
 
 
 

ANALELE UNIVERSITĂŢII “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 
 

FASCICULA XXIV 
ANUL VII, NR. 1-2 (11-12), 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lexic comun / Lexic specializat 

General Lexicon / Specialized Lexicon 

Lexique commun / Lexique spécialisé 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa Cărţii de Ştiinţă 
Cluj-Napoca, 2014



 
 
 
 
 

Facultatea de Litere, Universitatea « Dunărea de Jos » din Galaţi  
Analele Universităţii « Dunărea de Jos » din Galaţi, Fascicula XXIV  
Lexic comun / Lexic specializat (LC / LS) 
 
 
REDACTOR-ŞEF 
Oana Magdalena CENAC 
 
COLEGIUL ŞTIINŢIFIC: 
Angela BIDU-VRĂNCEANU  (Universitatea  din  Bucureşti),  Jean-Claude BOULANGER 
(Université de Laval, Canada),  Grigore BRÂNCUŞ (Academia Română),  Gheorghe  CHIVU  
(Academia Română), Alexandra CUNIŢĂ (Universitatea din Bucureşti), Stelian 
DUMISTRĂCEL (Universitatea „Al.I.Cuza“, Iaşi, Doctor Honoris Causa al Universităţii 
“Dunărea de Jos”, Galaţi), Ana GUŢU (ULIM, Republica Moldova), Amélie HIEN 
(Université Laurentienne, Sudbury, Ontario, Canada), Denis LEGROS (Université Paris VIII, 
Franţa),  Elena PRUS (ULIM, Republica Moldova),  Marius SALA (Academia Română, 
Doctor Honoris Causa al Universităţii “Dunărea de Jos”, Galaţi), Lucia WALD 
(Universitatea din Bucureşti),  Rudolf WINDISCH (Universitatea din Rostock, Germania) 
 
COLEGIUL REDACŢIONAL: 
Simona ANTOFI, Ionel APOSTOLATU,  Doina Marta BEJAN, Gabriela DIMA,  Maria EGRI,  
Cătălin ENICĂ, Floriana POPESCU, Cristinel MUNTEANU, Daniela ŢUCHEL, Angelica 
VÂLCU 
Anca GÂŢĂ – Administrator de site  web designer 
 
EDITORUL SERIEI LC / LS:  
Doina Marta BEJAN 
 
REDACTORI  RESPONSABILI AI  NUMĂRULUI CURENT: 
Oana Magdalena CENAC,  Daniela ŢUCHEL, Angelica VÂLCU 
 
Seria LC / LS este accesibilă celor interesaţi prin schimb interbibliotecar asigurat de 
Biblioteca Universităţii « Dunărea de Jos » din Galaţi,  la adresa :  
Universitatea « Dunărea  de Jos » din  Galaţi,  str.  Domnească,  nr. 47,  Galaţi,  Cod  poştal 
800008. România 
Telefon: +40-236-460476 
Fax: +40-236-460476 
 
TEHNOREDACTARE ŞI TIPĂRIRE: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca 
e-mail: editura@casacartii.ro  
ISSN 1844-9476 
 



 
Actele Conferinţei internaţionale   

Lexic comun – Lexic specializat 
6-7 iunie 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTĂRI ALE CREATIVITĂŢII 
LIMBAJULUI UMAN 

 
MANIFESTATIONS OF CREATIVITY  

IN THE LANGUAGE OF HUMANS 
 

MANIFESTATIONS  DE LA CREATIVITE  
DU LANGAGE HUMAIN 

 
 
 
 

 
     Doina Marta BEJAN    Oana Magdalena CENAC   Simona ANTOFI  

 
                                              Coordonatori de proiect 

 
 
 
 

  Manifestare realizată cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale –  
Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale 

Contract nr. 22M / 09.05.2014 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
Volumul înmănunchează o parte din actele Conferinţei internaţionale Lexic comun / 

lexic specializat. Manifestări ale creativităţii limbajului uman, 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 Universitatea Liberă Internaţională, 
Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale din Republica Moldova şi Biblioteca judeţeană 
« V. A. Urechia » din Galaţi,  în intervalul 6 - 7 iunie  2014.  

Aflată la ediţia a VII-a, conferinţa 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 pluridisciplinară asupra creativităţii limbajului uman. 
Manifestarea s-a adresat tuturor specialiştilor, indiferent de limba studiată, din convingerea 
că punerea în relaţie a informaţiilor despre funcţionarea diferitelor limbi contribuie la 
facilitarea procesului de comunicare. Conferinţa a fost un mijloc de prezentare, diseminare 
şi promovare a rezultatelor cercetărilor centrului nostru, dar şi o cale de cunoaştere a 
realizărilor în domeniu ale specialiştilor din alte universităţi sau institute de cercetare, 
acestea fiind o parte din obiectivele majore pe care organizatorii şi le-au propus. 

 Cele patru mari secţiuni - Limba română – obiect de studiu academic, Limbă, presă şi 
cultură, Limbă şi discurs critic literar, Limbă, traductologie şi didactică - prevăzute în programul 
conferinţei, au fost 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 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 desfăşurate în prima zi a conferinţei au fost susţinute de renumiţi 
lingvişti care au evidenţiat în comunicările lor o serie de aspecte extrem de interesante 
privind conceptul de limbă-cultură şi problema creativităţii lexicale, problema sinonimelor 
mixte, raportul dintre dialectologie şi pragmalingvistică şi creativitatea în frazeologie. La 
conferinţele din plen din a doua zi a manifestării, cadrele didactice invitate să susţină 
prelegeri, au evocat câteva proiecţii semio-logice asupra creativităţii traductologice şi au 
surprins problema expresivităţii limbajului epistolar. 

Lucrările pe secţiuni au favorizat interacţiunea între participanţi aparţinând unor 
spaţii culturale diferite, dezbaterile interesante oferind posibilitatea afirmării şi demonstrării  
specificului limbii şi culturii române în spaţiul cultural european. 

La lucrările conferinţei s-au înscris şi au fost prezenţi doctoranzi din diferite centre 
universitare din ţară şi, în mod special, cei din şcoala doctorală gălăţeană, ale căror lucrări 
au fost ascultate şi discutate în detaliu în cadrul secţiunilor, prilej pentru clarificarea 
anumitor aspecte care le vor fi utile în activitatea de cercetare, dar şi  în elaborarea tezei de 
doctorat.  

În desfăşurarea lucrărilor conferinţei, un moment de deosebit interes a fost  
lansarea şi prezentarea 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, Comisia pentru manifestări ştiinţifice şi expoziţionale care ne-a 
susţinut material în publicarea actelor conferinţei. 

 
Comitetul de organizare 
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This volume hosts the proceedings of the International Conference called General 
Lexicon / Specialized Lexicon. Manifestations of Creativity in the Language of Humans, 
organized by the members of the scientific research centre Intercultural Communication and 
Literature of the Faculty of Letters, Dunărea de Jos University of Galaţi, in cooperation with 
the International Free University of the Republic of Moldova and the county library «V. A. 
Urechia» of Galaţi, in the interval 6-7 June, 2014.  

The conference’s seventh edition has ensured an official framework for debate among 
specialists belonging with Romanian and foreign universities and research institutes, a 
debate relating to the complex issues of the pluridisciplinary perspective on the creativity of 
man’s language. The event addressed itself to all experts, irrespective of the language of 
research, out of a belief that interrelating information on the functioning of diverse idioms 
can contribute to a facilitation of the communication processes. The conference has meant 
both the presentation, dissemination and promotion of the research results in our centre and 
a means of getting to know the achievements of specialists in other universities or research 
institutes, therefore two out of the five major objectives that the organizers have followed. 

The four great sections, Romanian – the Subject of Academic Study, Language, Culture and 
the Press, Language and Critical Literary Discourse, Language, Traductology and Didactics – 
included in the conference programme, have been established as such due to the possibility 
of approaching lexical and semantic aspects from the viewpoint of various theories and 
methodologies. At the same time, awareness about the changes that take place towards 
modernizing and globalizing vocabularies assumes that specialists are open to an 
interdisciplinary study. The participation in the conference proceedings brought together 
academics from home and abroad, and we are making here a special reference to colleagues 
from The Free International University and The Intercultural and Philological Research Institute of 
the Republic of Moldova, co-organizers of the event, whose attendance has meant a 
stimulation and intensification of the cultural and scientific links between the academic 
communities on both sides of the Prut River owing to the study of the Romanian language. 

The plenary speeches on the first day of the conference were delivered by reputed 
linguists who put forth in their contribution a number of extremely interesting aspects 
regarding the language-culture  concepts versus lexical creativity, the issue of mixed 
synonyms, the relation between dialectology and pragmalinguistics, as well as 
phraseological creativity. The plenary sections of the second day of the event contained the 
lectures of the guest professors who evoked a few semiotic and logical projections of 
creative traductology and pinned down the graphicalness of language in letter writing. 

 The papers of concurrent sections favoured the contacts of linguists coming from a 
variety of linguistic schools; consequently, interesting discussions  occasioned the assertion 
and demonstration of a specificity belonging to Romanian language and culture within the 
cultural European space. The conference proceedings also included the enrolment and 
attendance of doctoral students from various university centres in the country and, 
especially those from doctoral studies in Galaţi, whose research was given both due 
attention and minute comments as part of the program in sections, a circumstance  that 
clarified specific aspects to become useful in their research activities and also in working out 
their doctoral thesis. 

This volume includes one more section entitled A Reader’s Pages, which proposes 
some of the books discussed during the proceedings, attuned to the thematic profile of the 
event. 

Putting together the materials of the present volume inspired us with gratitude 
towards everyone attending the proceedings of the scientific manifestation we set up. We 
owe special thanks to the Ministry of National Education, the Commission for Scientific and 
Exhibitional Manifestations, with its beneficial financial support extended towards the 
publication of the conference proceedings. 

The Organizing Committee 
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Ce volume réunit les Actes de la Conférence Internationale Lexique commun / 
Lexique spécialisé. Manifestations de la créativité du langage humain qui a été organisée par les 
membres du Centre de recherches scientifiques Communication interculturelle et littérature de 
la Faculté des Lettres de l’Université «Dunărea de Jos» de Galaţi avec la collaboration de 
l’Université Libre Internationale et de l’Institut de Recherches Philologiques et interculturelles de la 
République de Moldavie et de la Bibliothèque du département de Galaţi, les 6 - 7 juin 2014. 
A cette VII - ème édition, la conférence a mis à la disposition des enseignants chercheurs des 
universités et des instituts de recherche roumains et étrangers, un cadre officiel de débat des 
problèmes complexes que pose la perspective interdisciplinaire sur la créativité du langage 
humain. La manifestation s’est adressée à tous les spécialistes indifféremment de la langue 
étudiée, à partir de la conviction que la mise en relation des informations sur le 
fonctionnement des différentes langues, contribue à la facilitation du processus de 
communication. Les travaux de la conférence ont présenté, disséminé et promu les résultats 
des recherches des enseignants chercheurs de notre centre et des spécialistes d’autres 
universités ou instituts de recherche du pays ou de l’étranger. Ce ne sont que deux des cinq 
objectifs majeurs que les organisateurs se sont proposés.  

Les quatre grandes sections –La langue roumaine – objet d’étude académique, Langue, 
presse et culture, Langue et discours critique littéraire, Langue, traductologie et didactique – 
prévues dans le programme de la conférence, ont été établies à partir de la possibilité 
d’aborder les aspects sémantiques de perspectives théoriques et méthodologiques 
différentes. La conscientisation des changements qui ont lieu dans le processus de 
modernisation et d’internalisation du vocabulaire, suppose, en même temps, l’ouverture 
vers l’étude interdisciplinaire. Aux travaux de la conférence ont participé des spécialistes de 
l’enseignement universitaire du pays et de l’étranger et nous  voudrions  souligner,  tout 
particulièrement, la présence de nos collègues de l’Université Libre Internationale et de 
l’Institut de recherches philologiques et interculturelles de la République de Moldavie, les 
coorganisateurs de l’événement, dont la présence a favorisé la stimulation et l’amplification 
des liens culturels et scientifiques des communautés académiques  des deux rives de Prut, 
au moyen de l’étude de la langue roumaine. Les travaux en plénière présentés la première 
journée de la conférence ont été soutenus par des linguistes renommés qui ont souligné, 
dans leurs communications, des aspects extrêmement intéressants concernant le concept de 
langue-culture et le problème de la créativité lexicale, le problème des synonymes mixtes, le 
rapport dialectologie/pragmalinguistique et la créativité phraséologique. Aux conférences 
plénières de la deuxième journée de la manifestation, les enseignants chercheurs invités à 
soutenir des communications ont évoqué quelques projections sémiologiques sur la 
créativité traductologique et ont analysé le problème de l’expressivité du langage 
épistolaire. Les communications par sections ont favorisé l’interaction des linguistes 
provenant de diverses écoles linguistiques dans des débats intéressants qui ont offert la 
possibilité d’affirmer et de démontrer la spécificité de la langue et de la culture roumaines 
dans l’espace culturel européen. Aux travaux de la conférence se sont inscrits et ont été 
présents des doctorants de différents centres universitaires du pays et surtout, de l’école 
doctorale de Galaţi. Leurs communications ont été discutées et analysées avec beaucoup 
d’attention dans les sections respectives, occasion avec laquelle on a clarifié certains aspects 
qui leur serviront dans l’activité de recherche et aussi à l’élaboration de la thèse de doctorat. 

Ce volume contient aussi une section intitulée Pages de lecture où sont incluses des 
recensions de livres soumises à la discussion au cadre de la conférence et qui sont en 
concordance avec la thématique de celle-ci. Par la rédaction de ce volume nous exprimons 
notre gratitude envers tous ceux présents aux travaux de la manifestation scientifique que 
nous avons organisée. Nous tenons à remercier, tout spécialement, le Ministère de l’Education 
Nationale, la Commission pour les manifestations scientifiques et expositionnelles qui nous ont 
aidés  matériellement à la publication des Actes de la conférence.  

Le comité d’organisation 
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Universitatea din Bucureşti, România 

CONCEPTUL DE LIMBĂ-CULTURĂ ŞI PROBLEMA 
CREATIVITĂŢII LEXICALE1 

1. Limbă şi cultură ? Limbă(-)cultură ? 
Evitând să ne îndepărtăm prea mult în timp, ne vom opri aici asupra precizărilor pe 
care le făcea Claude Lévi-Strauss la mijlocul secolului trecut cu privire la relaţia 
dintre limbaj şi cultură [1], o relaţie aflată în centrul unei problematici deosebit de 
complexe, după părerea antropologilor. “[…] limbajul poate fi tratat ca un produs 
al culturii: o limbă folosită într-o societate reflectă cultura generală a populaţiei”,  
spune Lévi-Strauss în celebra sa lucrare Anthropologie structurale (a cărei primă 
ediţie  a apărut în 1958). “Într-un alt sens însă, limbajul este o parte a culturii” 
(Antropologia structurală, 1978 : 84), unul dintre elementele care o compun, alături 
de instituţii, credinţe, obiceiuri. Desigur, problemele pe care le ridică relaţia dintre 
cei doi termeni diferă în funcţie de unghiul din care sunt privite lucrurile la acest 
prim palier. O interpretare corectă a relaţiei menţionate cere însă precizări şi mai 
detaliate: “[…] limbajul poate fi tratat şi ca o condiţie a culturii, […] sub un dublu 
aspect: diacronic, deoarece individul îşi însuşeşte cultura grupului său mai ales cu 
ajutorul limbajului; copilul este instruit, educat prin vorbire […]. Privit dintr-un 
punct de vedere mai teoretic, limbajul apare […] ca o condiţie a culturii, în măsura 
în care aceasta din urmă are o arhitectură similară limbajului [2]” (id., ibid.) 
 Într-o astfel de viziune, limbă/limbaj şi cultură sunt termeni distincţi care, 
sintactic vorbind, pot fi coordonaţi cu ajutorul conjuncţiei şi: problema raportului 
între o limbă şi o cultură determinată; raportul dintre limbaj şi cultură în general (Lévi-
Strauss, 1978 : 83). Mai mult: dacă locul şi rolul limbii / limbajului în relaţie cu 
cultura sunt identificate şi comentate cu destulă insistenţă, nu se vorbeşte explicit 
despre o posibilă înscriere a culturii unei comunităţi umane în limba pe care aceasta 
o foloseşte în scopul comunicării. Apare doar întrebarea, rămasă de altfel fără 
răspuns şi fără vreo observaţie lămuritoare: “[…] cunoaşterea limbii implică oare şi 
pe aceea a culturii sau, cel puţin, a unora dintre aspectele ei?” (id., ibid.). 
 Către sfârşitul secolului trecut, mai exact prin anii 80, maniera de a înţelege 
relaţia  indisolubilă între limbă şi cultură se modifică, mai ales sub influenţa noilor 
percepţii, a noilor obiective şi a noilor strategii teoretizate de didactologi, în rândul 
cărora, în spaţiul francez, se află Robert Galisson. La un moment dat, didactologilor 
li se alătură şi traductologii în efortul de schimbare a viziunii asupra relaţiei dintre 
limbă şi cultură . 
 Punând în centrul atenţiei profesorilor cuplul limbă-cultură [3], subliniind 
faptul că predarea limbilor trebuie integrată în predarea culturilor, didactologii arată 

                                                 

1Lucrarea a fost susţinută în plenul conferinţei internaţionale Lexic comun / Lexic specializat: 
Manifestări ale creativităţii limbajului uman, 6-7 iunie 2014, Galaţi, România. 
 



16 

că adevărata competenţă de comunicare într-o limbă străină se obţine doar dacă 
elevii urmăresc şi reuşesc să ajungă, prin ceea ce învaţă pe parcursul procesului 
didactic, la reprezentările  pe care le împărtăşesc toţi membrii comunităţii culturale 
în a cărei limbă trebuie să comunice într-o situaţie dată. Galisson chiar propune, 
printre altele, conceptul cu reală valoare operatorie de lexicultură (fr. lexiculture) : 
lexicul şi cultura sunt consubstanţiale, semnificatul unităţilor lexicale ale unei limbi 
are o valoare/încărcătură culturală împărtăşită (vezi ideea de charge culturelle partagée 
(C.C.P.) în Carmen Guillén Díaz, 2003 : 43). 
 Într-un articol publicat într-un volum de studii de traductologie , lingvistul 
francez André Joly (2003 : 33) descrie astfel conţinutul unei limbi-culturi: “Une 
Langue-culture est faite de la transmission historique d’une expérience qui a 
d’abord été <à percevoir> avant d’être <à dire>. […] pour la dire, une communauté 
linguistique a dû, à travers les siècles, se construire un <savoir-dire> […], afin de se 
mettre constamment  en mesure de produire du <dire> (le Discours-production) 
résultant en <dit>, représentation linguistique effective (le Discours-produit ou 
Texte).” Convins, ca şi Malinowski, că “le savoir-dire” ca reprezentare lingvistică 
specifică celui de-al doilea sistem de semnalizare presupune, pe de o parte, 
interiorizarea lexicului/morfologiei/sintaxei şi a regulilor lor de combinare, pe de 
alta, interiorizarea  condiţiilor culturale, situaţionale, cotextuale în care este produs 
discursul vorbitorilor limbii naturale date, Joly (id., ibid.) propune un model etajat 
al limbii-culturii : 
   LANGUE-CULTURE 
    = 
        EXPÉRIENCE 
              (à percevoir   /   à dire) 
                              /      \      
         SAVOIR-DIRE  DIRE / DIT (TEXTE) 
    Langue   Discours 
       /    \ 
             compétence pragmatique / linguistique 
  
Experienţa, marcată istoric, condensată, sublimată în timp în acel “savoir-dire” care 
este limba unei comunităţi lingvistice-culturale nu poate să nu-şi lase amprenta 
asupra mijlocului de comunicare verbală între indivizi. Ne deschide calea spre o 
astfel de înţelegere, de interpretare a singularităţii, a unicităţii limbii române în 
spaţiul Romaniei ampla lucrare a profesorului Alexandru Niculescu intitulată 
Individualitatea limbii române între limbile romanice. 
 Bazându-se pe puncte de vedere pertinente, formulate de mari lingvişti 
români precum I.A. Candrea, S. Puşcariu, O. Densuşianu, A. Rosetti, A. Graur, 
reluând comentarii sau exemple comentate  din studiile lui I. Fischer, H. Mihăescu 
şi ale altor cercetători aflaţi mult mai aproape de noi în timp, Niculescu utilizează 
criteriul sociocultural în explicarea particularităţilor fonetice, prozodice, lexicale şi 
morfosintactice  ale limbii noastre. Perspectiva pe care o adoptă pune într-o lumină 
specială factori pe care o cercetare pur lingvistică i-ar lăsa probabil în umbră: 
specificul societăţii în care a fost transplantată, în spaţiul dunărean, latina; procesul 
de sărăcire şi de “ruralizare” a latinei  în respectivele “comunităţi sociolingvistic 
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omogene, izolate, conservatoare, cu o experienţă culturală relativ redusă” 
(Niculescu, 1978 : 19; sublinierea noastră), în care a fost transplantată; evoluţia 
limbii acelor comunităţi într-un context lingvistic nonlatin; contactul cu latinitatea 
Bizanţului şi absenţa contactului cu latina medievală, atât de larg folosită în Europa 
occidentală; reîntâlnirea cu latina şi cu latinitatea, pe cale cultă, începând din a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea; “re-romanizarea” sau “occidentalizarea 
romanică” a limbii prin filiere distincte în Transilvania şi în Principate; contextul 
sociopolitic şi cultural diferit în care se dezvoltă provinciile istorice până la 
mijlocul secolului al XIX-lea. Dacă avem în vedere astfel de condiţii şi împrejurări – 
ca şi multe altele, nereluate aici – care au marcat profund formarea limbii noastre, 
nu vom mai fi miraţi că într-o zonă în care se dezvolta o civilizaţie agricolă, 
pastorală nu s-au păstrat o serie de elemente lexicale legate de cultura materială a 
Romei cum ar fi forum, via, villa,…, pe care le găsim în limbile romanice din Vestul 
Europei, dar se continuă casa [4]. Nu ne vom mai întreba poate nici de ce acele 
limbi au continuatori ai unui neatestat *formaticum din latina populară, pe când 
limba română utilizează pentru desemnarea apreciatului produs alimentar 
substantivul brânză [5] – tot cu etimologie necunoscută, conform DEX (1998 : 111) 
[6] –, lexem pe care îl regăsim de pildă în slovacă [7] : bryndza ‘fromage blanc de 
Slovaquie, fait avec du lait de brebis’: “La spécialité  slovaque, à l’origine le plat 
typique des bergers slovaques, bryndzové halušky ‘halouchki au bryndza’ est 
[souvent] accompagnée de nos jours dans les restaurants slovaques d’une boisson 
traditionnelle qui s’appelle kyslé mlieko ‘lait fermenté’.” (Krecková & Cazenave, 
2003 : 161). În sfârşit, vom avea o viziune mai clară asupra alegerii făcute de 
vorbitorii români la nivelul prefixului, sau mai curând al elementului de 
compunere baş-, când s-au aflat în situaţia de a crea, pe teren românesc şi cu 
intenţii stilistice (ironice), cuvinte ca baş-bătăuş, baş-calic,… citate de Iorgu Iordan 
[8] în Stilistica limbii române (1975: 185): “Pretutindeni cuvintele compuse cu baş- 
conţin o nuanţă ironică, pe care se cuvine s-o atribuim şi întregii formaţii […], 
dar şi originii prefixului, conştiinţei că avem a face cu o rămăşiţă de pe vremea 
stăpânirii turceşti sau, mai puţin precis, cu un element lingvistic vechi, de origine 
specific orientală.”  
 Ne raliem total punctului de vedere al lui Claude Hagège (2006) care spune 
că, în ciuda relativei ei difuzări, limba esperanto, singura limbă artificială care a 
cunoscut un oarecare succes, rămâne un inventar de semne lingvistice lipsite de 
profunzimea conferită limbilor naturale de dimensiunea lor culturală: niciun 
vorbitor nu se recunoaşte în această limbă, pentru că nu recunoaşte în semnele ce-o 
compun nici propria lui cultură, nici cultura celuilalt, a interlocutorului real sau 
posibil. 
 Având în minte astfel de exemple, mai putem oare socoti că ar fi o greşeală 
sau o exagerare să concepem limba-cultura ca pe un tot indisociabil şi să marcăm 
integrarea celor două componente chiar prin maniera de a ortografia denumirea 
întregului? 
 

2. Limbă-cultură, creativitate lexicală, Imaginar lingvistic 
Construită prin voinţa de comunicare şi cu concursul unui număr de actanţi 

imposibil de precizat, modelată în timp prin intervenţia unor factori variaţi, limba 
în care se exprimă membrii unei comunităţi arată celui ce o observă de aproape 
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modul în care îşi percep aceştia existenţa în universul referenţial cu care 
interrelaţionează permanent, în diverse feluri şi pe diverse planuri, dar şi forţa cu 
care impune indivizilor ce încep să o înveţe chiar din primele clipe de viaţă 
anumite tipare de receptare şi interpretare a informaţiei venite dintr-o multitudine 
de puncte în continuă schimbare, în continuă recorelare. Dacă prin limbă poate fi 
redat, în desfăşurarea lui exactă, orice proces din lumea materială [9], pot fi recreate 
evenimente pe care nu le-a observat direct nimeni niciodată, pot fi anticipate, în 
dinamica lor intimă, fenomene încă necunoscute, doar bănuite sau presupuse, 
înseamnă că acest mijloc de stabilire şi menţinere a contactului interuman este 
profund diferit de orice alt instrument folosit în activităţile pe care fiecare individ 
le realizează de-a lungul vieţii. Sigur că limba nu poate servi unei comunicări 
eficiente dacă nu oferă utilizatorilor materialul adecvat exprimării celei mai precise 
sau celei mai  abstracte, celei mai nuanţate sau celei mai încărcate de afectivitate. 
Când nevoile comunicării o cer, vorbitorii folosesc resorturile binecunoscute ale 
limbii lor pentru a-şi crea mijloacele de exprimare necesare. Într-o anumită 
perioadă pot recurge la unele dintre aceste mecanisme mai frecvent şi mai masiv 
decât la altele, provocând astfel unele dezechilibre cantitative – care, la un moment 
dat, pot avea consecinţe pe plan calitativ –, dar, mai ales dacă are deja o normă 
literară, limba este capabilă să se autoregleze, corectând, într-un interval de timp 
mai lung ori mai scurt, dezechilibrele apărute. Ne gândim, de pildă, la cazul 
invaziei de împrumuturi care se observă în anumite perioade ale istoriei unei limbi, 
procedeu de îmbogăţire rapidă a masei lexicale a acelei limbi pe care probabil 
locutorii îl preferă, din diverse raţiuni, efortului constant de reutilizare a 
materialului lingvistic existent sub forma derivării, a compunerii, a altor căi interne 
de construire a unor noi unităţi lexicale.  

Cu o îndelungată tradiţie de supraveghere, de cultivare a limbii naţionale, 
Franţa încearcă – deocamdată nu tocmai cu succesul sperat [10]– să stăvilească , 
prin intervenţia forurilor specializate, valul de împrumuturi din engleză sau anglo-
americană care s-a abătut asupra ei, ca şi asupra altor ţări europene, şi nu numai, în 
cadrul atotputernicului şi inevitabilului fenomen al globalizării. Fără a încerca să le 
înlocuiască rapid şi constant prin derivate obţinute pe tărâm propriu sau să le 
asimileze integrându-le în propriul sistem gramatical, alte ţări în care se vorbesc 
limbi romanice, ca de pildă Italia, rezervă totuşi un regim distinct împrumuturilor, 
parcă pentru a arăta că acestea rămân nişte intruşi, nişte corpuri străine… 
 Deşi mult mai greu şi oricum mult mai târziu decât alte limbi romanice 
considerate “principale”, limba română a ajuns şi ea o “limbă cu normă literară” (Sala 
(coord.), 1988: 19). Limbă literară = limbă de cultură (după germanul Sprachkultur) 
(Hristea, 2002: 186)! Cu secole şi secole în urmă, pe vremea când încă se afla într-un 
proces de constituire, a asimilat nenumărate elemente greceşti, slave, turceşti şi altele, 
care i-au redus desigur nucleul de elemente de vocabular latine, dar care nu i-au 
anihilat “fidelitatea” faţă de limba latină, în ciuda pierderii contactului cu cultura 
materială şi spirituală latină, cum subliniază profesorul Niculescu în cartea sa deja 
citată, nu au făcut-o să piardă acele trăsături ce o situează, tipologic vorbind, printre 
limbile romanice. Cu ceva mai mult de două secole în urmă, când istoria îi dă prilejul 
să se reîntoarcă, pe căi  ocolite, dacă nu la cultura latină cel puţin la cea romanică 
occidentală, limba noastră se îmbogăţeşte destul de rapid cu numeroase cultisme, îşi 
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creează un vocabular abstract, începe să-şi construiască terminologii ştiinţifice, 
tehnice tot cu ajutorul substanţial al împrumuturilor. În timp, nu au fost evitate nici 
procedeele interne de formare a cuvintelor, chiar dacă multe formaţiuni pe care azi 
le-am numi compuse, de exemplu, sunt în realitate calcuri după modele străine cum 
ar fi cele franceze: binecrescut, binevenit, nou-născut, clarvăzător, liber-cugetător (Graur 
& Avram (resp.), 1970: 178), şi chiar dacă multe dintre compusele apărute în 
terminologia ştiinţifică au fost ulterior înlocuite prin împrumuturi (id., ibid.). 

Cum în prezent totul se schimbă în ritm rapid în jurul nostru, cum viaţa 
noastră, concepţiile, credinţele, obiceiurile se modifică şi ele în ritm destul de alert 
sub influenţa evoluţiilor din plan politic, economic, social, iar limba pe care o 
folosim trebuie să fie acel instrument de comunicare modern, suplu, adaptat 
experienţei actuale, graţie căruia gândurile riguros articulate sau, dimpotrivă, 
fanteziste, oarecum mai libere, mai neobişnuite să-şi găsească expresia potrivită, şi 
dinamica internă specifică respectivului mijloc de înţelegere interumană ajunge să 
se înscrie în alţi parametri. Inovaţiile [11], cu precădere cele din domeniul lexicului, 
sunt acum parcă mult mai numeroase, cele care au şanse să se impună se 
generalizează mult mai repede, iar unii dintre lingviştii noştri reputaţi care s-au 
aplecat cu atenţie asupra noutăţilor de vocabular apărute în România după 1989 
vorbesc despre câteva schimbări lingvistice importante apărute în limba noastră în 
ultimii 25 de ani, dacă nu cumva în limitele aproximative ale fiecăruia dintre cele 
două decenii cumulate. 

Inovaţiile constituie fără îndoială un fenomen normal într-o limbă vie şi, graţie 
lor, aceasta îşi sporeşte gradul de adecvare la nevoile de exprimare ale vorbitorilor. 
Este însă oare recomandabil să inovăm doar de dragul inovării, pornind de la ideea 
că limba ar permite crearea oricărui fel de cuvânt, pe care ulterior l-ar putea eventual 
integra destul de uşor în sistemul ei? Răspund oare cu adevărat unei nevoi de 
exprimare a vorbitorilor români – fie ea chiar determinată de exigenţele publicităţii – 
cuvinte nou create precum nuplecabilitate – calitate presupusă a seminţelor din 
categoria nutline – sau gustăcios (iaurtul Vişina gustăcioasă)? Cât de mult pot sluji 
comunicarea normală a românofonilor nativi derivate ca pîin-eri, pîin-işi, pîin-ui, care 
alcătuiesc titlul unui articol din hebdomadarul Dilema veche nr.535/15-21 mai 2014 
(Dosarul publicaţiei intitulat « Pîinea noastră cea de toate zilele », p.VIII)? Ce 
dimensiune culturală le poate fi asociată tuturor acestor creaţii lexicale? Ce raport 
poate avea cu propria limbă, cu limba comunităţii în care se doreşte integrat, 
recunoscut, creatorul – sau utilizatorul – acestor expresii? Este adevărat că s-ar putea 
ajunge la concluzii la fel de interesante despre un asemenea raport şi dacă s-ar lua în 
discuţie, prin prisma Imaginarului lingvistic [12], folosirea  adjectivelor subliniate de 
noi în următorul pasaj :  

M-am trezit la Paris. Deşi ne aflăm de peste zece ani în acest oraş, […], aurora 
pariziană se prezintă de fiecare dată, nedezminţit, cu un fel de cochetărie ce e a sa  şi  
numai  a  sa,  chiar  şi  în  zilele,  atât  de  numeroase,  moroze,  pluvioase, indispuse. 
(Nicolae Balotă, Parisul e o carte, p.7) 

  
3. Limba-cultura română şi creativitatea lexicală 

 Aşa cum au subliniat de nenumărate ori, în timp, toţi cercetătorii care s-au 
ocupat cu precădere de “viaţa” şi structura lexicului, acesta nu este niciodată “o 
mulţime oarecare de cuvinte, constituită întâmplător” (Groza, 2012: 7), ci rezultatul 
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unei evoluţii istorice a idiomului vorbit într-o zonă geografică dată, într-o societate 
dată, cu obiceiuri şi mentalităţi specifice. Factorii care pot duce la modificări nu 
numai rapide ci uneori chiar surprinzătoare ale lexicului sunt variaţi; poate fi vorba 
de unele evenimente istorice şi sociale de cea mai mare însemnătate pentru 
respectiva comunitate lingvistică-culturală, ori de contactul cu alte limbi şi culturi, 
ori, de câteva secole încoace, de progresul ştiinţific şi tehnic din ce în ce mai rapid; 
dar nu trebuie să pierdem din vedere nici dorinţa vorbitorilor de a utiliza nu numai 
elemente lexicale mai adecvate schimbărilor din universul referenţial, ci şi forme 
lexicale mai marcate afectiv, expresiv, mai adecvate unei comunicări nonneutre. 
 Orice limbă, cu sau fără normă literară, cu sau fără literatură scrisă, comportă 
un sistem de reguli specifice care îi asigură o funcţionare eficientă în scopuri 
comunicative, reguli pe care fiecare vorbitor – cu excepţia unor cazuri patologice 
sau a unor situaţii sociale cu totul neobişnuite – le interiorizează învăţând de la 
vârsta cea mai fragedă să recunoască vorbele celor din jur, apoi să vorbească. Graţie 
caracterului lor recursiv – fundament al creativităţii limbajului –, aceste reguli, care 
privesc nu numai gramatica ci şi compartimentul lexical al limbii, reunite în ceea ce 
se numeşte azi, de obicei, competenţa lingvistică a locutorilor, îi permit fiecăruia 
dintre ei să producă un număr teoretic infinit de elemente lexicale sau de 
construcţii sintactice mai mult sau mai puţin complexe făcând apel la un număr 
finit de mecanisme de bază şi la un inventar limitat de elemente fonetice ori 
gramaticale. Competenţa lexicală, care dă seama de – şi totodată face posibilă – 
creativitatea lexicală a vorbitorilor, poate fi socotită drept “un caz special” al 
competenţei lingvistice a acestora.  
 În virtutea unor reguli, pe care norma literară a unei limbi ca româna le 
consfinţeşte, le explicitează şi le consolidează într-un anume fel, au apărut în timp, 
pe acest teren, substantive ca socotire, socoteală, socotinţă / nesocotinţă şi adjective ca 
socotit / nesocotit, toate legate de verbul (a) socoti, folosit, conform DEX 1998, ca bază 
de derivare şi pentru (a) nesocoti – nesocotire. Acesta este un exemplu banal de 
relaţii formale care se stabilesc – în limbă, ca şi pentru toţi vorbitorii, inclusiv cei 
fără preocupări lingvistice speciale – între derivate şi cuvântul de bază de la care au 
luat naştere, ori numai între derivatele avute în vedere. “[…] cuvintele nu trăiesc 
singure!”, spune academicianul Sala (2010: 93). Găsim însă oare un loc la fel de 
“normal” în paradigma derivaţională (a) ieşi > ieşire, ieşind, ieşitură, ieşit; (adj.) ieşit şi 
pentru substantivul ieşeală, sinonim familiar al lui ieşire, apărut în cursul ultimilor 
4-5 ani, probabil în discursul publicitar, ca formă lexicală cu un grad mai ridicat de 
expresivitate, şi preluat apoi, cu conotaţii ironice, de discursul mediatic [13] (PSD şi 
marea ieşeală a pensionarilor la miting (apud Dimitrescu (coord.), Dicţionar de Cuvinte 
Recente, 2013: 287))? 
 Creăm, prin procedee interne, cuvinte noi, neologisme endogene, fie pentru a 
numi obiecte ori concepte noi, fie din motive de ordin stilistic. Gazoanalizator, 
gazohol/gazol (Dimitrescu (coord.), 2013: 261), gazoduct fac parte din prima categorie 
de neologisme, megaescrocherie, megascandal, megaconferinţă de presă (Dimitrescu 
(coord.), 2013: 340-341), din cea de a doua; unele formaţii apar ca termeni cu 
valoare denominativă, dar, intrând într-un adevărat proces de determinologizare, 
ajung să fie utilizate cu valoare stilistică – conotând de regulă ironic sau pur şi 
simplu pejorativ – în limbajul jurnalistic sau chiar în discursul cotidian. 
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 Aşa cum precizează specialiştii (vezi de pildă Adriana Stoichiţoiu Ichim, 
2006), schimbările observate cu precădere la ora actuală sunt: dezvoltarea masivă a 
produselor recompunerii (compunerii savante/alogene/tematice), creşterea rapidă a 
numărului de sigle, în ciuda multor neajunsuri provocate comunicării prin 
instalarea unor omonimii supărătoare ori a polisemiei, apariţia unui număr sporit 
de cazuri de conversiune. 
Recompunere: motodrom, miniscaf, miniautodrom 
Siglare: IATC, IDD, IMC, IMM; Meceveul meu (titlul unui articol al lui Gabriel 
Giurgiu, Dilema Veche nr.469/7-13 februarie  2013, p.4) 
Conversiune: europarlamentare (=deputate sau alegeri europarlamentare), 
multinaţională (=  companie, firmă multinaţională),  şedinţă CSAT. 
 Unele dintre exemplele de neologisme de mai sus, precum şi extrem de 
multe care nu au fost citate aici (megaconstructor, aerosanie, acvaparc,…)  au apărut 
sub influenţa cuvintelor corespunzătoare din alte limbi, cum ar fi franceza şi mai 
ales engleza, uneori germana sau chiar rusa). Alte neologisme au o structură 
analizabilă, uşor de recunoscut în română, dar sunt de fapt împrumuturi din 
engleză sau, mai rar acum, din franceză. 
 Examinate de aproape, multe dintre compusele alogene sau tematice care 
apar în discursul publicistic dovedesc nu numai o supărătoare inconsecvenţă în 
maniera în care sunt ortografiate (mega-concert/megaconcert), dar suferă în plus de 
imprecizie semantică, de dezacord logic între elementele componente sau intră  în 
“conflict logic sau lingvistic” (Stoichiţoiu Ichim, 2002: 243) cu modificatorii care le 
însoţesc în sintagma nominală produsă de locutorul jurnalist (megamireasă, 
megabutic, megaecran uriaş, ministicluţă de parfum). În ciuda unor astfel de 
neajunsuri, ca şi a posibilelor confuzii cu efect negativ asupra comunicării cărora le 
pot da naştere unele sigle sau unele rezultate ale conversiunii, un specialist 
“optimist” ca Stoichiţoiu Ichim (2002: 243) afirmă: deşi multe dintre ele vor dispărea 
în timp, formele lexicale obţinute prin procedeele interne discutate “evidenţiază 
creativitatea limbii actuale şi capacitatea ei de sincronizare cu <mode lingvistice> 
internaţionale.” 
 Nu rămân în afara unei reflecţii serioase asupra calităţii unor inovaţii lexicale 
observate în ultimii 10-15 ani în textele de presă, în general în discursul mediatic 
sau în cel al politicienilor, nici lexemele obţinute prin sufixare : ieşeală [14], (şi adj.) 
căpuşard,…prizonieri ai conspiraţionismelor de tot soiul (Andrei Pleşu, Dilema Veche 
nr.531/17-23 aprilie 2014, p.3), sau prin parasinteză: suprimarea “adversarului”, fie el 
ateu, insuficient “ îmbisericit”, neconform politic, sau […] antipatic ( id., ibid.).   
 Există nume de meserii formate cu vechiul sufix de agent –ar : aurar, cizmar, 
berar, parchetar,… (C. Călăraşu, 2002: 211-212), care-l primesc uşor în categoria lor 
pe dulceţar, sau nume de meserii formate cu sufixul –aş: poştar / poştaş, 
căruţaş,…care-l primesc alături pe cadastraş(ă) [15], recent auzit la televizor în 
intervenţia cuiva de profesie, care se prezenta reporterului. Există nume de 
activităţi sau / şi de rezultate ale acestora derivate de la baze verbale cu sufixul –
(ă)tură : arătură, lovitură, lucrătură care sunt conforme tiparelor limbii noastre.Iată 
însă că sufixul abstract  -itate începe să funcţioneze şi în contextul unor baze 
substantivale, nu doar în combinaţie cu baze adjectivale: tiroiditate, (tehnologii de) 
fabricitate, iar acolo unde este utilizat corect pentru intervenţia asupra unor baze 
adjectivale, rezultatul derivării – foarte lung şi uneori incomod de articulat – este 



22 

greşit selectat în locul substantivului simplu: rata profitabilităţii [16], în loc de rata 
profitului, periculozitatea pe care o reprezintă […] dezvoltarea industriei militare, în loc 
de pericolul pe care…, (a fi cuprins de o puternică) emoţionalitate, în loc de ...emoţie 
(Hristea, 2002: 188-189). În sfârşit, sufixul –iza este extrem de productiv şi 
contribuie la formarea unor verbe de la baze nominale – inclusiv nume proprii 
geografice şi antroponime – sau de la baze adjectivale: (a) balcaniza, amartiza, juriza, 
nobeliza, oteviza,…; ficţionaliza, sataniza,… 

Cuvântul nobelizabil [17] a devenit o batjocură. (“Interviu cu scriitori. Mircea 
Cărtărescu ”, Evenimentul Zilei, nr. 7096/7 mai 2014, p.15) 

Sub raportul conţinutului, este ceva mai dificil ca receptorul să ajungă la 
interpretarea corectă a adjectivului marcat de prezenţa respectivului sufix în 
exemplul următor: Profită acum! Păstrăv somonizat. Preţ: 27,80 lei/kg. (Dilema Veche, 
nr. 497/22-28 august 2013, p.2), unde somonizat înseamnă ‘cu carne de culoare 
roz’… 
 Desigur, este remarcabil efortul pe care îl fac ziariştii, în primul rând, sau 
autorii textelor publicitare pentru a da un colorit cât mai viu, cât mai marcat de 
expresivitate enunţurilor cu care îşi personalizează ori înnobilează producţia 
verbală. După zeci de ani de exprimare ternă, asigurată prin limba de lemn impusă 
şi menţinută cu forţa pe aceste meleaguri, exuberanţa verbală la care fiecare 
vorbitor parcă simte că are dreptul nu trebuie să mire pe nimeni! Dar “roadele” unei 
astfel de creativităţi lexicale, cu accente de exuberanţă, nu riscă să sufere de o 
oarecare artificialitate? 
 

4. Falsă încheiere 
Capabilă să absoarbă, la nevoie, un material lingvistic bogat de la alte limbi 

mai bine dotate pentru a face faţă anumitor cerinţe de precizie ori de claritate, de 
abstracţie ori de fineţe, limba română de azi se dovedeşte a fi în măsură să exprime 
conţinuturile cele mai diverse, să funcţioneze cu succes  în situaţii de comunicare 
dintre cele mai variate. Mecanismele specifice o ajută să-şi diversifice materialul 
lexical ori de câte ori locutorii simt nevoia să îmbogăţească inventarul de semne 
lingvistice în scopuri denotative (denominative) sau stilistice, iar inventivitatea 
vorbitorilor  în reutilizarea acestor semne nu pare deloc a fi limitată. Pentru ca 
remarcabila lor creativitate să conducă însă la rezultate de calitate, ar fi bine să nu 
uite că această limbă este purtătoarea unei anumite culturi şi că, pentru a o ajuta să 
fie cu adevărat la înălţimea exigenţelor comunicării, poate la înălţimea altor 
idiomuri înrudite sau nu, trebuie să se întoarcă mereu la virtuţile acelei culturi 
pentru fiecare “piesă” nouă pe care o creează. 
 
NOTE  
[1] Deşi, pe alocuri, termenii limbă şi limbaj par a fi întrebuinţaţi într-o relaţie de 

cvasisinonimie sau cvasiechivalenţă, în pasajul preluat de noi, autorul face 
distincţia între o limbă naturală determinată, care posedă norme precise, şi o 
abstracţie cu caracter general sau universal, construită pornind de la limbile 
naturale. Pentru interpretarea celor doi termeni în lingvistică, vezi A. Bidu-
Vrănceanu et al., Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică, 1997 : 276-277. 

[2] Cultura este văzută de celebrul antropolog ca o construcţie marcată de opoziţii şi corelaţii. 
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[3] Susţinând ideea integrării limbii şi a culturii într-un tot indisociabil, Galisson denumeşte 
lucrarea de legitimare a respectivei discipline Didactologie des langues-cultures şi 
precizează: “(le trait d’union … indique que l’une est dans l’autre et l’autre dans 
l’une)” (vezi Guillén Díaz, 2003 : 35, nota [3] de subsol). 

[4] Datorăm distinsului profesor Stelian Dumistrăcel remarca următoare, pentru care îi 
multumim pe această cale: asociind cuvântului casă conţinutul semantic pe care i-l 
cunoaştem, limba română “a înnobilat” etimonul amintit, care însemna în latină, în 
primul rand, ‘colibă, bordei’, apoi ‘baracă (militară)’, ‘proprietate la ţară’. 

[5]  Nu trebuie pierdută din vedere dimensiunea civilizaţională sau culturală a cuvintelor 
rom. brânză / fr. fromage, al căror conţinut semantic trimite, prin elementele sale 
periferice, la modul de preparare diferit şi la utilizarea în parte diferită a 
produsului în alimentarea fiecărui popor. Acestea explică înscrierea în orizonturi 
interpretative – semantice şi pragmatice – total diferite a expresiilor idiomatice 
rom. brânză bună în burduf de câine  şi fr. entre la poire et le fromage, în ciuda prezenţei 
lexemelor brânză şi fromage, aflate de regulă în relaţie de eteronimie. 

[6] Dar Marius Sala (2010: 195) îl menţionează printre cele 4 cuvinte păstoreşti de origine 
traco-dacă – provenind deci din substrat – care denumesc alimente: arichiţă, brânză, 
bulz, zară. 

[7] Cercetările confirmă existenţa marilor migraţii păstoreşti ale populaţiilor de la nord şi de 
la sud de Dunăre pe un vast teritoriu, din peninsula Balcanică până către Europa 
Centrală. 

[8] Astfel de cuvinte cu conotaţii ironice nu figurează în DEX  (1998: 87), unde apar doar baş-
agá, baş-bulucbaş, baş-caimacam, baş-ciohodar şi, cu marca « învechit », baş-boier. În alte 
dicţionare, ca DLRLC şi mai ales Dicţionarul limbii române, vol. I, apărut sub 
îngrijirea lui S. Puşcariu, figurează mult mai multe derivate cu baş-, toate trimiţând 
la realităţi istorice, niciunul cu valoare pur stilistică, expresivă. 

[9] “[…] les langues, en parlant le monde, le réinventent”, spune Hagège (1985: 130). 
[10] Vezi “apelul la rezistenţă” formulat de Hagège în cartea sa Contre la pensée unique (2013) 

şi invitaţia pe care o lansează în acelaşi timp la contracararea atotprezenţei limbii 
engleze ca “suport al gândirii unice” prin utilizarea sau chiar descoperirea unor 
“noi forme de inventivitate şi de creativitate”. Merită amintită, prin contrast, 
atitudinea mult mai calmă, mai înţeleaptă, cu adevărat filozofică în faţa actualelor 
“schimbări” din limba franceză, ca de altfel din orice limbă vie, pe care ne-o 
dezvăluie Alain Rey în cartea sa L’amour du français (2007). 

[11] “Schimbarea lingvistică îşi are originea în dialog: în trecerea de moduri lingvistice ale 
vorbirii unui interlocutor în <ştiinţa celuilalt>. Tot ceea ce, în spusele unui vorbitor, 
se îndepărtează – ca mod lingvistic – de modelele existente în limba în care se 
stabileşte conversaţia poate fi numit inovaţie. Iar acceptarea de către auditor a unei 
inovaţii, ca model pentru exprimări ulterioare, poate fi numită adoptare. […] 
Schimbarea lingvistică (‘schimbarea în limbă’) reprezintă difuzarea sau generalizarea 
unei inovaţii, adică implică, în mod necesar, o serie de adoptări succesive.[…]” 
(Coşeriu, 1997: 70-71). În viziunea marelui lingvist (id., ibid.), o inovaţie poate să fie: 
“a) o alterare a unui model tradiţional; b) o selecţie între variante şi moduri 
isofuncţionale existente în limbă; c) o creaţie sistematică (<invenţie > de forme în 
concordanţă cu posibilităţile sistemului); d) un împrumut din altă limbă […]; e) un 
fapt de economie funcţională […] » etc.; creaţiile ex nihilo sunt, după părerea sa, 
< foarte rare>”.  

[12] “[…] la notion […] d’Imaginaire linguistique [permet de] prendre en compte [le] 
rapport du sujet à la langue, la sienne et celle de la communauté qui l’intègre 
comme sujet parlant-sujet social ou dans laquelle il désire être intégré, par laquelle 
il désire être identifié par et dans sa parole; rapport énonçable en termes d’images, 
participant des représentations sociales et subjectives, autrement dit d’une part des 



24 

idéologies (versant social) et d’autre part des imaginaires (versant plus subjectif) 
[=Imaginaire culturel, Imaginaire communicationnel, Imaginaire social,…] […].” 
(Houdebine-Gravaud, 2002: 10). 

[13] Vezi şi cuvântul photoshopingăreală utilizat în limbajul gazetăresc, a cărui formare 
implică un ansamblu de reguli substanţial diferite de cazurile precedente. 

[14] Alături de bombăneală, roboteală,… 
[15] Pentru alte nume feminine de profesii, vezi Dragomirescu & Nicolae, 2011: 223-225. 
[16] Profitabilitate există, desigur, şi înseamnă “caracter profitabil” (vezi: profitabilitatea unei 

uzine), dar în sintagma de mai sus, nu este bine întrebuinţat. 
[17] Pentru adjectivul nobelizat, D.C.R. (2013: 379) indică şi variantele nobeleat, nobeliat. Pe de 

altă parte, numele propriu de persoană, prin iniţialele respective, apare recent şi in 
compusul dedemobil, format după modelul papamobil. 
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LE CONCEPT DE LANGUE-CULTURE  
ET LA QUESTION DE LA CREATIVITE LEXICALE 

 
Resume: Toute langue dispose d’un système de règles en vertu desquelles elle peut fonctionner de 
manière adéquate. À quelques rares exceptions près, les natifs intériorisent progressivement, au cours 
des premières années de leur vie, cet ensemble de règles à caractère récursif qui concernent les divers 
compartiments de la langue dont, avant tout, le lexique et la grammaire. Avec la compétence 
linguistique qu’il possède, doublée de la maîtrise d’un ensemble de règles pragmatiques non moins 
importantes, le sujet parlant sera à même de créer de nouvelles unités lexicales qui se laisseront 
employer dans les moules syntaxiques familiers aux autres membres de la communauté  linguistique 
– ou bien culturelle – à laquelle il appartient. Néanmoins, le lexique d’une langue n’est pas une 
collection de mots réunis accidentellement, au gré du hasard, mais le résultat incontestable de  
l’histoire du groupe social en question et de l’espace que celui-ci habite. On y découvre les marques 
des événements vécus par la communauté, le témoignage d’une longue expérience collective 
constituant l’identité du groupe, qui le distingue de tout autre groupe comparable et lui confère son 
unicité. Il faudrait qu’on puisse en dire autant des nouvelles créations lexicales – les néologismes 
endogènes qui apparaissent dans la langue quand les besoins de la communication réclament leur 
apparition –, car la langue et la culture sont « consubstantielles », formant un tout indissociable que 
plus d’un spécialiste appelle actuellement langue-culture. 
Mots clés : langue-culture, créativité lexicale, innovations lexicales, néologismes endogènes, 
imaginaire linguistique. 
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Stelian DUMISTRĂCEL, Doina HREAPCĂ 
Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” Iaşi 

DIALECTOLOGIA ŞI PRAGMALINGVISTICA2 

0.1. Textul de faţă reprezintă varianta, completată, a unei secţiuni din articolul 
Textele orale în registru dialectal ca bază de date pentru exegeze lingvistice, pe care 
Stelian Dumistrăcel l-a prezentat pentru volumul omagial Ion Coteanu – In 
memoriam, în curs de publicare la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - 
Alexandru Rosetti” al Academiei Române (Dumistrăcel 2014).  

0.2. Baza generală de date utilizată în articolul citat, folosită pentru analize şi 
în contribuţiile la care trimitem în continuare, este reprezentată de culegerile de 
texte orale în registru dialectal, din cadrul proiectelor naţionale „Noul Atlas lingvistic 
român, pe regiuni” (în continuare: NALR) şi „Arhiva fonogramică a limbii 
române” (AFLR). În prima secţiune din Dumistrăcel 2014 au fost investigate 
rezultatele utilizării textelor orale pentru cunoaşterea sintaxei graiurilor 
(Magdalena Vulpe, 1980; Sabina Teiuş, 1980), iar secţiunea pe care o reluăm aici a 
fost urmată de evaluarea aceleiaşi surse din perspectiva componentei 
etnolingvistice, la redactarea articolelor din forma actualizată şi unificată (sub 
raportul normelor tehnice) din ediţia în lucru a Dicţionarului limbii române al 
Academiei.  

0.3. Tot în articolul citat anterior, a fost reluată discuţia cu privire la 
sintagma, devenită tradiţională, de „texte dialectale”; s-a făcut obiecţia că adjectivul 
respectiv caracterizează doar una dintre trăsăturile textelor publicate în urma 
înregistrărilor din anchetele dialectale. Ţinând seama de elementele de bază ale 
întreprinderii, suntem, de fapt, în prezenţa unor texte orale (de vreme ce se 
înregistrează un anumit «canal», vorbirea), ce trebuie recunoscute, din punctul de 
vedere al «mesajului», ca etnotexte, respectiv sociotexte, şi, numai în ceea ce priveşte 
«codul», ca texte dialectale, trăsături cărora li se poate adăuga, pentru faza 
publicării, caracteristica de texte transcrise fonetic (cu trimitere la Dumistrăcel 2002: 
12-13). 

1. Studierea comunicării: premise  
1.1. La publicarea primului volum de aşa-numite „texte dialectale” (în 

continuare: TD) din literatura română de specialitate, promotorul acestei activităţi, 
Emil Petrovici, scria că „...tocmai pentru studiul pe teren al fenomenelor de sintaxă este 
destinat acest volum”, prin „adunarea de texte dialectale” (Petrovici 1943: VI). Viziunea 
aceasta a fost depăşită atunci când, pe aceeaşi bază documentară, este studiată, 
performant, problematica unor alte zone ale vorbirii, de exemplu atunci când 
interesul se îndreaptă spre comunicare. Este meritul unor specialişti de a fi 
recunoscut, doar în linii generale (sau, de fapt, numai de a fi intuit), specificul 
activităţii desfăşurate de cercetători dialectologi, adică ce anume reprezintă 

                                                 

2 Lucrarea a fost susţinută în plenul conferinţei internaţionale Lexic comun / Lexic specializat: 
Manifestări ale creativităţii limbajului uman, 6-7 iunie 2014, Galaţi, România.  
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interacţiunea lingvistică aflată la baza publicării textelor înregistrate de aceştia, 
aspect uneori prea puţin conştientizat (sau măcar „proclamat”) chiar de către 
dialectologi.  

1.2. O anchetă lingvistică proiectată corect şi bine condusă nu a fost încă, în 
niciun caz, la noi, o înregistrare cu aparatura mascată (experimente de gen au fost 
întreprinse de dialectologi francezi şi germani) şi, mai ales, nici o simplă prelevare de 
material de la o aşa-numită „maşină de vorbit” dialectal. Această activitate 
reprezintă o formă specială de comunicare, şi anume una privitoare la modul cum se 
comunică într-un anumit mediu, asupra anumitor teme, cu vorbitori de clase diferite 
privind capacitatea lor de a accepta o „convenţie” de lucru şi de a o pune în acţiune 
cu un investigator aparţinând unui alt mediu intelectual şi profesional, a cărui 
preocupare nu se limitează doar la trăsăturile variabilei diatopice, ci are în vedere şi 
manifestări ale variabilelor diastratice şi diafazice. Am analizat aceste aspecte ale 
cercetării dialectologice într-o monografie, publicată în colaborare, în care am studiat 
problematica anchetei dialectale (în continuare: AD) ca formă de comunicare. Pornind de 
la imperativul necesităţii de a interpreta rezultatele ce ţin seama de însăşi 
metodologia investigaţiei, am insistat asupra unor componente esenţiale, printre care 
considerarea cadrului sociocultural al întreprinderii, statutul partenerilor la acest act 
de comunicare şi relaţiile dintre aceştia, desfăşurarea practică a demersului, respectiv 
analiza valorii rezultatelor AD în funcţie de factorii numiţi, aspecte asupra cărora nu 
considerăm necesar să revenim aici; cf. Dumistrăcel et alii 1997 (passim), unde am 
apelat şi la constatări din studii, semnate de numeroşi lingvişti români, începând cu 
Sever Pop, Buts et méthodes des enquêtes dialectales (1927), urmat de B. Cazacu (1957), 
Marius Sala (1957), Teofil Teaha (1970) sau Magdalena Vulpe (1971), referitoare la 
comentarii ale vorbitorilor asupra materialelor înregistrate în anchetele dialectale. 
Or, studiile din această categorie, examinând, cu subtilitate, prestaţiile subiecţilor 
înregistraţi şi relaţiile dintre interlocutori pe parcursul AD, au ca preocupare subiecte 
din zona pragmaticii (vezi, de altfel, pe alt plan, şi constatări făcute de Ionescu-
Ruxăndoiu 1999: 14-15).  

1.3. Prezentarea unor aspecte ale AD din această perspectivă, pe baza 
textelor „dialectale”, publicate între timp, le datorăm Ilenei Vântu, care se ocupă de 
un tip particular al conversaţiei, acela dintre anchetator şi subiectul din anchetă. 
Într-un prim articol, pe bază de exemple din seria de TD pentru Oltenia şi 
Muntenia, ţinând de AFLR, dar şi dintr-un volum de texte din zona Bistriţa-
Năsăud, autoarea citată ajunge la concluzia că forma de comunicare dintre cei doi 
interlocutori nu ar fi un dialog propriu-zis, ci ar reprezenta un caz de „comunicare 
dirijată”, interesul investigaţiei îndreptându-se asupra cantităţii de informaţie 
solicitată şi, apoi, primită (Vântu 1991: 115, 119); în cel de al doilea articol, autoarea, 
preocupată de competenţa comunicativă reflectată (de data aceasta) de „dialogul” 
dintre lingvistul dialectolog şi subiectul din AD, urmăreşte, pe bază de exemple 
din T.DIAL.M., III, expresii ale competenţei comunicative, manifestată prin 
reacţiile subiectului anchetat, selectând mărci lingvistice a două situaţii de 
comunicare: subiectul este conştient cu privire la diferenţele dintre limbajul său şi 
cel al anchetatorului sau le ignoră (Vântu 1992: passim). 

1.4. Paralel, şi din perspectiva informatizării atlaselor lingvistice regionale 
româneşti, pot fi evaluate înseşi posibilităţile de interpretare multiplă a rezultatelor 
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anchetelor pe care le oferă sistemul codat de semnalizare, din programul ALR şi 
NALR, cu privire la elementele reprezentând diferite tipuri de variaţie din 
programul atlaselor respective (Dumistrăcel – Hreapcă 2008: passim). La acest din 
urmă aspect evaluarea ţine seama de faptul că elemente ale respectivelor coduri 
impun lectura răspunsurilor de pe hărţi şi din textele orale tot aşa cum, pe 
portativul unei piese muzicale, semnele grafice convenţionale de tipul bemol sau 
diez, de exemplu, cer coborârea, respectiv urcarea cu un semiton a unei note.  

Dacă asemenea comparaţie poate şoca, atunci să ne reamintim faptul că, din 
domeniul muzicii chiar, printre semnele convenţionale din transcrierea fonetică 
indicând elemente ale paraverbalului (ritmul) în ceea ce priveşte pronunţarea unui 
cuvânt sau a unei secvenţe discursive, au fost împrumutate simboluri referitoare la 
tempoul muzical „lento” (cu grafia [L]) sau „allegro” ([AL]). 

 
2. Orientarea spre pragmatică: obiective, viziune, limite  
2.1. Un început pentru literatura românească de specialitate referitor la 

analiza conversaţiei din perspectivă pragmatică pe baza vorbirii populare i-l 
datorăm Sandei Golopenţia-Eretescu, care a întreprins o anchetă-experiment, cu 
înregistrarea unor discuţii mai mult sau mai puţin libere, pe o tematică variată, ale 
unui grup de vorbitori dintr-o aşezare rurală, realizând un studiu ce cuprinde 
numeroase observaţii de natură metodologică şi orientări privitoare la teoria 
domeniului (Golopenţia-Eretescu 1979: passim), o contribuţie insuficient luată în 
considerare de lingviştii care s-au ocupat ulterior de pragmatica actului 
conversaţional: studiul respectiv nu este citat în niciunul dintre exegezele la care ne 
referim în continuare (pentru rezultate ale viziunii de abordare a autoarei citate, cf. 
Dumistrăcel et alii 1997: 51, 136).  

2.2. Dedicată tot conversaţiei este o cercetare fundamentală referitoare la 
folosirea textelor „dialectale” ca material lingvistic pentru analiza pragmatică, 
publicată de Liliana Ionescu-Ruxăndoiu; volumul se intitulează Conversaţia. 
Structuri şi strategii (ediţia I, 1995, iar a doua, „revăzută”, 1999). Autoarea şi-a 
propus să ofere „sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite” (subtitlul 
volumului), iar un prim aspect de interes pentru trecerea în revistă de faţă îl 
constituie creditarea (relativă) a textelor în discuţie în raport cu cele „obţinute 
artificial”, „fabricate sau elicitate”, respectiv cu cele reprezentând „forme «rituale» 
de comunicare” (de tipul interacţiunii lingvistice didactice, sau a celei dintre medic 
şi pacient). Aceasta nu înseamnă că, pentru autoare, textele „dialectale” ar putea fi 
cotate drept tipul optim de material documentar pentru analiza pragmaticii 
comunicării.  

Trecând peste criticile aduse corpusurilor de profil (pe care, însă, le vom 
aminti într-un paragraf următor, dat fiind faptul că acestea au fost preluate, deloc 
transparent, într-un articol recent, de o altă autoare; cf. § 2.4), valenţele de studiu 
ale TD pentru cercetarea pe care a realizat-o Liliana Ionescu-Ruxăndoiu sunt 
convingător dovedite de subtilitatea de interpretare favorizată de exemplele 
selectate şi analizate în scopul ilustrării conceptelor abordate, cum sunt 
«comunicare orală şi scrisă», «pragmatică», «conversaţie» etc.; menţiuni aparte se 
impun (referitor la „nivelul microstructural”), în ceea ce priveşte discuţiile despre 
formele de deixis, ca şi despre strategiile politeţii (Ionescu-Ruxăndoiu 1999: 84-
117). În sfârşit, şi trecând, iarăşi, peste insuficienţe atribuite lipsei unei programări 
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adecvate ab initio a înregistrării de TD din perspectiva „interpretării de ordin 
pragmatic” (p. 119), extragem câteva calităţi care sunt recunoscute de autoare 
corpusului folosit: ilustrarea caracterului „de universalii al unor forme de 
organizare a conversaţiei” şi al unor „proceduri şi strategii comunicative”, ca şi 
posibilitatea de a formula „sugestii de ordin metodologic” (p. 118). În aceste 
condiţii, este greu de găsit, de fapt, alternativa documentară optimă, excluzând, 
bineînţeles, un corpus ideal (încă inexistent), pe care l-ar putea constitui o 
antologie-mamut a tuturor textelor ilustrând conversaţia în limba română, din 
diferite stiluri şi limbaje funcţionale, cuprinzând beletristica de factură cultă şi 
populară, conversaţia relatată din genul epistolar sau din discursul didactic, 
inclusiv din cel catihetic al cultului ori din discursul jurnalistic etc.  

2.3. Faţă de monografiile care au avut ca obiect cercetarea sintaxei graiurilor 
populare (cf. § 0.2), precizia necesară asupra perspectivei de studiu din care sunt 
utilizate TD ca material documentar, tot pentru investigarea pragmaticii 
comunicării, se găseşte chiar în titlul unei cuprinzătoare lucrări semnate de 
Magdalena Manu Magda. Autoarea şi-a propus ca obiect de studiu „româna 
vorbită regional”, iar baza sa documentară este deosebit de extinsă: pe lângă cele 
reprezentând înregistrări proprii şi texte inedite din AFLR, sunt luate în 
considerare toate culegerile de TD publicate în ultimele decenii, mai puţin 
volumele (trei la număr) din seria Moldova şi Bucovina! Trebuie subliniată o 
caracteristică, avantajoasă, a acestei investigaţii: abordarea pragmaticii comunicării 
din perspectivă comparativă interculturală (prin examinarea problemelor abordate 
şi în texte orale în limba germană). Principala rezervă a autoarei faţă de TD de tip 
„clasic” o reprezintă faptul că anchetele pentru înregistrarea acestora nu au fost 
orientate pragmatic, ceea ce ar presupune, printre altele, de exemplu, „o atitudine 
pragmatică din partea anchetatorului”; autoarea susţine necesitatea „pragmatizării 
dialectologiei”, prin accentul pus pe considerarea funcţiei comunicative a 
dialectului (Manu Magda 2003: 44). Evident, ne putem imagina anchete cu 
orientarea numită (şi) în mediul dialectofon, dar acest interes de studiu nu poate 
însemna însăşi reorientarea ad-hoc a dialectologiei. Considerăm că anchetele 
proiectate „pragmatic” ar reprezenta doar un tip de anchete-experiment, pentru un 
corpus demonstrativ privind performanţa în materie; etno- şi sociotextele orale în 
cod dialectal trebuie să reflecte vorbirea naturală, urmând ca, pe baza lor, să fie 
extrase trăsăturile relevante din perspectiva pragmaticii la acest nivel.  

Programat prin excelenţă „pragmatic”, dar unidirecţionat, este discursul 
publicitar, urmărind performanţa prin empatie, seducţie şi incitare, cu enunţuri ale 
unui emiţător omniscient, modelate cu punerea în operă, preponderent, a funcţiei 
conative a limbajului, şi care se caracterizează, practic, prin absenţa feedback-ului 
verbal (dinspre un destinatar). 

În ultimă instanţă, viziunea realistă pe acest teren, măsura lucrurilor, este cea 
la care trimite însăşi Magdalena Manu Magda, citându-l pe Emanuel Vasiliu 
(Introducere în teoria limbii, 1992), care a susţinut că, dat fiind „examenul sistematic 
şi amănunţit, întreprins de dialectologi” din perspectiva relaţiei semn – agent 
(obiectul pragmaticii), „suntem îndreptăţiţi să considerăm că întreaga dialectologie 
(independent de metodele concrete pe care le utilizează) reprezintă o abordare 
pragmatică a sistemului lingvistic” (ibidem, p. 44).  
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Oricum, independent de lipsa unei programări speciale, toate TD folosite i-
au furnizat autoarei exemple semnificative pentru analiza a multiple aspecte ale 
pragmaticii comunicării, printre care, de exemplu, sunt remarcabile cele referitoare 
la „formulele iniţiatoare” (Manu Magda 2003: 113-122) şi, în ansamblu, la schiţarea 
tipului pragmatic al limbii române, chiar cu delimitarea unor caracteristici de 
natura geografiei lingvistice. 

2.4. Un titlu provocator pentru tema acestei secţiuni îl constituie cel formulat 
de Rozalia Colciar: Textul dialectal din perspectivă pragmatică. Nu ne oprim asupra 
tezelor înregistrate şi asupra analizelor întreprinse de autoare, deoarece, cu unele 
excepţii (referirile la contribuţii ale Elenei Dragoş), noutatea lor este relativă. 
Parcurgând textul articolului, avem, frecvent, impresia unui „déjà lu”. Aceasta 
pentru că iese în evidenţă o serie de similitudini... frapante cu enunţuri pe care le 
găsim la Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, referitoare la corpusul de texte necesar 
cercetării, la alegerea pentru studiu a textelor „dialectale” şi la specificul 
comunicării reflectat de acestea.  

Câteva exemple.  
           [a] la Colciar: 
„... lipsa unui corpus de date referitoare la studierea comunicării orale curente, 
spontane ne-a determinat să ne oprim asupra textului dialectal, care, deşi nu oferă 
o imagine completă asupra mecanismelor reale ale procesului de comunicare, 
permite totuşi punerea în evidenţă a caracterului de «universalii» al unor aspecte 
specifice, din perspectivă pragmatică”; „Desigur că datele din textele dialectale 
culese prin metoda anchetei pe teren nu pot avea acelaşi grad de relevanţă ca şi 
datele obţinute prin conversaţiile spontane. Comunicare provocată, textul dialectal 
are, cel mai adesea, aspectul unui monolog adresat, iar statutul anchetatorului, ca 
«outsider», este mai degrabă similar cu acela al auditorului decât cu cel al 
receptorului” (op.cit., p. 233);  

[b] la Ionescu Ruxăndoiu (deşi în Bibliografia de la Colciar, Textul, figurează 
ediţia din 1995 a lucrării publicate de Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, cităm, ca şi mai 
sus, după cea de a doua ediţie a acestei autoare, care nu prezintă deosebiri faţă de 
prima):  

„... o cercetare asupra comunicării orale curente – oricare ar fi orientarea ei teoretică – 
este dificil de realizat din cauza absenţei unui corpus de texte adecvat”; „Corpusul 
utilizat în această lucrare este cel furnizat de câteva volume de texte dialectale, publicate 
după 1965”; „... textele culese prin metoda anchetei pe teren nu pot avea acelaşi grad de 
relevanţă pentru determinarea caracteristicilor comunicării directe curente ca şi datele 
obţinute prin înregistrarea unor conversaţii spontane” [cu trimitere la distincţii stabilite 
de Kerbrat-Orecchioni]; „... în interpretările propuse, ne-am străduit în permanenţă să 
ţinem seama de natura particulară a raporturilor de comunicare stabilite în cursul 
anchetelor dialectale: comunicare provocată (şi nu spontană), cu un outsider...”; „... 
statutul anchetatorului este mai degrabă similar cu cel al auditorului decât cu cel al 
receptorului...” (op. cit., p. 9, 10); „folosirea materialului dialectal pentru analiza 
conversaţiei... pune în evidenţă caracterul de universalii al unor forme de organizare a 
conversaţiei...” (p. 118). 

Notăm faptul că la studiul Lilianei Ionescu-Ruxăndoiu autoarea citată apelează 
direct doar atunci când face referire la specificul conversaţiei ca obiect de studiu 
pentru pragmatică (Colciar, Textul, p. 234).  
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În plus, ceea ce atrage în mod surprinzător atenţia referitor la poziţia acestei 
autoare în raport cu cercetarea pe care o întreprinde este şi o confuzie de planuri; 
pornind de la insatisfacţii (reale sau conjuncturale) constatate la nivelul unor 
materiale oferite de cercetările dialectologice, Rozalia Colciar crede, în Concluzii, că 
vinovată de unele neîmpliniri privind oferta de interpretare ar fi însăşi… 
dialectologia! Iată punctul său de vedere: 

„Având drept obiect de studiu descrierea variabilităţii lingvistice pe axa diatopică, 
dialectologia, ca disciplină lingvistică, se confruntă cu necesitatea nu numai a 
reinterpretării materialului pe baza unor noi metode, ci şi cu o lărgire a obiectului său 
cadru, respectiv de la tratarea onomasiologică, de tip clasic, la o abordare semasiologică, 
care să studieze sensul semnului lingvistic în legătură cu contextul structural în care el 
funcţionează” (Colciar, op.cit., p. 236; pentru relaţia dialectologie – onomasiologie – 
pragmatică, cf. Manu Magda, 2003: 44).  

Or, nu numai că nu putem aproxima, pro domo, obiectul preocupărilor 
dialectologiei (confundând-o cu abordări particulare ale exegezei pe baza materialelor 
dialectologice sau reducând-o la acest ultim aspect), dar nu putem pierde din 
vedere, în primul rând, faptul că proiecţia onomasiologică constituie obiectul 
hărţilor lingvistice (dar există şi texte tematice cu acest profil), iar, în al doilea rând, 
realitatea că există şi hărţi consacrate semanticii, o problemă discutată, într-un 
studiu special, de I. Mării, care comentează realizări de profil din atlasul regional al 
Banatului şi din cel al Moldovei şi Bucovinei (Mării 2002: 137-139). 

Evident că nu este cazul să forţăm uşi deschise şi să ignorăm căi ce au dus la 
câştiguri exegetice; cartografiate, rezultatele cercetărilor dialectologice au furnizat 
teme (şi continuă să preocupe) din perspectiva onomasiologiei (prin numeroase 
studii de tipul „Termeni pentru noţiunea de… în graiurile populare, pe baza ALR”), care  
implică, fără excepţie, importante aspecte semantice, dialectologia, în ansamblu, 
neambiţionând să se substituie onomasiologiei ori semasiologiei. Iar apelul la 
textele „orale” pentru cercetarea din perspectiva pragmaticii a dat rezultate viabile, 
dovedite de investigaţiile la care ne-am referit anterior (§ 2.2 - 2.3). 

 
3. Argumente pentru „reabilitarea” surselor de geografie lingvistică 
3.0.1. Pe baza înregistrărilor din anchetele desfăşurate, în cadrul proiectului 

naţional AFLR, cu un chestionar realizat ad-hoc, au fost selectate şi publicate 
volumele la care trimitem prin siglele T.DIAL.O., T.DIAL.M., T.DIAL.D. şi 
T.DIAL.B.N. (menţionăm faptul că folosim siglele propuse în DLR 2006). 
Materialele din volumele corespunzând primelor trei sigle au contingenţă cu 
proiectul NALR, prin aceea că înregistrările au fost făcute în localităţi ce reprezintă 
puncte de anchetă din reţeaua cartografică a atlasului regional al Olteniei, respectiv 
al Munteniei şi Dobrogei, fiind folosiţi, uneori, şi subiecţi (informatori) comuni 
pentru cele două serii de anchete (pentru atlas, respectiv pentru texte). Subsumat 
aceluiaşi program este şi volumul de texte din zona Bistriţa-Năsăud (T.DIAL.B.N.), 
fără raportare directă la reţeaua NALR. 

3.0.2. În cadrul proiectului naţional NALR, conform căruia (după viziunea 
Petrovici, pentru Atlasul lingvistic român II) textele constituie o componentă 
propriu-zisă a unui atlas regional, au fost realizate volumele de profil din seria 
NALR. Moldova şi Bucovina (cf. T.DIAL.M.B.). Pentru acest atlas, ancheta cu 
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Chestionarul (în continuare: Q) şi cea pentru înregistrarea de texte sunt direct legate, 
investigaţiile fiind făcute de aceiaşi dialectologi, printre subiecţi aflând-se toţi, în 
câteva cazuri numai majoritatea celor care au dat răspunsuri la întrebările din 
chestionarul general şi din chestionarele speciale. 

3.0.3. În aceste condiţii, referirea la toate volumele de TD realizate în cadrul 
AFLR şi NALR, de cercetători implicaţi şi în redactarea volumelor de hărţi, trebuie 
să ţină seama de proiecţia generală, de geografie lingvistică, şi de metodologia de 
culegere a materialelor şi de redactare a componentelor realizate; în absenţa acestei 
receptări, s-au produs (măcar) confuzii de evaluare.  

3.1. În abordările de analiză (hiper)critică a TD din perspectiva pragmaticii 
comunicării la care ne-am referit anterior (§ 2.2-2.3) lipseşte, de fapt, din partea 
exegeţilor, asumarea deschisă, ca problemă de principiu, a faptului că subiectul 
înregistrat în anchetele dialectale nu este un simplu robot cu reacţii standard, 
practicând, invariabil, unul şi acelaşi registru al unui discurs (eventual limitat), fie 
în ceea ce priveşte textele tematice, fie cele narative (nu este de exclus nici faptul că 
acest aspect a putut fi ignorat). Înseşi posturile comunicative, diverse, şi 
manifestările variate ale prestaţiilor analizate în lucrările semnate de Liliana 
Ionescu-Ruxăndoiu şi Magdalena Manu Magda impun considerarea unei 
asemenea realităţi. Pe de altă parte, putem observa că, în general (cu excepţia citată 
în § 1.3), nu s-a insistat asupra unui tip deosebit de texte, cele care reflectă dialogul, 
chiar cu statutul de replici inegale, dintre anchetator şi interlocutorul său, iar 
„conversaţia dirijată” (nu de „extorcare”) este una din metodele clasice ale anchetei 
dialectale, în toate ipostazele ei, prin care aceasta câştigă în naturaleţe, fiind 
preferată de unii dialectologi spre a evita, de exemplu, rigiditatea aplicării unui Q 
(cf. Dumistrăcel et alii 1997: 116-119).  

Totodată, nu se ţine seama nici de faptul că anchetatorul (oricare anchetator) 
ar fi numaidecât un performer absolut din perspectivă maieutică; de exemplu, un 
specialist de talia lui Jean Séguy nu ezită chiar să-şi prezinte propriile limite din 
acest punct de vedere, atunci când îşi schiţează propria-i „fişă de anchetator” (pentru 
discuţia asupra ansamblului problemei, cf. Dumistrăcel et alii 1997: 87-93).  

Iată o observaţie privind inadecvarea prestaţiei dialectologului: textele pe 
tema „Cum se taie porcul” publicate în T.DIAL.M., I şi PORŢILE DE FIER au fost 
înregistrate exclusiv de la informatoare femei, ceea ce a dus, iniţial, chiar la replici 
de genul „nu ştiu cum să vă povestesc”, „bărbaţii îl face, nu femeile”, „îl tăiem mai mulţi 
oameni” (Hreapcă 1975: 143). 

Şi iată care pot fi relaţiile dintre anchetatori şi subiecţi, propice obţinerii celor 
mai performante manifestări ale comunicării reale; importantă este „integrarea” în 
comunitatea investigată, ce poate conduce chiar la schimbarea, treptată, a 
statutului partenerilor de comunicare; Marilena Tiugan a relatat următorul aspect: 
după ce i se adresează cu „dumneavoastră!” şi „dumneata!”, o informatoare de vârstă 
medie îi explică anchetatoarei motivele modificării de registru:  

„... dacă mai trăim împreună de mă obişnuiesc, încep şi vă spun tu!... că nu pot eu multă vreme-
aşa, să spun dumneata mereu...; vă cunosc şi sânteţi copiii mei aproape” (Tiugan 1975: 155; în 
legătură cu schimbarea formulelor de adresare în cursul anchetei, ca „marcă” lingvistică 
a relaţiilor dintre parteneri, cf. şi Wagener 1988: 220).  
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3.2. Dacă ţinem seama de caracteristicile generale ale realizării AD (cf. § 1.2 ), 
de tipologia, diversă, a subiecţilor ale căror discursuri au fost transcrise în 
volumele de TD publicate, ca şi de „talentul” de comunicator al dialectologilor-
anchetatori, dar mai ales de faptul că textele ce au stat la baza analizelor privind 
exigenţele pragmaticii fac parte din programele complexe de geografie lingvistică 
la care ne-am referit (cf. § 0.2; 3.0.1-3.0.2), la orice investigare a „produselor” este 
obligatorie luarea în considerare a datelor tehnice, obiective, asupra acestora.  

3.2.1. În primul rând, ne referim la existenţa, în deschiderea fiecărui volum 
de texte tipărit, a secţiunii intitulate „Prezentarea informatorilor pentru... ” [se indică 
titlul şi numărul volumului], cuprinzând caracterizări ale fiecărui subiect de la care 
s-au publicat texte: scurte date biografice, (eventuale) note aparte în ceea ce 
priveşte pronunţia, tipul de vorbitor din perspectiva desfăşurării înregistrării 
textelor (de ex.: „cooperant”; „rezervat”; „insistă pe amănunte”; „bun narator” etc.). Or, 
în analizele de pragmatică întreprinse pe baza seriilor de TD publicate, de care ne-
am ocupat, acest cadru de evaluare a discursurilor individuale pare să fi fost 
ignorat cu desăvârşire. 

Iată câteva fragmente din asemenea caracterizări, după T.DIAL.M.B. I/1:  

[Z.A.A., 62 de ani] „Receptivă, inteligentă, foarte bună cunoscătoare a realităţilor rurale 
specifice, a obiceiurilor şi tradiţiilor locale. Povesteşte colorat, având un deosebit simţ al limbii şi 
dramatizând uneori naraţiunea...” (p. LXI); [C.I., 52 de ani] „Foarte serios, sigur de sine, face 
descrieri tehnice închegate, esenţiale; texte narative bune, dar fără o anume culoare” (p. LXX); 
[C.N.Gh., 60 de ani] „Relatează degajat, în graiul local, stimulat de prezenţa magnetofonului şi 
conştient de scopul anchetei. Descriere tehnică bine organizată, coerentă, cu interes pentru a 
furniza cât mai multe detalii” (p. LXXIV); „[S.I., 48 de ani] Fără talent narativ propriu-zis; 
expunerile sunt în general scurte, necesitând intervenţii repetate ale anchetatorului; preferă 
textelor «tematice», la modul glumeţ, amintirile din armată sau din timpul războiului; foarte 
bun reprezentant al graiului local” (p. LXXXVII).  

3.2.2. În al doilea rând, important este, aşa cum anticipam, sistemul de 
codare privind atât intervenţiile anchetatorului, cât şi reacţiile spontane ale 
subiecţilor din timpul AD, activitate care, departe de a fi o simplă prelevare de 
material de la o „maşină” de vorbit dialectal, este, să nu uităm, un act de 
comunicare asupra modului cum se comunică în mediul în care se desfăşoară 
interacţiunea lingvistică (cf. § 1.2). Acest sistem de simboluri (semne codificate) 
este prezentat, într-o formă dezvoltată [α], după tabelele privind „transcrierea 
fonetică”, în secţiunea introductivă a volumelor de hărţi şi, în variantă simplificată 
[β], după aceleaşi tabele, în volumele de texte. În varianta [β] există semne 
codificate ce marchează, de exemplu, pasajele de vorbire directă, intervenţiile 
anchetatorului sau ale altor persoane ce asistă la înregistrare, faptul că 
informatorul a râs (cu privire la apariţia unei trăsături regionale), ezitările în 
vorbire sau corectarea unei prime forme a cuvântului, faptul că anchetatorul a 
sugerat o anumită formă, respectiv că a revenit asupra întrebării privind forma 
unui cuvânt sau privind folosirea unui termen etc.  

3.2.4. Deosebit de numeroase sunt simbolurile-semne codificate din varianta 
[α], dezvoltată (la care ne-am referit mai sus); pe hărţile lingvistice, în notele de pe 
marginea hărţilor, în textele de tip „material necartografiat” (MN), dar şi în textele 
transcrise fonetic, pe baza a peste 20 de semne-simboluri se comunică, consecvent, 
informaţii primite de la subiecţi, în timpul expunerii, privitoare la variaţia 
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diacronică, diafazică şi diastratică a vocabularului, respectiv la fonetisme şi forme 
gramaticale ce atrag atenţia, date cu privire la disponibilitatea vocabularului din 
perspectiva „Wörter und Sachen”, cu privire la oscilaţii în pronunţie (cu implicaţii 
privind tipurile de variaţie lingvistică prezentate anterior); conţinutul discursurilor 
este raportat, apoi, la situaţia relaţiilor şi la procedeul interogării; vezi, în Anexă, 
Tabelul 1, variantă tradusă şi adaptată după originalul din Dumistrăcel – Hreapcă 
2008: 120. 

3.3. Dacă avem în vedere cele mai generale note luate în consideraţie în 
definirea pragmaticii, printre care ideea de acţiune şi interacţiune comunicativă, 
respectiv distingerea sistematică între procesele care au loc la polul emiterii şi la cel 
al receptării, pe fondul identificării relaţiei dintre semne şi cel care le interpretează 
(cf. Bidu-Vrănceanu et alii 1997: s.v. pragmatică), informaţiile metadiscursive pentru 
care în textele publicate există semnalări codificate de tipul celor enumerate în 
paragraful anterior concură la calificarea TD ca răspunzând criteriilor după care 
procesul comunicării dintre anchetator şi informator poate fi considerat ca unul cel 
puţin satisfăcător din perspectiva pragmaticii. 

3.4. La datele prezentate anterior, şi tot pentru a evalua orientarea 
pragmatică a produselor AD, trebuie să adăugăm, neapărat, existenţa, chiar în 
discursurile informatorilor, a numeroase explicaţii în ceea ce priveşte faptele 
lingvistice care apar în vorbirea spontană, inserţii provocate de respectarea 
„convenţiei de colaborare” ce a fost stabilită la începutul AD, convenţie referitoare, 
în principiu, la autenticitatea graiului local prin res şi verba (dar asupra căreia se 
revine, uneori, în cursul înregistrărilor). Ne referim la precizări ale subiecţilor 
comentând aspecte ce ţin de variaţia diacronică („se zice pe nou” sau „pe vechi”; „nu 
se mai zice aşa”), de variaţia diatopică interdialectală („în Oltenia”, „în alte părţi”) sau 
intradialectală („pe la Suceava”, „prin Vrancea”). Numeroase sunt şi comentariile 
care indică trăsături ale variaţiei diafazice (pronunţie „pe limbă lată”, „mai delicat”, 
„din vârful limbii”) sau ale variaţiei diastratice („ca la carte”, „pe familie”, „ţărăneşte”, 
„mai popular”) şi tot atât de importante, din perspectiva distingerii între procesele 
care au loc la polul emiterii şi la cel al receptării, sunt informaţii referitoare la 
situaţia realiilor, respectiv la situaţia concretă de comunicare din timpul anchetei; o 
listă sumară a respectivilor indici verbali, de evaluare şi autoevaluare a faptelor 
lingvistice din discursuri individuale, prezente în TD, ale subiecţilor înregistraţi 
prezentăm în Anexe, Tabelul 2, cu precizările prezentate în § 3.2.4). 

 
4. Lărgirea cadrului analizei 
Ni se pare evident faptul că numai în urma considerării tuturor informaţiilor 

de genul celor enumerate în paragrafele anterioare, existente sau absente în 
materialele supuse analizei, putem emite judecăţi de valoare privind adecvarea TD 
pentru investigarea pragmaticii comunicării, şi nu printr-o proiectare ad-hoc a 
însăşi anchetei. Mai mult, pentru ansamblul analizei, credem că trebuie avute în 
vedere, constant, date obiective ale producerii discursului (spaţiul şi registrul 
comunicării) şi date subiective cu privire la vorbitor (competenţa lingvistică, 
manifestată prin variaţie lingvistică), elemente de bază ale unui „spaţiu 
pragmatico-discursiv” (o aplicaţie a acestei grile pentru analiza, în diacronie, a 
terminologiei medico-farmaceutice româneşti, la Dumistrăcel et alii 2013, a se 
vedea schema de la p. 15). 
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5. Concluzii de etapă  
5.1. Indiferent de raportarea la programul NALR sau la cel al AFLR, 

materialele lingvistice publicate sub titlul de „texte dialectale”, ca demersuri de 
geografie lingvistică românească, se prezintă drept contribuţii importante din 
perspectivă etnolingvistică şi sociolingvistică şi, prin acest aspect, pentru studierea 
pragmaticii comunicării. Perspectiva etnolingvistică, în primul rând, derivă din 
însăşi viziunea proiectării atlaselor lingvistice româneşti din a doua generaţie (ALR 
I şi ALR II), după concepţia şcolii de geografie lingvistică Jaberg – Jud, pusă în 
operă prin celebrul Sprach-und Sachatlas Italiens und der Südschweiz (Zofingen, 8 
volume, 1928-1940). Aşadar, atlasele lingvistice româneşti de după Weigand 
(Linguistischer Atlas des dacorumänischen Sprachgebiets, 1909, unul fonetic şi lexical), 
seria Puşcariu – Pop – Petrovici, au avut la bază un chestionar inspirat de profilul 
atlasului Jaberg – Jud, orientare ce s-a transmis, fidel, în Chestionarul NALR şi, 
deci, în atlasele publicate aparţinând acestei serii. S-a transmis, de asemenea, o 
inovaţie a şcolii româneşti de dialectologie, publicarea, paralel cu volumele de 
hărţi, a unor volume de „texte dialectale”, în corelaţie cu tematica chestionarelor 
pentru ALR.  

5.2. Lansarea, în 1963, de către Al. Rosetti şi B. Cazacu, a proiectului „Noul 
Atlas lingvistic român, pe regiuni” s-a inspirat după iniţiativa Albert Dauzat, 
lingvist francez care, în 1939, a propus şi promovat ideea alcătuirii lucrării 
intitulate „Le Nouvel Atlas Linguistique de la France par Régions”: însăşi deplina 
corespondenţă a cuvintelor evidenţiate prin italice din titlurile citate este 
concludentă în această privinţă. Numai că, la punerea în operă a proiectului 
francez, după ce au revenit chiar asupra chestionarului Dauzat, orientând 
anchetele spre etnolingvistică, autorii atlaselor regionale franceze au ales, pentru 
toate volumele publicate, titlul generic „Atlas linguistique et ethnographique”, urmat 
de precizarea zonei dialectale (sau numai geografice); de exemplu: „Atlas 
linguistique et ethnographique du Lyonnais” (vol. I, 1956), respectiv „ ~ de la 
Gascogne”, sau „ ~ du Centre” etc. Se consideră că această orientare a reprezentat o 
negare a „caracterului abstract” al atlasului lingvistic Gilliéron, cu punerea în 
aplicare a progreselor de studiu aduse de viziunea „Mots et les choses”, modelul 
direct, recunoscut, fiind atlasul realizat de Karl Jaberg şi Jakob Jud (cf. Tuaillon 
1976: 18-19).  

5.3. Aşadar, dialectologii români nu au dus până la ultimele consecinţe 
modelul francez, evoluat, iar atlasele regionale româneşti au păstrat titulatura 
tradiţională, limitată şi nesatisfăcătoare din perspectiva tematicii şi, respectiv, a 
ofertei interdisciplinare, situaţie comparabilă cu aceea a titulaturii aşa-numitelor 
„texte dialectale”. În pofida titulaturii, atlasele din seria „Noul Atlas lingvistic român, 
pe regiuni”, respectiv „Atlasul lingvistic român pe regiuni” sunt lingvistice şi 
etnografice în aceeaşi măsură; mai ales prin secţiunea „texte”, ele oferă un material 
ce nu se poate compara cu nicio altă sursă în ceea ce priveşte vorbirea liberă, 
aşadar şi cu referire la relaţiile, complexe, dintre interlocutori în procesul 
comunicării. Condiţia de bază în privinţa evaluării şi interpretării adecvate a 
materialelor oferite de TD o constituie considerarea atentă a principiilor şi a 
metodologiei realizării volumelor respective. 
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DIALECTOLOGY AND PRAGMALINGUISTICS 

 
Abstract: Objections are being surveyed here about their ungrounded criticism of oral text 
compilations published as part of the programmes called Phonogramic archives of Romanian (“Arhiva 
fonogramică a limbii române”) and The new linguistic atlas of regionally mapped Romanian (“Noul 
Atlas lingvistic român, pe regiuni”), both being used as sources for the study of spoken Romanian 
pragmatics. Their position outside the methodology of the mentioned programmes has led to their 
being seen as merely sampling the dialectal material from the texts existing in this database. After the 
introduction of the respective compilations as perspectivity and methodology in the light of a correct 
dialect survey as one form of communication, undertaken according to a communication contract, 
functional criteria are being proposed towards a reassessment of discourse in the cited database, to be 
linked to the diverse relationships between the survey conductor and his subjects. Attention is being 
drawn upon codified symbols and “explanations” (Table 1 and Table 2) accompanying the texts that 
inform on the interlocutor behaviour; the information is contained in certain discourse texts relating 
to a variety of ethnic and sociolinguistic facts. 
Key words: dialectology; pragmalinguistics; spoken text; dialect survey; survey conductor; subjects 
in a dialect survey; communication contract; diatopic and diastratal variation; linguistic competence. 
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JOHN DEWEY CU PRIVIRE LA RELAŢIA  
DINTRE «CREATIVITATE» ŞI «ALTERITATE» ÎN LIMBAJ  

0. Despre raportul dialectic dintre «creativitate» şi «alteritate», văzute ca universalii 
ale limbajului, a vorbit explicit şi în mod just Eugeniu Coşeriu, preluând unele idei 
şi concepte de la unii dintre iluştrii săi înaintaşi (Aristotel, Vico, Humboldt, 
Pagliaro, Gentile etc.). Scopul lucrării mele este acela de a arăta că marele filozof 
pragmatist american John Dewey a intuit destul de clar cele două concepte (chiar 
dacă nu le-a denumit întocmai), considerându-le capitale pentru „psihologia 
socială”. În acelaşi timp, în conexiune cu cele două noţiuni, îmi propun să 
evidenţiez rolul „prototipic” sau central pe care Dewey îl atribuie limbajului 
printre celelalte activităţi omeneşti. 

1. Cele două concepte numite astfel – creativitate şi alteritate – au fost 
teoretizate de Eugeniu Coşeriu, mereu preocupat, (şi) din perspectivă filozofică, să 
determine în ce constă esenţa limbajului în raport cu celelalte activităţi culturale. 
Lingvistul român a identificat cinci universalii ale limbajului, între care se găsesc şi 
cele două amintite deja. Coşeriu a vorbit în mai multe locuri despre aceste 
universalii, începând cu o comunicare în plen, ţinută – în calitate de raportor – la 
The Eleventh International Congress of Linguists de la Bologna, în 1972, comunicare 
intitulată Les universaux linguistiques (et les autres). Dar, fiindcă nu îmi propun să 
tratez monografic această problemă, nu voi indica aici toate lucrările în care 
Coşeriu discută despre respectivele universalii[1], ci – pentru a arăta ce înseamnă 
fiecare dintre ele – mă voi mulţumi să citez in extenso (din lapidarul articol Zece teze 
despre esenţa limbajului şi a semnificaţiei) doar un paragraf coşerian, foarte 
concentrat, în care conceptele în cauză sunt explicate exemplar: 

„Limbajul este caracterizat prin cinci universalii, dintre care trei sunt primare: 
creativitate, semanticitate, alteritate, iar două sunt secundare sau derivate: istoricitate şi 
materialitate. Creativitatea (enérgeia) caracterizează toate formele culturii. Printre aceste 
forme, limbajul este activitatea care creează semnificate, creând semne cu semnificaţii, şi 
în acest fapt constă semanticitatea sa. Aceste semne sunt întotdeauna create pentru altul 
sau, mai bine zis, ca fiind dinainte şi ale altuia, şi în aceasta constă alteritatea sa. În acest 
sens, limbajul este manifestarea primară a alterităţii, a existenţei împreună cu altul, 
caracteristică omului. Istoricitatea rezultă din creativitate şi alteritate. Ea înseamnă că 
tehnica activităţii lingvistice apare întotdeauna sub forma unor sisteme tradiţionale 
proprii comunităţilor istorice, sisteme care se numesc limbi: ceea ce se creează în limbaj 
se creează întotdeauna într-o limbă. Materialitatea rezultă din semanticitate şi din 
alteritate. Într-adevăr, semanticitatea este un fapt ce ţine de conştiinţă şi nu părăseşte 
conştiinţa: pentru ca ea să fie pentru altcineva, trebuie să fie reprezentată în lumea 
sensibilă prin semnificanţi materiali. Bineînţeles că aceasta este situaţia şi în cazul 
celorlalte activităţi culturale, ale căror conţinuturi, se ştie, se constituie doar în conştiinţă 
şi trebuie să fie toate reprezentate în lumea sensibilă. Totuşi, materialitatea limbajului 
este diferită de cea a altor activităţi culturale, deoarece ea este întotdeauna materialitate 
specifică unei limbi. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul specific caracterului istoricităţii 
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lingvistice faţă de cea a altor activităţi culturale; în acest sens, stilurile, în artă, nu sunt 
analoge limbilor. Vom remarca, de asemeni, că limbajul este singura activitate culturală 
(deci creatoare ca atare) definită de două universalii (semanticitate şi alteritate), şi nu de 
una singură, şi că alteritatea apare aici de trei ori, având în vedere că ea condiţionează 
istoricitatea şi materialitatea.” (Coşeriu 2009: 9-10). 

 1.1. Evident, toate aceste universalii sunt deosebit de importante pentru a 
înţelege mecanismul constituirii şi funcţionării limbajului. Însă între creativitate şi 
alteritate relaţia este una de un tip special. Este vorba de un raport dialectic, menit 
să asigure un anumit echilibru în cadrul limbajului: creativitatea conduce la 
varietate internă şi dinamism, în timp ce alteritatea asigură omogenitatea. 
Creativitatea face ca limbajul să evolueze, să se înnoiască şi să se diversifice 
(spaţial, socio-cultural şi stilistic). Alteritatea conservă tradiţia lingvistică; fără ea, 
oamenii nu s-ar mai putea înţelege între ei. 
 1.2. După cum am văzut din amplul paragraf reprodus mai sus, creativitatea 
caracterizează toate formele culturii, pe câtă vreme alteritatea este specifică numai 
limbajului. Din acest motiv, în cele ce urmează voi insista mai mult pe acest ultim 
concept. Termenul de alteritate (dimpreună cu noţiunea aferentă) a fost 
împrumutat de Coşeriu de la un reputat lingvist, Antonino Pagliaro, care i-a fost 
savantului român un maestru indirect (nu ca profesor, ci doar prin lucrările lui) în 
perioada formării sale ştiinţifice în mediul italian. Avertizez că la Pagliaro (şi apoi 
la Coşeriu, care va dezvolta noţiunea) termenul de alteritate (‘a fi cu altul’; cf. lat. 
alter ‘altul’)[2] are o accepţie foarte diferită (chiar contrară) faţă de cea cu care 
acelaşi cuvânt circulă în prezent în studiile de imagologie. 
 1.3. Chiar dacă nu a tratat mai devreme în mod explicit chestiunea 
universaliilor limbajului, lui Coşeriu dimensiunea fundamentală a alterităţii 
(alături de cea a creativităţii) i-a apărut în mod limpede încă de la început şi însăşi 
noţiunea de «alteritate» l-a ajutat să combată o eroare a lui B. Croce: aceea de a 
considera că limbajul şi poezia/literatura artistică (şi, în consecinţă, lingvistica şi 
estetica) reprezintă acelaşi lucru. 
 1.3.1. Într-un studiu magistral (iniţial, un ciclu de prelegeri ţinute la 
Tübingen în 1966), Omul şi limbajul său (Der Mensch und seine Sprache), Coşeriu 
evidenţiază şi mai pregnant rolul alterităţii: 

„Limbajul are însă şi o altă dimensiune, care este dată de «alteritatea» subiectului, de 
faptul că subiectul creator de limbaj presupune alţi subiecţi, adică de deschiderea 
conştiinţei creatoare de limbaj spre alte conştiinţe. John Dewey remarcă în această 
privinţă că limbajul are, înainte de toate, o referinţă intersubiectivă, înspre alte persoane 
cu care se stabileşte comunicarea, în aşa fel încât ceva devine comun şi că tocmai această 
referinţă intersubiectivă îşi dobândeşte generalitatea şi «obiectivitatea» referinţa 
obiectivă.” (Coşeriu 1966/2009: 51). 

 1.3.2. Înainte de a merge mai departe, să observăm că Eugeniu Coşeriu îl 
invocă aici pe John Dewey tocmai pentru a confirma valabilitatea conceptului de 
«alteritate»[3]. Şi va face acest lucru ori de câte ori va expune această problematică, 
numele lui Dewey fiind amintit (încă din perioada uruguyană; vezi, de pildă, 
Logicismo y antilogicismo en la gramática [1956]) alături de cele ale altor gânditori, 
precum Humboldt, Heidegger sau Merleau-Ponty. 
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 1.3.3. Revenind la discuţia de mai sus, mai reproduc câteva idei coşeriene 
legate de alteritate, dar şi un fragment aparţinându-i lui Giovanni Gentile, pe care 
Coşeriu îl cita frecvent: 

„Limbajul, prin urmare, este şi expresie a intersubiectivităţii, şi tocmai în dublul sens al 
solidarităţii «contemporane» cu o comunitate vorbitoare, care este şi istorică. Iar 
libertatea limbajului este libertate istorică, libertate a omului ca fiinţă istorică. Giovanni 
Gentile a formulat odată această idee în maniera următoare: «– E allora invece di 
tavolino potrei dir penna! – In astratto, certamente, ma in concreto no, perché io che 
parlo ho una storia dietro a me, o meglio dentro di me, e sono questa storia; e però son 
tale che dico e devo dire tavolino e non altrimenti.» [Sommario di pedagogia, I5, Florenţa, 
1954, p. 65]” (ibid.: 52; cf. şi Coşeriu 2000: 249-250)[4]. 

 1.4. Se ştie că E. Coşeriu îl aprecia în cel mai înalt grad pe acest gânditor 
american. Cea mai clară dovadă în acest sens (dintre cele pe care le cunosc) se află 
într-un lung interviu (Universul din scoică, realizat în două etape, în 1998 şi în 2001) 
acordat unor universitari basarabeni. Referindu-se la situaţia din Statele Unite ale 
Americii, Coşeriu afirma următoarele: 

„La ei [= la americani, n.m. Cr.M.] lipseşte deocamdată acea decantare, pe care o avem noi în 
Europa şi unde valorile tradiţionale rămân, deşi se afirmă, în parte, şi figuri noi. Un asemenea 
caz, aproape de necrezut, în SUA, este cazul John Dewey, fără îndoială, cel mai mare filozof 
american de până acum, un gânditor care a dominat mai ales pedagogia, învăţământul ş.a.m.d. 
Când a fost înlocuit în pedagogie, a dispărut şi, în rest, se vorbeşte foarte puţin de John Dewey. 
Un filozof care va trebui să fie redescoperit. A lucrat 40 de ani la tratatul său Logica, aceasta 
fiind opera lui capitală, Logica. Teoria investigaţiei. Când a terminat Logica şi a publicat-o, 
era deja depăşit de evoluţie, dar cartea este extraordinară. Tot aşa s-a întâmplat şi cu alte scrieri 
ale sale, marginalizate de alte curente de gândire.” (Coşeriu 2004: 62). 

 1.4.1. Desigur, prin faptul de a fi „depăşit”, Coşeriu avea în vedere 
schimbarea „modei” în peisajul filozofic al acelei perioade (cu emergenţa 
formalismului, îndeosebi): „...nu e vorba că ar fi fost depăşit ca idee. Aceste idei nu 
vor fi depăşite niciodată, fiindcă rămân drept o poziţie solidă, fondată...” (ibid.). 
 1.4.2. Să mai remarcăm, totodată, că E. Coşeriu atrăgea atenţia asupra 
faptului că şi alte opere ale lui Dewey au fost „marginalizate de alte curente de 
gândire”. Nu ştiu exact la ce scrieri anume se gândea. Pot numi însă cel puţin una: 
Art as Experience, la care face trimitere  savantul român în câteva interviuri. 
Pesemne că se va fi gândit Coşeriu şi la Human Nature and Conduct, dar nu am nicio 
dovadă în această privinţă. În orice caz, aceasta din urmă este cartea din care am 
ales să comentez câteva fragmente referitoare la tema anunţată în titlul lucrării 
mele. 
 2. În prefaţa cărţii sale din 1922, Human Nature and Conduct (subintitulată An 
Introduction to Social Psychology), John Dewey îşi exprimă convingerea că 

„...o înţelegere a deprinderii şi a diferitelor tipuri de deprinderi este cheia către 
psihologia socială, în timp ce operaţia impulsului şi a inteligenţei oferă cheia către 
activitatea mentală individualizată [subl. mea, Cr.M.]. Dar acestea sunt secundare în 
raport cu deprinderea, astfel încât mintea poate fi înţeleasă la modul concret doar ca un 
sistem de credinţe, dorinţe şi scopuri care se formează prin interacţiunea aptitudinilor 
biologice cu mediile sociale.” (Dewey 1922/1957: IX; trad. mea, Cr.M.)[5]. 
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 2.1. Într-adevăr, pentru filozoful american deprinderile (habits) reprezintă 
„funcţii sociale” ce reclamă cooperarea organismului cu mediul înconjurător: după 
cum mersul implică atât pământul, cât şi picioarele, la fel şi vorbirea/vorbitul are 
nevoie atât de aer, cât şi de audienţă şi de organe vocale. Chiar dacă Dewey 
utilizează termenul habit ‘deprindere’ într-o accepţie diferită întrucâtva de uzajul 
comun, el are grijă să-l definească astfel: 

„The word habit may seem twisted somewhat from its customary use when employed 
as we have been using it. But we need a word to express that kind of human activity 
which is influenced by prior activity and in that sense acquired; which contains within 
itself a certain ordering or systematization of minor elements of action; which is 
projective, dynamic in quality, ready for overt manifestation; and which is operative in 
some subdued subordinate form even when not obviously dominating activity.” (ibid.: 
39). 

 2.2. Pentru înţelegerea concepţiei lui Dewey, este necesar să arătăm cum 
vede el relaţia dintre deprindere (habit) şi obicei (custom). În linii mari, este greşită 
opinia conform căreia instituţiile, obiceiurile sociale, deprinderile colective s-ar fi 
format prin consolidarea deprinderilor individuale. Toate acestea există, pe de o 
parte, într-o anumită măsură, fiindcă indivizii se confruntă cu situaţii similare, 
reacţionând în aceeaşi manieră, dar, pe de altă parte, într-o măsură mai mare, şi 
fiindcă indivizii îşi formează deprinderile personale în condiţiile fixate de 
obiceiurile anterioare. 
 2.2.1. După Dewey, „an individual usually acquires the morality as he inherits the 
speech of his social group” (ibid.: 55). Se observă aici (ca şi în alte lucrări ale 
pragmatistului american) importanţa majoră ce i se acordă limbajului printre 
celelalte fenomene ori instituţii sociale[6]. Limbajul (sau vorbirea) este luat(ă) drept 
model, constituind un fel de prototip pentru celelalte manifestări omeneşti[7]. 
Pentru a dovedi că „the nature of habit is to be assertive, insistent, self-perpetuating”, 
Dewey se referă la felul în care copilul îşi însuşeşte limba adulţilor, luând în 
consideraţie şi actele de creaţie lingvistică spontană ale acestuia: 

„There is no miracle in the fact that if a child learns any language he learns the language 
that those about him speak and teach, especially since his ability to speak that language 
is a pre-condition of his entering into effective connection with them, making wants 
known and getting them satisfied. Fond parents and relatives frequently pick up a few 
of the child’s spontaneous modes of speech and for a time at least they are portions of 
the speech of the group. But the ratio which such words bear to the total vocabulary in 
use gives a fair measure of the part played by purely individual habit in forming 
custom in comparison with the part played by custom in forming individual habits.” 
(ibid.: 55-56). 

 2.2.2. În fragmentul pe care tocmai l-am reprodus, fără a o numi ca atare, 
Dewey are în vedere însăşi «alteritatea» despre care vor vorbi mai târziu Pagliaro 
şi Coşeriu. Iar pentru ideea libertăţii limbajului ca libertate istorică, pe care o 
evidenţia atât de bine Coşeriu prin intermediul citatului din Gentile, merită adusă 
în atenţie frumoasa analogie la care Dewey apelează în continuare:  

„Few persons have either the energy or the wealth to build private roads to travel upon. 
They find it convenient, «natural», to use the roads that are already there; while unless 
their private roads connect at some point with the high-way they cannot build them 
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even if they would.” [în trad. mea: „Puţini oameni au fie energia, fie posibilităţile 
materiale de a construi drumuri private pe care să călătorească. Ei găsesc că este mai 
convenabil, mai «natural», să întrebuinţeze drumurile deja existente; dacă drumurile lor 
particulare nu se leagă cumva în vreun punct de autostradă, ei nu le pot construi oricât 
ar vrea.”] (ibid.: 56). 

 2.3. Referindu-se la continuitatea, dar, în acelaşi timp, şi la schimbarea 
instituţiilor sociale, Dewey introduce noţiunea de «plasticitate a impulsului» 
(plasticity of impulse), ce îi caracterizează în primul rând pe cei tineri, în cazul cărora 
impulsurile ar fi „highly flexible starting points for activities which are diversified 
according to the ways in which they are used” (ibid.: 91). În felul acesta, orice impuls 
poate ajunge să se organizeze în aproape orice tip de dispoziţie (disposition) în 
funcţie de modul în care interacţionează cu mediul înconjurător. De pildă, după 
împrejurări, frica poate deveni fie laşitate abjectă, fie prudenţă, fie respect faţă de 
cei superiori ş.a.m.d. Rezultatul depinde şi de maniera în care impulsul fricii se 
combină cu alte impulsuri. Semnificativ este că, şi de data aceasta, pentru a fi mai 
explicit în privinţa procesului de reînnoire permanentă la care este supusă 
societatea omenească, Dewey ia limbajul ca punct de reper: 

„In a definite sense, then, a human society is always starting afresh. It is always in 
process of renewing, and it endures only because of renewal. We speak of the peoples of 
southern Europe as Latin peoples. Their existing languages depart widely from one 
another and from the Latin mother tongue. Yet there never was a day when this 
alteration of speech was intentional or explicit. Persons always meant to reproduce the 
speech they heard from their elders and supposed they were succeeding.” (ibid.: 91-92). 

2.3.1. Fără îndoială, în paragraful de mai sus, John Dewey surprinde nişte 
idei foarte pertinente (cu care Coşeriu ar fi fost de acord): faptul că limba se face, se 
desface şi se re-face continuu (ca pânza Penelopei) şi că schimbarea lingvistică 
(„originalitatea”) se produce întotdeauna în cadrul tradiţiei. Mai mult decât atât, 
este impresionant că filozoful american ilustrează acest lucru cu ajutorul limbilor 
romanice (care, începând cu Saussure, pentru franceză, şi ajungând până la 
Puşcariu şi Rosetti, pentru română, au fost definite fiecare, în mod genealogic, 
drept „limba latină vorbită neîntrerupt” în spaţiul pe care l-a ocupat/îl ocupă 
fiecare dintre respectivele comunităţi idiomatice). 

2.3.2. În fine, cum se prezintă în viziunea lui Dewey raportul dintre «alteritate» 
şi «creativitate» despre am discutat la începutul acestei lucrări? În opinia 
pragmatistului american, trebuie făcută o distincţie între simpla capacitate 
imitativă şi docilitate, altminteri plasticitatea şi originalitatea ajung să fie socotite 
opuse. Or, plasticitatea include nu doar abilitatea de a-i copia fidel pe alţii (de a 
asimila şi de a reproduce), ci şi o dimensiune deschisă către descoperire şi creaţie. 
În felul acesta, raportul dialectic dintre tradiţie şi noutate – identificat mai întâi în 
limbaj – este extins la ansamblul tuturor instituţiilor sociale: 

„Consequently docility has been identified with imitativeness, instead of with power to 
re-make old habits, to recreate. Plasticity and originality have been opposed to each 
other. That the most precious part of plasticity consists in ability to form habits of 
independent judgment and of inventive initiation has been ignored. For it demands a 
more complete and intense docility to form flexible easily re-adjusted habits than it does 
to acquire those which rigidly copy the ways of others. In short, among the native 
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activities of the young are some that work towards accomodation, assimilation, 
reproduction, and others that work toward exploration, discovery and creation.” (ibid.: 
93).  

Convingerea lui Dewey este aceea că pornirile înnoitoare sunt înnăscute în cei 
tineri, dar că ele sunt temperate de obiceiurile adulţilor. Astfel, cum o spune foarte 
frumos marele gânditor, „originalitatea încântătoare a copilului este îmblânzită”[8]. În 
cazul limbajului, acest lucru este, în mod cert, ceva normal şi dezirabil, fiindcă în 
limbaj tradiţia se manifestă mai puternic decât originalitatea (spre deosebire de alte 
forme ale culturii, cum este arta, de pildă). Aşa se cuvine să fie. Însă când vine 
vorba de persistenţa anumitor instituţii sociale rigide, atunci desconsiderarea şi 
blocarea forţei imaginative/creatoare a tinerilor trebuie deplânse. 

3. Am încercat să înfăţişez aici câteva dintre reflecţiile juste ale lui John 
Dewey cu privire la unele aspecte esenţiale ale limbajului. Opera sa vastă abundă 
de astfel de idei şi de intuiţii excelente, pe care îmi propun să le tratez într-o carte 
aparte, de filozofie a limbajului, din care ceea ce am prezentat acum nu constituie 
decât un mic fragment. În încheiere, vreau să subliniez încă o dată fermitatea şi 
independenţa de gândire ale lui Coşeriu (căruia îi datorez şi descoperirea lui 
Dewey), neinfluenţat de mode sau de atitudini extra-ştiinţifice atunci când vine 
vorba să formuleze judecăţi de valoare ori să indice maeştri. Mai mult decât atât, 
cred că se cuvine să apreciem şi capacitatea sa de a prevedea: despre Dewey el a 
spus că este „un filozof care va trebui să fie redescoperit.”. Într-adevăr, în ultima vreme 
interesul pentru filozofia şi logica lui Dewey a crescut simţitor în lume. Şi continuă 
să crească. 
 
NOTE: 
[1] Desigur, Coşeriu are grijă să facă deosebirea între «universaliile limbajului» şi «universaliile 

[ştiinţei] lingvistice». 
[2] Regretata elevă a lui Coşeriu – şi succesoarea sa la catedra de la Tübingen –, Brigitte 

Schlieben-Lange, a scris un material exegetic despre această problemă, Alterität, 
care a apărut într-un „caiet” omagial dedicat lingvistului român în 1997 (la bază, 
este vorba de trei comunicări susţinute de trei discipoli coşerieni: de autoarea 
menţionată, de J. Trabant şi de H. Weidt). 

[3] Trimiterea precisă (care lipseşte în acest text al lui Coşeriu) trebuie făcută la Logica lui 
John Dewey (Logic. The Theory of Inquiry, 1938): „But it [= language] has reference to 
some other person or persons with whom it institutes communication – the making of 
something common. Hence, to that extent its reference becomes general and «objective».” 
(Dewey 1938: 46). Se cuvine să mai adaug că E. Coşeriu a citit cu mare atenţie 
Logica lui Dewey în versiunea ei spaniolă (apărută în 1950). Mai mult decât atât, la 
Montevideo, Coşeriu l-a îndemnat pe unul dintre colaboratorii săi, Arnaldo 
Gomensoro (profesor de filozofie), să scrie o monografie despre filozofia limbajului 
la Dewey (lucru care s-a şi concretizat într-o scriere de câteva zeci de pagini, 
tipărită în 1956, intitulată John Dewey y la filosofía del lenguaje). 

[4] Traducerea fragmentului italian, oferită de editorul român, Dorel Fînaru, sună astfel: „– 
Şi atunci în loc de birou aş putea spune pană (de scris)! – În mod abstract, cu siguranţă, 
dar în mod concret, nu, întrucât eu care vorbesc am o istorie îndărătul meu sau, mai exact, 
înlăuntrul meu, şi eu sunt această istorie. De aceea, eu spun şi trebuie să spun birou şi nu 
altfel”. 

[5] În original (şi în formă integrală): „Perhaps the sub-title requires a word of explanation. The 
book does not purport to be a treatment of social psychology. But it seriously sets forth a 
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belief that an understanding of habit and of different types of habit is the key to social 
psychology, while the operation of impulse and intelligence gives the key to individualized 
mental activity [subl. mea, Cr.M.]. But they are secondary to habit so that mind can be 
understood in the concrete only as a system of beliefs, desires and porposes which are 
formed in the interaction of biological aptitudes with a social enviroments.” (Dewey 
1922/1957: IX). 

[6] Într-un alt loc al aceleiaşi cărţi, se afirmă explicit: „What is said of the institution of language 
holds good of every institution.” (ibid.: 74). 

[7] O astfel de idee îi putea veni lui Dewey chiar de la Hegel. Se ştie că în tinereţea sa Dewey 
a fost puternic influenţat de filozofia lui Hegel, de care însă, mai târziu, va reuşi să 
se desprindă destul de mult. 

[8] „But the weight of adult custom has been thrown upon retaining and strengthening tendencies 
toward conformity, and against those which make for variation and independence. The 
habits of the growing person are jealously kept within the limit of adult customs. The 
delightful originality of the child is tamed.” (ibid.). 
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JOHN DEWEY’S VIEW REGARDING THE RELATION  
BETWEEN «CREATIVITY» AND «ALTERITY» IN LANGUAGE 

 
Abstract: Eugenio Coseriu, borrowing some ideas and concepts from some of his notorious 
forerunners (Aristotle, Vico, Humboldt, Pagliaro, Gentile, etc.), referred to the dialectic relation 
between “creativity” and “alterity”, seen as universals of language. The aim of my paper is to prove 
that John Dewey, the great American pragmatist philosopher, accurately identified the two concepts 
(even if he did not always name them in the same way) and considered them vital to “social” 
psychology. At the same time, I aim at pointing out the “prototypical” or central role which Dewey 
attributes to language among the other human activities. 
Key-words: language, creativity, alterity, Dewey, habit, custom, plasticity of impulse. 
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LA CULTURE COMMUNICATIONNELLE, EFFET  
DE LA CRÉATIVITÉ DU LANGAGE 

Avant – propos 
La communication se mondialise désormais rapidement. Il ne fait confondre la 
transmission d’information, qui représente une relation technique ou scientifique 
en expliquant l’événement du sujet à l’objet, avec la communication qui est un 
relation pragmatique entrelaçant le sujet au sujet, engendrant des symboles et des 
diverses formes de manipulation.   La communication reste et restera toujours un 
acte complexe et difficile qui représente un élément constitutif de toute société. La 
communication a plusieurs fonctions: l’information, la connaissance, l’explication, 
la compréhension. (Les fonctions ont été expliquées dans le premier séminaire.) Les 
sciences de la communication ont un objet d’étude propre, les ensembles de 
communication généralisées, une finalité générale, la compréhension des 
problèmes traités à travers le processus de différents types de communication : 
sociologiques, politiques, organisationnels et autres. Tous ces aspects sont des 
cadres de référence théorique qui donnent une vocation interdisciplinaire. En 
même temps, la communication se développe dans tous les espaces de la vie 
sociale – la famille, la maison, l’école, l’entreprise – tous ses ces lieux sont 
confrontés à des mutations profondes: des transformations sociales, l’apparition 
des nouveaux supports, des moyens techniques. Habermas, dans Agir 
communicationnel, montre le rôle central qui peut et doit jouer la communication 
dans la société moderne. Sans langage, sans communication, il n’y a pas de vie en 
commun. La démocratie suppose enfin la libre circulation de l’information, parce 
qu’elle est au cœur du lien social. De plus, la communication est coextensive aux 
formes de vie, entre les registres sémiotiques, pragmatiques, médiatiques qui 
influencent nos relations interpersonnelles. 

La communication entre individus appartenant à des nationalités distinctes 
est mise en évidence immédiatement par l’usage de la langue propre, 
caractéristique, par son appartenance culturelle qui commande les comportements 
du communicateur. La culture communicationnelle présente le résultat de la 
communication interculturelle qui s’instaure entre les personnes appartenant à des 
cultures différentes. Par le concept de cultures différentes on comprend non 
seulement les différences culturelles mais aussi des nationalités différences 
différentes  qui ajoutent une dimension propre, grâce à la différence culturelle. Ici 
sont contenus les différences du milieu social, l’origine ethnique, le lieu 
d’habitation, l’appartenance religieuse et politique, l’usage de la langue, les codes 
intonatifs, les codes conversationnels, les codes non verbaux. (Les codes intonatifs 
sont: le rythme et la succession des mots, l’intonation, le thon; les codes non-
verbaux sont exprimés par la gestualité, les mimiques, les posturaux; les codes 
conversationnels comme la construction des récits, du dialogue, de l’argument; les 
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codes rituels: la politesse, le savoir-vivre, le comportement dans les moments 
essentiels de notre vie.) 

Dans le contenu de la culture communicationnelle deux processus complexes 
sont compris: l’interculturalité et transculturalité, tous les deux sont l’effet du 
processus de la communication mondialisée. La communication est l’expression de 
l’ensemble des actes qui actualise une culture dans toutes les circonstances de la 
communication, n’importe où et quand, hic et nunc. Chaque acte de transmission 
de message a un schéma, une matrice beaucoup plus vaste, comparable dans son 
extension à un dialogue des cultures. Ce schéma constitue l’ensemble des codes, 
des règles qui rendent possibles et maintiennent dans la régularité et la 
prévisibilité les interactions et les relations entre les membres communicateurs qui 
appartient à de cultures différentes; ils sont des acteurs différents mais participent 
en unité dans le chœur de la communication universelle. 

 
De la communication comme fait culturel vers la culture 

communicationnelle comme fait de l’interculturalité 
Dans La Civilisation et ses échecs, plus précisément en 1930, Freud présente le 

danger possible où l’espèce humaine se trouvera: Le problème fondamental pour 
l’espèce humaine semble être si et dans quelle mesure le développement culturel réussira à 
maîtriser la désorganisation de sa vie commune comme une conséquence de l’instinct 
humain d’agression et d’autodestruction. Le signal d’alarme  avait sa cause dans la 
dépendance de l’être humain du contexte social, ayant comme résultat l’imposition 
des intérêts individuels au-delà de toute harmonisation avec les intérêts sociaux. 
L’organisation de la vie sociale est restructurée dans des formations de plus en 
plus indépendantes du point de vue fonctionnel, avec des effets bénignes ou 
malignes sur le contexte social. Le monde, tant au niveau national qu’au niveau 
mondial, cherche une nouvelle configuration qui résout, pour une certaine période, 
la crise dans laquelle il se trouve. Le besoin de communication accompagne ce 
processus, la langue reste un moyen de présentation de chaque nouvelle 
configuration du spectacle du monde. La langue reflète les relations de pouvoir 
dans un contexte social, parce que la pensée et la parole sont celles d’un sujet qui pense 
et qui parle, et si la vie de ce sujet dépend des réalisations d’une fonction qui lui a été 
imposée, elle dépend de l’accomplissement des demandes de la fonction- elle dépend donc de 
ceux qui décident quant à ces demandes [3,356]. La multiplication et la diversification 
des dépendances entre l’homme et l’environnement ont été annoncées par 
J.J.Rousseau, le corps politique pouvant être mesuré de deux façons, par l’extension 
territoriale et par le nombre de la population,(le nombre des habitants) qui offre le 
rapport convenable pour donner à l’État son vrai pouvoir [6,60].  Les dépendances 
changent lorsque le territoire, la terre ne suffit plus pour la subsistance des 
habitants. De nouvelles formes d’intégration apparaissent, des formes qui ont le 
rôle de tracer de nouvelles valences de pouvoir aux nouvelles formations, aux 
unions résultéés. Et les gens désirent la nouvelle formation à chaque fois que des 
situations de transition vers un nouveau corps politique apparaissent.  
Sans tenir compte de l’organisation d’un contexte social,  son état de santé est donné 
par la capacité avec laquelle il répond aux changements. L’essence de la normalité 
consiste dans l’ouverture vers les transformations internes et la réponse adéquate 
aux influences externes. L’imprévu génère diverses formes conflictuelles en 



48 

articulant des formes de crise imprévues. Pendant toutes les étapes parcourues au 
niveau individuel ou au niveau de la société, le processus communicationnel 
prouve sa mesure par les formes qu’il hypostasie, des formes conformes aux 
nouvelles réalités. Les concepts de culture organisationnelle et de culture 
communicationnelle représentent de nouvelles formules par lesquelles la 
configuration mondiale se présente dans le processus communicationnel de la 
culture postmoderne. La nouvelle articulation est une articulation postindustrielle, 
envahie par l’utilitarisme et par le consumérisme. Et la nouvelle dynamique des 
informations nous guide vers l’instantanéité, la patience de la raison étant vaincue. 
Penché sur l’ordre mondial, Friedrich Hayek avait anticipé la configuration 
d’Union fédérative de l’Europe: Une autorité internationale peut être très juste et peut 
contribuer énormément à la prospérité économique si elle se contente de garder l’ordre et de 
créer des conditions où les gens peuvent se développer indépendants, mais il est impossible 
d’être juste si l’autorité centrale pèse les matières premières et qu’elle partage des marchés, 
si chaque effort spontané doit être „approuvé” et que rien ne puisse être fait sans la 
sanction des autorités centrales. L’autorité internationale limitera les pouvoirs de 
l’État sur l’individu et le droit international sera une garantie de l’indépendance 
des communautés nationales. La suprématie du droit international doit être une 
garantie tant contre la tyrannie de l’État sur l’individu  que contre la tyrannie du nouveau 
Super État sur les communautés nationales. Notre but ne doit être ni un Super État tout-
puissant, ni une association permissive de „nations libres”, mais une communauté de 
nations composée de gens libres. [1,260]. L’idéal humaniste, inscrit dans ce projet 
programme, semble représenter une permanence pour les générations à venir. 
Trouver une solution dépasse la raison antique par l’accentuation des droits et des 
libertés modernes, manifestés au niveau individuel mais non-assumés dans leurs 
effets. Chaque personne désire la liberté par l’inscription de celle-ci dans un 
programme de protection et de régularisation sociale. Pour le dire autrement, la 
liberté est invoquée tant qu’il n’y a pas de formes afin d’assumer certaines 
responsabilités individuelles. La culpabilité reste une culpabilité collective et 
l’intérêt appartient à l’individu. 

Pour comprendre ces mécanismes sociaux, nous devons partir de 
l’évolution du processus communicationnel, ce qui permet de mettre en évidence 
le parcours historique inscrit au niveau des dépendances humaines. Le contexte 
social, nous le savons depuis Rousseau, signifie autant de relations, autant de 
contacts sans lesquels nous ne pouvons pas appartenir à un contexte social. 
L’autorité traditionnelle est secouée violemment par toutes sortes de libertés qui 
traceront une autre réalité sociale, une nouvelle façon de communiquer pour 
survivre. Pour chaque étape historique il y a „le regard” d’une génération qui 
amasse des idéaux, des aspirations, des intérêts, regard orienté selon des valeurs 
propres inscrites dans le mental collectif. Nous ajoutons à cela „la parole” d’une 
génération qui hypostasie l’articulation de cette génération, jointe à l’expressivité 
culturelle spécifique de l’époque. De ces articulations spécifiques à chaque époque 
on a édifié une pensée communicationnelle particulière avec un impacte différent 
sur la géographie culturelle du monde. Dans son évolution, la culture a déterminé 
le besoin de protection, de défense de ses valeurs, en intégrant des dépendances 
régionales et en instaurant des formes de la globalisation, avec une intention 
d’universalisation de ce que les gens désiraient communiquer et influencer. Un 
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statut spécial présente les valeurs artistiques; elles parcourent le non-espace et le 
non-temps, en devenant mondiales, par la force propre à la communication 
artistique. L’auteur et tout ce qui tient au provisoire de la création artistique sont 
laissés au regard de la génération dont il a appartenu, l’œuvre continuera son 
parcours par son idéalité.  

Les dépendances ont trouvé leur expression dans l’extension des moyens 
communicationnels: une fois le langage apparu, il a fallu cinq cent mille ans pour 
que la forme orale soit enregistrée sous forme écrite (1450, Gutenberg). 
L’apparition des moyens de communication écourtent la période parcourue 
initialement: en 1876, à quatre cents ans après l’apparition de la forme écrite, le 
téléphone apparaît (Graham Bell)  et en 1899 un premier moyen de communication 
en masse- la radio (Giuliano Marconi). Encore 40 ans s’écoulent pour initier la 
télévision au „jeu” de la communication et encore 40 ans pour l’apparition des 
nouvelles technologies (l’Internet et le téléphone portable). „L’agenda de travail” des 
médias oriente les récepteurs vers ce qu’ils doivent penser. Ces problèmes 
deviennent prioritaires et des nouvelles dépendances sont constituées, des 
dépendances propres au „regard” vigilent de l’image, en laissant en plan 
secondaire la pensée et la parole pour tenir éveillée l’instantanéité. C’est l’état des 
choses de nos jours, la raison critique se séparant des décisions immédiates, la 
spontanéité et la dictature du divertissement marquant les champs qui guident 
notre vie. Nous n’avons plus le temps pour faire quoi que ce soit et les bagatelles 
remplissent notre temps! 

„L’État global” a été un besoin de l’intégration qui exprimait le manque de 
consistance déterminée par le statut existentiel humain, sans égard à l’étape 
historique. Toute identité demande de se mettre en rapport avec l’identité de 
l’autre, altérité qui rend possible la mise en évidence de sa propre image. C’est un 
processus bivalent qui renferme „la mesure” (Protagoras) de la comparaison: 
„l’identité de l’autre par rapport à qui on actualise sa propre identité” [2,27]. Le besoin de 
l’autre a généré une institution comparable à l’altérité: l’État global. Une telle 
institution a été le résultat du processus communicationnel qui dépassait les 
frontières et les différences culturelles, qui accordait une identité, partielle ou 
globale, aux individus et aux communautés. La globalisation n’est pas un 
phénomène contemporain bien que le processus connaisse des valences différentes 
tout au long du développement des moyens techniques qui le favorisent. Elle a 
accompagné la communication, en obligeant les barrières culturelles de „penser” à 
travers un dénominateur commun: un logos communicationnel, un éthos qui 
manque de différences majeures et un mytho qui inscrit des codes et des valeurs 
propres, des éléments qui accompagnent la communication en ne tenant pas 
compte de l’espace et du temps. La pensée communicationnelle est un résultat du 
processus communicationnel, un moyen d’extension et de développement de la 
communication, dès les premières formes de manifestation jusqu’à présent. En fait, 
la globalisation a représenté et représentera un mécanisme de „défense” du 
processus communicationnel, en inscrivant les dépendances et les contacts comme 
des moyens sûrs de transmission des informations. Toute expérience humaine est 
unique et collective en même temps; tant les choses dites que, surtout, les choses 
non-dits qui s’insèrent dans un contexte plus restreint ou plus large, tant pour ceux 
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qui sont présents que pour ceux qui viendront. Le contenu des messages ainsi que 
les modalités de communication reconstruisent le processus de réception grâce aux 
contextes et à la dynamique différente où les informations s’insèrent.  

La globalisation suppose l’intégration par la valorisation, en permettant la réalisation de 
sa propre image et en affirmant la différence par rapport aux autres. Nous avons 
caractérisé ce processus, la globalisation, comme un processus plurivalent, parce qu’il 
renferme des besoins qui affirment son contenu: des besoins axiologiques (la 
valorisation ou l’appréciation), des besoins identitaires (d’affirmation de sa propre 
image), des besoins de contrôle (chaque récepteur contribue à la reproduction du 
message, au contrôle de la relation de communication). Le besoin de communication 
s’est élargi d’un niveau interpersonnel à un niveau de groupe, d’un groupe à un autre, 
ensuite d’une communauté à une autre, l’identité a obtenu des espaces toujours plus 
élargis par rapport à l’émetteur qui cherche son identité. Par conséquent, plus 
l’émetteur est vulnérable plus les dépendances seront amples; plus l’émetteur est 
complexe, plus son altérité demande une reconnaissance forte dans l’environnement. 
Dans les deux cas, la ségrégation est vaincue, en laissant la place à l’accès vers les 
autres. Nous exemplifierions soit avec le besoin de donner une bonne image par rapport 
aux autres, soit avec le besoin de défendre son image par rapport à ceux-ci. En même 
temps, il y a le besoin permanent d’interagir pour la sûreté de sa propre décision- la 
comparaison avec un autre pour évaluer la décision ou pour demander de l’aide au cas 
d’une décision qui dépasse son propre jugement- on a peur de la faiblesse éventuelle de 
son propre jugement. Les deux cas présentent  des aspects différents du processus de 
transfert de la responsabilité et la création de certaines régions d’influence. Prenons 
pour exemple le fait du partenariat: ce qu’on a en vue par un tel „contrat” c’est de 
rendre complets les points faibles par l’accord de l’autre/ des autres pays. L’aide des 
parties ne signifie pas une identité commune, même pas la même force. L’Europe a 
besoin d’une autorité internationale pour que les pays forts soient reconnus dans leur 
position prioritaire et pour que les autres pays puissent faire appel à cette autorité 
quand ils ont peur de leurs propres décisions. Il y a aussi un besoin plus grand de 
contrôle, même de contraintes pour les régions qui ont des difficultés dans leur 
développement intérieur. Les difficultés des régions sont déterminées, si nous prenons 
l’exemple de l’espace roumain, par la motivation différente des générations et, surtout, 
par le manque de coordination entre le fait d’assumer des statuts spéciaux et la région 
de responsabilité que ces statuts supposent. En ce qui concerne l’intégration des Super 
États dans une autorité internationale, plus on a quelque chose à dire, plus on existe en 
tant que partenaire.  

En nous arrêtant à l’espace public, celui-ci a été amputé par la composante 
politique. Son fonctionnement est réalisé par de nombreux éléments, à partir des 
médias jusqu’aux institutions qui favorisent la vie privée, dans les institutions de 
l’administration publique on élabore des stratégies de communication qui 
déterminent  la mise en évidence des espaces „partiaux” et la télévision reste 
l’espace qui complète la vie sociale par les relations qu’elle favorise et par la 
domination du journalisme (J.Baudrillard). La diffusion des messages est dépendante 
des conditions de transmission, ce qui a mené à la manifestation d’un intérêt 
accentué pour les techniques modernes de communication. L’intérêt pour la 
communication a déterminé son entendement inter-, transe- et multidisciplinaire 
[4,246-247]: l’interdisciplinarité est la perspective qui s’est imposée progressivement à la 
plupart des recherches des sciences de l’information et de la communication; la 
transdisciplinarité a été le résultat de l’évolution de l’information, toujours plus impliquée 
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dans le fonctionnement de toutes les organisations productives ou sociales; la 
multidisciplinarité consiste en fait dans la coexistence de certaines disciplines et méthodes 
de recherche, sans que le définition d’une telle jonction soit nécessaire. Cette complexité 
plurivalente a demandé la constitution de certaines sciences de la communication, 
en dépassant les barrières imposées par ceux qui s’occupent de la médiation aux 
perspectives socio-humaines et en entraînant des techniques de recherche qui 
mettent en évidence des causes socio-historiques et des valeurs culturelles qui 
complètent l’analyse du processus communicationnel, surtout en ce qui concerne 
les conditions de transmission du message.  

La pensée communicationnelle est l’élément central de la globalisation mais, 
paradoxalement, elle se manifeste comme son pire ennemi. Le contenu de la pensée 
communicationnelle s’est modifié en même temps que les changements du processus de 
communication en masse. „Sa sensibilité” a réagi aux changements de la politique des 
États, aux pratiques des agents sociaux et aux interactions des différentes cultures. Dans 
le processus de la globalisation, la communication rassemble mais elle sépare aussi, elle 
prolonge les informations mais elle intensifie aussi certains espaces, là où l’information 
travaille avec efficience. Les marchés professionnels apparaissent, une domination 
informationnelle que la pensée communicationnelle „promet” de transformer au niveau 
mondial d’un univers réifié en un univers consensuel. Si nous devions appliquer, alors 
nous nous arrêterions à l’information financière qui offre des points de repère à 
quelques spécialistes et, en ce qui concerne l’efficience, quelques marchés financiers 
internationaux polarisent l’attention. Les bourses secondaires/ provinciales ne 
représentent pas des pouvoirs communicationnels et l’espace respectif ne forme pas une 
région d’intérêt financier. La même focalisation de l’intérêt se manifeste aussi au niveau 
éducationnel: il y a une focalisation informationnelle pour certaines régions/ centres 
d’éducation qui prouvent l’efficience informationnelle. Les localisations sont 
importantes même si, par la globalisation, l’espace physique est supprimé. Le 
dépassement de l’espace physique est une tendance présente dans le processus du 
transfert d’information, les distances sont préférées par rapport aux régions très 
peuplées. Ce sont précisément les distances qui ont été les facteurs qui ont dynamisé 
l’évolution des technologies informationnelles, et les flux informationnels ont produit 
l’approche au-delà de toutes barrières géographiques, culturelles ou politiques.  

La culture thésaurise et accumule des valeurs, des systèmes théoriques et 
symboliques, des systèmes normatifs et avec des fonctions pratiques et 
d’organisation, ainsi que des institutions qui organisent la création et la diffusion 
des valeurs. Nous avons élargi cette acception générale sur la culture au processus 
communicationnel, ses composantes étant présentes à toutes les formes de 
communication, en accentuant les aspects spécifiques des cultures nationales. La 
culture avec un sens sui-generis est une projection à caractère symbolique des 
multiples déterminations économiques, politiques, religieuses, philosophiques, en 
conférant une identité à l’espace social. Il y a aussi un moyen de communication 
manqué d’espace et non-temporel qui entraîne des éléments inter et multivalents 
qui mettent en évidence la culture communicationnelle contemporaine. Ce type de 
culture, la culture communicationnelle, se caractérise par des systèmes théoriques, 
symboliques et organisationnels propres, par une éthique de la société de 
communication qui hypostasie l’aspect normatif, une nouvelle relation 
interhumaine (qui entraîne une autre autorité sociale, institutionnelle et de couple; 
un autre accord dans les négociations ou dans les médiations d’intérêts), par une 
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nouvelle idéologie spécifique à la communication, par de nouveaux mythes qui 
donnent de la stabilité et qui rendent la communication originale,  par de 
nouveaux espaces qui deviennent des univers valables dans la communication, qui 
entraînent une nouvelle géographie mondiale, en séparant et en réunissant en 
même temps les anciens espaces physiques des univers classiques. Si le monde 
moderne comprenait la culture comme facteur qui décide la distinction permanente 
entre les peuples [5,10], le développement des moyens de communication, de la 
communication politique et organisationnelle a confirmé l’image d’un cadre 
globalisé qui intensifie le flux informationnel en fonction des demandes des 
marchés mondiaux. L’effet est l’industrialisation de la communication et son 
internationalisation grâce au pouvoir qu’elle exerce.  

Bref, la communication sociale peut être comprise par l’image de l’orchestre. Les 
membres d’une culture participent à la communication tels les musiciens d’un orchestre, 
sauf qu’il n’y a pas de chef d’orchestre, même pas une partition, mais ils se guident 
réciproquement les uns les autres [7,93]. 
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COMMUNICATIONAL CULTURE – LANGUAGE’S CREATIVITY EFFECT 

 
Abstract: The article has been written with the purpose of emphasizing the language development in 
communication between the persons belonging to different cultures. The values and the cultural 
standards are anchored in several geographical and psychological facts giving any culture the 
specificity of a nation. The word’s power is conditioned by the reference to the interlocutor’s 
‘’alphabet’’. An image may contain a dictionary of words; we cannot imagine life without its 
presence. The understanding of communication represents the world everyone builds up in 
connection with the interlocutor’s language. 
Key words: communicational culture, language, creativity, figurative expression. 
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LE FONCTIONNEMENT DU DISCOURS INSTRUCTIONNEL  
DANS LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE   

Le texte/discours instructionnel. Nous voudrions souligner tout d’abord la distinction 
que J. M. Adam  établit entre les notions de texte et discours. J. M. Adam considère 
que le texte est un objet  abstrait qui provient de la soustraction du contexte opérée 
sur l’objet concret qui est le discours [1] et le discours serait un énoncé qui pourrait 
être caractérisé par des propriétés textuelles et notamment pourrait être défini 
comme un acte de discours réalisé dans une certaine situation (participants, 
institution, lieu, temps). De cette manière, on peut décrire très bien le concept de 
«conduite langagière» qui  représente «la construction d’un type de discours dans une 
situation donnée» [2]. Autrement dit, le discours représente l’utilisation de la langue 
dans une situation pratique sous la forme d’acte de communication effectif et en 
relation aves l’ensemble des actes  de langage (verbaux ou non verbaux) d’où cet 
acte de communication fait partie [3].   

Dans l’analyse textuelle l’expression «discours instructionnel» ou procédural 
est définie comme une pratique discursive qui transmet à un public non initié (qui 
ne possède pas un certain type de compétences), des informations pratiques 
permettant l’effectuation d’opérations sur un objet. Le discours instructionnel peut 
se situer dans la perspective d’un dire de faire/dire comment faire, ce qui pourrait 
permettre de réunir dans la même catégorie des textes écrits appartenant à des 
domaines extrêmement divers tels que la recette de cuisine, la notice de montage, 
les instructions d’utilisation, les règles de jeu, les guides touristiques, etc. Tous ces 
types de textes ont, pourtant, un point commun: ils provoquent le destinataire/ 
l’utilisateur à accomplir diverses actions, différents gestes, ou de l’avertir de ne pas 
faire différents gestes ou actions, etc. Les spécialistes affirment qu’il y a des 
nuances d’expression même à l’intérieur du discours instructionnel / procédural, 
nuances qui varient de l’invitation de faire quelque chose à l’obligation, de la 
prévention à l’interdiction, etc. 

Les préoccupations de la linguistique actuelle de réduire davantage les 
caractéristiques d’un groupe de textes pour établir des critères de classification 
généraux ou de pouvoir introduire les textes dans un nombre réduit de types et les 
directions multiples (sémantique, syntaxe, pragmatique) d’analyse et de 
description d’un type de texte, n’ont pas réussi à élaborer une typologie rigoureuse 
des textes. La cause en serait le manque d’un critère commun de classification mais 
aussi la multitude hétérogène des textes. 

Le type de texte dont nous nous occupons, instructionnel / procédural 
apparait chez E. Werlich [4] sous l’appellation de texte instructionnel / prescriptif 
à côté des types de textes narratif, descriptif, expositif et argumentatif. Le type de 
texte instructionnel est controversé à cause de son statut équivoque: certains 
spécialistes le considère type de texte, d’autres type de discours. J. M. Adam 
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l’apprécie comme appartenant  à la description, P. Charaudeau [2002] le classifie 
dans le type de texte  informatif, A. Greimas, l’inclut dans  le type narratif, etc. 

Suite à la diversité des situations de travail, le discours instructionnel / 
procédural connait un grand nombre d’appellations ce qui explique son statut 
équivoque [5]. En voila quelques unes : discours instructionnel – prescriptif, 
discours injonctif-instructionnel,  discours procédural, discours programmateur, 
discours récetal, discours de consigne.   

 Même s’il y a des nuances de sens sensibles entre ces appellations, on peut 
repérer deux catégories de faits qui caractérisent toutes: a) l’acte verbal 
fondamental est l’acte injonctif, inclus par J. R. Searle dans le type d’ actes directifs: 
prescrire, ordonner, avertir, conseiller, inviter, interdire, proposer, commander, 
recommander, etc. et b) tous ces types de textes représentent l’ expression de l’acte 
verbal de «faire quelqu’un de faire quelque chose» ou de «dire à quelqu’un comment faire 
quelque chose» . 

Le discours instructionnel  se retrouve dans divers domaines d’activité et 
implicitement dans divers types et genres discursifs. Chaque membre d’une 
communauté linguistique est mis dans la situation d’utiliser une multitude de 
textes organisés en structures concrètes qui évoluent, stagnent ou diminuent et 
sont ancrés dans différentes sphères pratiques d’utilisation de la langue. [6]  

Pour exemplifier ce que nous nous sommes proposés, à savoir, repérer les 
marques linguistiques spécifiques au discours instructionnel / procédural et voir 
s’il existe des invariantes structurales qui soient communes à ce type de discours, 
nous avons choisi  comme  corpus à analyser des recettes de cuisine, une de mise 
en fonction d’un fer à repasser, instructions d’utilisation de la machine à laver 
Candy, Conditions de garantie d’une ISlim  2000AF V2). 

Le texte instructionnel est le résultat d’une interaction permanente entre les 
actes de langage, actes qui dérivent de l’exploitation de la capacité de 
communiquer par le langage et leur but, la transformation du monde concret. 
Nous allons analyser les caractéristiques d’une telle interaction en  nous appuyant 
sur le modèle de Brown & Fraser repris par de Kerbrat-Orecchioni [7]. Ce modèle 
contient a) la situation de discours (l’étude du cadre spatio-temporel de 
l’interaction, cadre qui doit être analysé du point de vue de sa fonction sociale et 
institutionnelle), b) le but et les participants à l’interaction.  

La situation de discours. Du point de vue de l’auteur et de l’utilisateur, le texte 
instructionnel / procédural se matérialise dans un cadre commun situé entre deux 
pôles: 
1. La situation de conception / rédaction (cadre culturel, linguistique, social, 
institutionnel, législatif, économique) et  
2. La situation de réception / utilisation (cadre linguistique, social, économique 
etc.). La structure des cadres de rédaction et de réception / utilisation est soumise à 
des contraintes rigoureuses d’origine très diverse: la structure rhétorique est 
imposée par le cadre institutionnel, le type et la dimension du support sur lequel 
est imprimé, gravé ou dessiné un texte instructionnel sont déterminés par les 
particularités de la situation de communication. La rédaction et la communication 
des instructions / des procédures supposent au moins un auteur et un utilisateur. 
L’auteur peut être une seule personne ou plusieurs personnes appartenant à des 
domaines différents et ayant chacune des connaissances et des compétences 
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spécifiques en technique, graphique, en techno-rédaction, etc. Le destinataire du 
texte, l’utilisateur, peut être, lui-aussi, une personne ou un groupe de personnes 
homogène (par exemple, un groupe de spécialistes en électronique) ou hétérogène 
(par exemple, tout utilisateur d’un fer à repasser qui achètera ce produit). 
Généralement, tout discours de ce type réduit la distance entre dire et faire, diminue 
le nombre d’interprétations que doit faire l’utilisateur pou actionner ou pour 
mettre en fonction un appareil et réduit aussi le temps d’actionner.  

 Le but et les participants. Le but d’un texte instructionnel / procédural est 
énoncé même dans le titre: Instructions d’utilisation, Notice de montage, Recette de 
cuisine. L’intention de ce type de texte est celle d’instruire, de transmettre des 
compétences. Les compétences prévues sont de nature très variée: compétences qui 
visent la mise et le maintien en fonction d’un appareil, les performances  d’un 
mécanisme ou les contre-indications s’il s’agit d’un mode d’emploi d’un 
médicament, etc. Les instructions fournies peuvent concerner les compétences 
visant les fonctions des parties mais aussi de l’appareil entier, du médicament, du 
produit, etc., tout comme les compétences nécessaires à l’utilisation du produit 
respectif. 

Les participants à la rédaction et à  l’interprétation du texte instructionnel / 
procédural ont certaines caractéristiques particulières. L’émetteur, l’auteur du texte 
est, d’habitude, invisible, anonyme. Il a l’autorité de posséder le «rôle» de 
rédacteur. Le potentiel destinataire, l’utilisateur du produit, reconnait à l’auteur 
l’autorité et, implicitement, la compétence de programmer une série d’instructions, 
de donner un conseil, d’interdire une action, de contre-indiquer un médicament, 
etc. Si dans  les instructions de mise en fonction et d’utilisation d’un appareil, 
l’instance qui énonce représente celui qui possède les connaissances techniques (le 
savoir technique) et qui crée l’appareil que l’utilisateur reçoit tout fait, dans le type 
de texte recette de cuisine, le lecteur est coparticipant aux connaissances de 
l’énonciateur et à la réalisation du produit. 

Les marques de l’énonciation (je, tu, nous, …) sont presque absentes. 
L’ancrage dans la situation de communication de l’émetteur et du récepteur se 
réalise par le titre principal: Instructions  d’utilisation, titre qui implique un pacte 
entre celui qui fournit ces instructions et celui les utilise, le destinataire/ lecteur, 
mais aussi par les titres des sous chapitres par lesquels l’utilisateur est dirigé dans 
sa démarche opérationnelle. L’auteur du texte garantit à l’utilisateur la réussite des 
opérations effectuées s’il respecte exactement les procédures prescrites, les conseils 
et les recommandations données.   

Le rédacteur du texte instructionnel doit avoir en vue les connaissances 
professionnelles du public auquel il s’adresse de sorte que, la quantité 
d’informations transmises ne dépasse pas la capacité de mémoriser et d’actionner 
de l’utilisateur. La manière de concevoir et de réaliser cette consigne / procédure 
doit coïncider avec la manière de concevoir et de réaliser cette consigne / 
procédure par le bénéficiaire de l’appareil, de la recette, de la notice de montage, 
etc. On sait que, généralement, le possesseur d’un appareil lit seulement un 
paragraphe des instructions  reçues et puis,  il essaie d’appliquer pratiquement  ce 
qu’il a lu ; c’est pour cela que l’auteur organise le texte par modules pour alterner 
plus facilement la séquence texte avec la séquence action. 
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En conclusion, pour rédiger correctement un texte instructionnel il est 
nécessaire  de faire une analyse attentive de la manière dont les utilisateurs «lisent» 
et de la manière dont ils gèrent  les informations reçues. Pour une «bonne lecture» 
et interprétation du texte instructionnel, l’auteur use des paramètres prévus par les 
normes officielles telles que celles imposées par l’Organisation Mondiale de 
Normalisation (ISO). Les normes officielles générales prévoient, entre autres, 
l’utilisation d’une seule phrase pour une seule procédure, la clarté et la concision 
par  l’emploi des verbes à la voix active, à la forme affirmative, l’emploi des verbes 
d’action à la place des noms abstraits, l’adressage directe à l’utilisateur, etc. Les 
normes spécifiques imposent la prévention et l’avertissement  des utilisateurs à 
l’aide des mots-signal selon une hiérarchie stricte: 

 
Danger Avertissement Attention 

Avertissement sur un   
danger  très grave 

Avertissement sur un  
risque moyen    

Avertissement sur un   
danger potentiel 

Ex. Ne touchez pas la 
machine si vous avez 
les mains ou les pieds 
mouillés ou humides. 
Attention! Risque 
d’électrocution.   

Ex. Pour éviter la 
combustion ou 
l’électrocution, ne pas 
exposer cet  appareil à la 
pluie ou à l’humidité. 

Ex. L’utilisation 
d’adaptateurs, de multi-
prises et/ou de rallonges 
n’est pas recommandée. 

 

Un texte instructionnel/ procédural peut comporter un seul mot ou des 
centaines de pages. Un mot est considéré texte procédural  au moment où il fournit 
une procédure, une instruction comment agir (par exemple: «Débranchez» 
représente une instruction positive).  

Les instructions d’utilisation sont structurés, en général, en paragraphes 
courts qui contiennent des listes d’opérations (branchement sur le sélecteur, 
installation de la pile de sauvegarde, réglage de l’heure, etc.), énumérations qui, souvent, 
sont exprimées par des syntagmes nominaux ((réglage par touches-poussoirs, 
assoupissement en musique, répétition de l’alarme, pile de sauvegarde, etc.), 
nominalisations qui ont le rôle de synthétiser le message du producteur de texte. 

La structure par colonnes, les paragraphes bien délimités par les sous-titres en 
majuscules, la mise en tableaux des informations les plus importantes, la présence des 
symboles techniques et des marqueurs graphiques (par exemple: ■, ►, annoncent une 
énumération) permettent une approche globale et en même temps une  découverte  plus 
rapide de l’information recherchée. 

Les marques du discours instructionnel /procédural peuvent être explicites, soit 
grâce à leur sémantisme évident (par exemple: «Suivez cette procédure pour régler…, 
Pour éviter la combustion ou l’électrocution ne pas exposer cet instrument à la 
pluie ou à l’humidité»...) soit parce qu’il s’agit des formes grammaticales, dites 
canoniques, telles que l’impératif ou l’infinitif. Les marques implicites sont des variantes 
des deux modes mentionnés ci-dessus – le futur programmatif: «Vous nettoierez 
l’appareil uniquement avec un chiffon doux...” au lieu de dire «Nettoyez 
l’appareil...», ou le présent d’anticipation : «Si  SP2 (Service Pack 2) n’est pas installé 
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sous Windows  XP, visitez  http:// www.microsoft.com , pour  mettre  votre 
version  à niveau». 

Les éléments constitutifs de ce  type de textes leur assurent une spécificité 
particulière qui nous permet de repérer des structures homogènes au cadre du même 
genre. Par exemple, toute notice de montage contient la description de l’appareil 
(schémas, dessins, graphiques), les procédures de mise en fonction, les instructions de 
sécurité; une recette de cuisine inclut la liste des ingrédients, les actions qui doivent être 
accomplies, leur durée, à quoi peut-on les assaisonner (dessert, vin etc.). L’organisation 
séquentielle d’un texte instructionnel est perceptible au niveau de sa structure et aussi 
dans sa dynamique. C’est dans ce sens que la position initiale des informations a un 
statut particulier à tous les niveaux ː textuel, supra phrastique ou phrastique. «L’effet 
de l’ordre est complexe et dépend de multiples facteursː les stratégies de lecture 
(atomisation de la lecture et de l’action), les connaissances préalables des 
utilisateurs sur les superstructures textuelles, les connaissances relatives à 
d’autres procédures similaires, la structure du référent et la structure de la 
situation (i.e. contexte extralinguistique)» [8]  

Pour conclure…. 
De la perspective du développement de la communication professionnelle 

dans les conditions de la globalisation, le parcours didactique du français langue 
professionnelle (FLP) peut prendre la forme d’un approfondissement de l’étude de 
ces types de textes. L’enseignant mettra l’accent sur les aspects linguistiques, 
culturels, matériaux, institutionnels, économiques en s’appuyant sur une démarche 
en spirale à savoir une démarche qui reprend les savoirs déjà acquis en variant les 
angles d’analyse tout  en gardant  un objectif unique comme obligatoire.  
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THE FUNCTION OF INSTRUCTIONAL DISCOURSE  

FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 
 

Abstract: The goal of this article is to capture an aspect of communication mediated by a procedural 
text, namely, a type of social action described as discursive practice that relates two sub-levels: the 
production/writing level and the level of use. 
The procedural text operation is a process by which an author (the one that produces text), with the 
help of language (but not only), enables one or more users (receivers) to acquire and/or to carry out a 
procedure/instruction. 
As far as the text analysis is concerned, we will try to spot the specific linguistic markers of different 
types of instructional discourses and see if there are structural invariants that would be common to 
all these discourses. 
Key-words: instructional/procedural text, text production/writing, linguistic markers, text analysis. 
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INFLUENŢA MAGHIARĂ ASUPRA LIMBII ROMÂNE VECHI 

Despre o influenţă maghiară asupra limbii române, în general, se poate vorbi încă 
din secolele X-XI, însă, din secolul al XVI-lea, odată cu primele traduceri (Cartea de 
cântece), numărul lor creşte considerabil, cu precădere în secolul al XVII-lea, odată 
cu literatura calvină. 

Dat fiind că un corpus elaborat al termenilor de origine maghiară din epoca 
veche ar depăşi limitele de spaţiu ale acestui articol, vom sintetiza, încercând o 
încadrare a celor mai frecvenţi termeni într-o clasificare semantică [1]. 
 
Clasificare semantică: 
A. NATURA ÎNCONJURĂTOARE 
1. Regnul vegetal: alac, berc, oloeş, ţedruş, ţiproş, violă. 
2. Regnul animal: aşpiş, boaghe, guziu, publican.  
3. Regnul mineral: crijolită.  
 
B. ORGANISMUL ŞI PSIHICUL UMAN 
1. Părţi ale corpului omenesc, particularităţi biologice, fizice, boli: beteag, beteşig. 
2. Relaţii spiritual-afective (sentimente, stări sufleteşti, trăsături morale şi 
psihice): alcam, alean, bănat, băsău, buduşlău, chin, chipeş,  hitioan, izeclean, sămăluitor, 
utăluitor, vitioan. 
 3. Acţiuni, procese (şi rezultatul lor), sentimente, stări afective: adăvăsi, aldovăni, 
bănui, bântui, biciului, bintălui, buduşlui, buigui, buşlui, cebălui, celoşag, celui, chelciug, 
chibzui, conşcribălui, dişputului, dişputuluire, ecjecuţie, ecţedălui, făgădaş, făgădui, 
feleleat, felelui, formălui, formăluit, fundălui, gilălui, giloşag, giurui, giutrui, giutrulam, 
hasnă , hălădui, hălăstui, izecleni, îngădui, , mirui, murgui, murguire, obligălui, orălui, 
otălmăzui, plăntălui, ponoslui, pretendălui, probălui, protăştălui, publicălui, remitălui, 
sămălui, sârgui, sucui, sudalmă, sudui, tăgădui, tălhui, tălhuşag, ului, văndăgi. 
 
C. CIVILIZAŢIE RURALĂ, CASNICĂ, GOSPODĂRIE, OCUPAŢII 
1. Clădiri, locuinţe, părţi ale casei, cosmetică şi estetică, obiecte diverse: badic, 
erbinţă, cajie, cant, carmen, carpit, chendeu, chip, cocie, conihă, coştei, coşteiaşte, feredeu, 
hangiar, iacut, ilău, lămpaş, mai, maje, naşfă, sicriu, sir(iu), târnaţ, tolcer, vig.  
2. Textile, îmbrăcăminte: bumb, caragiu, cizmă, čocărlat, ferăge, frenghie, gheman,  
gugiuman, pochiolat, ţundră.  
3. Alimente, bucătărie: figă, gimberi, lipiniu. 
4. Viaţă rurală (agricultură, creşterea vitelor, apicultură, pescuit): ciurdă, hasnă3, 
holdă, imaş, iosag, marhă, tău. 
5. Unităţi de măsură: berbinţă, maje , pint.     
 
D. TERMENI REFERITORI LA VIAŢA SOCIALĂ 
1. Familie, relaţii de rudenie, raporturi între oameni: bărat, somsid. 
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2. Profesii, meserii, îndeletniciri, stări sociale: aci, alce, cătană, comişioru, dorobanţ 
(dărăbanţ, doroban), ecjecutor, formăluitor, fuglu, ghinărariţă, hoher, hotnogiu, meşter, 
păticari, pârcălab, pârgar, pârgariu, procator (1+2), răzeş, reghiuş, sămăraş, sichireaş, 
socaci, şpan, ştiucatur. 
3. Instituţii; justiţie, administraţie, comerţ, armată, obligaţii sociale: adămană, 
adău, administrălui, aşîşor, bir (1+2), birău, birşag, boltă 2, calculuş, călăuz, chelciug, 
chezaş, comornic, dejmă,  dişcreţie, fileariu, fişcuş, funduş, giuluş, hasnă, hatalm, husar, 
iliş, impoşiţiu, incfijiţiş, marhă, marşrută, meşterşug, mierţă, nemzet, paij, paşuş, păpiroş, 
pătică, piaţ, pint, procator, reghiştrom, samă, soduş, şinor, şir(e)ag, ştaţie, tar, tintă, 
terminuş, ţărcălat, ţărcălui, ţidulă, ujură, uric, varmigie, vidic, vocş, vorint. 
 
E. VIAŢA SPIRITUALĂ 
1. Religie, datini: bâlci, ţintirim. 
2. Termeni de cult, ierarhie bisericească, obiecte de cult, veşminte, cărţi 
bisericeşti: alămojnă, aldui, baboană, caplan, conjiştorium, efod (ehod), evangheliom, 
franţiscan, hojen (hodzen, hozen, hozin), joltar, mişă, oştie parohuş, pincoş, soltar, verş, 
vicareş, vicariatuş,  
 2.3. Noţiuni abstracte: obştinenţie, paradiciom. 
 
F. DIVERSE 
1. Substantive: chip, grană, ocă, sandâc, şumă, ţentrom, uzuş, verş, virghină, viţişpan 
2. Adjective: concludăluit, fuglu, fulău, tăroasă 
3. Adverbe şi locuţiuni adverbiale: biu, de biu, sârg. 

 
Lexicul de influenţă maghiară acoperă majoritatea sferelor semantice, o 

frecvenţă deosebită înregistrându-se în rândul termenilor care denumesc concepte 
legate de organismul şi psihicul uman: beteag, beteşig, biciului, bintătui, buigui, buşlui 
cebălui, celoşag, celui, chibzui, chin, chip, chipeş, ciont, concludăluit, ecţedălui, faiu, 
gilălui, giloşag, hălădui, hitioan, izeclean, de relaţiile umane: făgădaş, giurui, hălăstui, 
meşterşug, mirui, murgui, obligălui, ponoslui, pretendălui, şi de viaţa socială (de drept, 
administraţie): birşag, călăuz, comişioru, conjiştorium, conşcribălui, dişcreţie, 
ecjecutor, ecjecuţie, fişcuş, fuglu, funduş,  hasnă, hatal, iliş, impoşiţiu, incfijiţiş, marhă, 
marşrută, paşuş, pârcălab, pârgar, pârgariu, probălui, procator (pocrătol), reghiştrom.  

Se remarcă predominanţa termenilor administrativi, politici, economici pe 
care ocupaţia maghiară şi organizarea feudală (occidentalizantă) a teritoriului le-au 
putut introduce: aprod, bir, birău, hotar, meşter, pârgar, pârcălab, vamă. Alături de 
aceştia, se înregistrează unele cuvinte din terminologia proprietăţii agricole: dijmă, 
imaş, megieş (megiaş), locaş, răzeş, sălaş. Fiecare dintre aceşti termeni sunt atestaţi în 
epoci diferite şi au circulaţie diversă.  

Conceptele legate de viaţa socială, în speţă funcţiile şi titlurile „nobile”, 
sunt denumite de unii termeni de origine maghiară: nemeş, chinez (= cneaz), alături 
de care apar: grof, herţeg, şpan, şoltuz, proveniţi evident din feudalismul german 
(germ. Herzog, Graf, Gesan, Scholteisze), precum şi meşter, pîrgar (germ. Meister, 
Bürger). 

Relaţiile economice comerciale de pe cele două versante ale Carpaţilor au 
făcut posibilă folosirea în română a unei serii mai largi de termeni: aldămaş, ban 
„monetă”, cheltui, chezaş, majă „măsură de greutate”, marfă (marhă), tar „măsură de 
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greutate“ şi „sarcină, povară”, uric, vamă. Şi aceşti termeni sunt atestaţi de L. 
Tamás, (Etym. Wörterbuch), unii din secolul al XV-lea (documente slavo-române), 
alţii din secolele XVI-XVII (textele româneşti).  
      

Adaptarea 
Nivelul fonetic 
Pentru un număr foarte larg de împrumuturi, aspectul formal îl reproduce 

pe cel al termenului original. Sistemul limbii române a acţionat în multe situaţii 
determinând  crearea unor variante datorate analogiei sau aplicării unor 
tratamente cu caracter popular sau regional. Schimbările fonetice sunt mai 
numeroase în cazul împrumuturilor  realizate prin bilingvism popular, decât în cel 
al cuvintelor savante care respectă în mai mare măsură aspectul cuvintelor savante 
al prototipului. 

Influenţa maghiară nu a adus modificări în sistemul fonetic şi fonologic al 
limbii române standard, ci a dat naştere unor tendinţe de dezvoltare a limbii la 
nivelul graiurilor. 

Astfel, vocalele româneşti, sub influenţa accentului, se lungesc şi astfel se 
apropie de vocalele lungi din maghiară, asemenea diftongilor româneşti  reduşi 
prin monoftongare la o vocală mai bogată în cantitate (F. Kiraly, Probleme, p.10) : oa 
>ọ. 

În general, adaptarea se produce lent, în mai multe etape, printr-o apropiere 
treptată, de unde şi numărul, uneori foarte mare, al variantelor: magh. böség > rom. 
biuşag, bivşag, beuşag, bişag, biuşug, beuşig, belşug.  

Adaptarea bruscă are loc foarte rar, când particularitatea este foarte 
pronunţată. 

Dintre cele mai cunoscute adaptări la nivel fonetic, semnalăm : 
-á s-a păstrat în general: magh. áldomás > dr. aldămaş, magh. bárd >dr. bardă; -á 
(urmat de nt) trecut la ă (înainte de nt) : magh. bánat > dr. bănat, magh. bánni > dr. 
bănuire, magh. bántani > dr. Bântuire ; -a accentuat, redat prin a: magh. gazda > dr. 
gazdă, magh. harc > dr. harţ, magh. talp > dr. Talpă ; -a aton nu s-a păstrat decât la 
iniţială: magh. alkot > dr. alcătui, magh. aprod > dr. aprod. ; -a aton s-a transformat 
în ă: hajt > dr. hăitui, halad > dr. hălădui, lakni > dr. lăcuire ; - a aton s-a transformat 
în o : határ > dr. hotar, károli > dr. coroi (prin asimilare o-a>o-o) ; - é accentuat s-a 
păstrat într-un cuvânt ca magh. féle (dr. fel), dar a trecut la i  în : bér  > dr. bir, példa > 
dr. Pildă ; e accentuat a rămas intact în magh. mester (dr. meşter). În poziţie atonă, 
devine uneori a, la iniţială : magh. ellen > dr. alean, magh. emészteni >dr. amistuire, 
azi, mistuire);- e>a: ellenes  > dr. aleaneş, ellenség > dr. alenşig, ered > dr. arădu; -un caz 
de sincopă al lui e se înregistrează în képezni (dr. chibzuire); -i în general s-a păstrat: 
magh. bírni (dr. biruire), kín (dr. chin); -o accentuat urmat de n  a trecut la î în gând < 
magh. gond ; -o aton poate fi înlocuit cu ă : magh. áldomás >dr. aldămaş, magh. 
alkotni > dr. alcătuire, magh. fogadni > dr. făgăduire ; -o  înainte de r + cons. este 
înlocuit cu î : magh. hordó  > dr. hârdău, magh. porkoláb  > dr. pârcălab ;- h   a fost 
înlocuit cu v în vicleşug <magh. hitlen, schimbare fonetică relativ recentă .  

În secolele al XVI-lea şi al XVII-lea întâlnim: bişug, bivşug, care reproduce mai 
bine forma maghiară. 

Uneori, diferenţele fonetice se explică prin substituiri de sufixe: -aş în loc de 
–os : oraş < magh. város ; -aş în loc de –és : gingaş < magh. gyengés ; - în loc de –en, -
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eg, avem  -ean, -eag  în alean < magh. ellen, viclean < magh. hitlen, beteag < magh. 
beteg.   

Grupuri consonantice : -tl > cl: csatló >ceatlău; hiten>hitlean >viclean;   - kt >pt: 
bakter >boactăr, buptăr; kukta> cuctă, cuptă; - rs >ş : farsang >fărşang, făşag; mesterség > 
meşterşug, meşteşug; -gs, ns > ş: betegség  (hütlenség) >vicleşug; - grupurile 
consonantice finale se reduc adesea: bitang > bitang, bitan; bolond > bolând, bolund, 
bolun; hatalom > hatalm, hatal 

Epenteza şi metateza apar frecvent în procesul adaptării pentru a înlătura, a 
dizolva un grup consonantic incomod: - epenteza lui c în grupul consonantic este 
frecventă în N-V: slab-sclab; slănină- sclănină; -metateza: áldómás > aldămaş; áldani > 
aldui > aduli ; mesterség > meşterşug> merteşug 
 

Adaptarea morfologică  
Nu se înregistrează elemente maghiare în morfologia limbii române 

standard. 
În cazul morfologiei nu avem a face cu un proces de adaptare de durată, ci 

cu o încadrare realizată  brusc şi cu oscilaţii, cu variante puţine. 
Verbele maghiare introduse în limba română prezintă o formă particulară. 

Ele au fost asimilate, în ce priveşte finala, verbelor în –uire, venite din slavă: 
alcătuire < magh. alkotni, bănuire < magh. bánni, bântuire < magh. bántani, biruire < 
magh. bírni, făgăduire < magh. fogadni, chibzuire < magh. képezni, lăcuire < magh. 
lakni, tăgăduire < magh. tágadni. 

 
Viabilitatea şi evoluţie semantică  
Viabilitatea termenilor de provenienţă maghiară în limba română trebuie 

discutată în relaţie cu evoluţia semantică a termenilor. 
Este de presupus că toate cuvintele luate din limba maghiară au avut la 

început, în limba română, sensul din maghiară. Cu toate acestea, mulţi dintre aceşti 
termeni au avut o evoluţie semantică proprie, o serie de termeni căpătând 
accepţiuni diferite în raport cu situaţia din limba actuală. 

Unele împrumuturi au dezvoltat în româneşte sensuri care nu se găsesc în 
maghiară.  

Sensul originar al unora se mai păstrează în Transilvania.  Alean  din magh. 
ellen „împotrivă, contra”, a avut în limba veche şi s-a păstrat regional, până azi, 
sensul din limba maghiară. Apoi a trecut la acela de „duşmănie, necaz” (în 
Transilvania) şi a ajuns la cel actual literar, suferinţă. 

 În unele părţi din Transilvania, verbul bănui păstrează sensul din maghiară „ 
a regreta, a se căi”, în timp ce în limba comună se dezvoltă semantic (Breban, 1958: 
223).  Beteag circulă în Transilvania şi Banat cu sensul „bolnav”, ca în maghiară. Bir 
este înregistrat încă, izolat, în Sălaj, cu sensul originar de „leafă, simbrie”.  

Există termeni care în părţile de nord-vest circulă fie doar cu sensul din 
limba maghiară, fie în paralel cu cel din limba comună: bizui „a încredinţa ceva 
cuiva”, ciufuli „a-şi bate joc de cineva”; a feşti „a vopsi”, gazdă „om bogat”. 

Alţi termeni au avut o evoluţie semantică radicală. Astfel, adomány „dar” se 
găseşte în limba veche sub forma ademană, de la care a fost derivat ademeni. Marfă  e 
magh. marha „vită” (pătruns şi sub forma mărhaie), sobă înseamnă „odaie”, ca 
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magh. zyoba, ca în unele părţi ale Ardealului, mai puteric influenţate de unguri. 
Altfel, soba desemnează aparatul de încălzit, ca în limbile balcanice. 

Pentru cuvinte care au legătură cu comerţul (vamă, cheltui) sau industria 
(meşter), termeni instabili prin excelenţă sau în legătură cu alte instituţii imitate 
după maghiari (aprod, uric, dijmă), învăţate de popor prin raporturile cu 
oficialitatea, răspândirea lor pretutindeni la dacoromâni nu are nimic neobişnuit. 
Cătană însemna în Ardeal şi Bucovina „soldat” ca magh. katona, dar avea şi sensul 
de „soldat austro-ungar”. 

 Din substantivul maghiar tolvaj, adjectiv la origine, însemnând „cel care 
ascunde”, în limba română avem interjecţia tulai (tulvai) şi substantivul tâlhar.  

Este interesant că substantivul românesc tâlhar (din magh. tolvaj) nici nu a 
mai fost recunoscut de maghiari ca un element descins din limba lor – datorită 
numeroaselor transformări fonetice – şi, ca urmare, maghiarii l-au reîmprumutat 
de la români sub forma de tolhar. 

 
Productivitatea 
Productivitatea termenilor de origine maghiară nu este foarte bogată în 

această epocă, remarcându-se în general tendinţa formării derivatelor 
substantivale, adjectivale şi verbale prin sufixare. 

Lista de mai jos nu cuprinde toate sufixele întâlnite în derivatele curente în 
perioada cercetată. Am reţinut în primul rând pe cele mai productive şi pe cele 
care, deşi apar într-un număr mai redus de derivate, sunt prezente în lucrări 
literare diferite. Nu lipsesc din listă nici unele întâlnite într-un număr mai mic de 
cuvinte. Numărul sufixelor înregistrate este limitat, iar statutul lor este diferit. Ele 
diferă ca productivitate, frecvenţa apariţiei, origine sau arie de circulaţie. Sufixe ca 
–ială, -itură, -ire, -tor, -it se întâlnesc în toate categoriile de texte şi aparţin diferitelor 
graiuri. Puţine acoperă noţiuni abstracte, majoritatea exprimând acţiuni şi însuşiri 
care fac referire la om. 
verb – adjectiv: aldui > alduit , beteji > betejit, biciului > biciuluit, buigui > buiguit, 
buigui > buiguitor, buşlui > buşluitor, cebălui > cebăluit, cebălui > cebăluitor, celui > 
celuitor, sămălui > sămăluitor 
verb – substantiv: aldui > alduitură, alduială; bănui > bănuială; beteji > betejeală; 
bintătui < bintă, bintătui > bintătuială, buduşlui > buduşluitură, buigui > buiguire, 
buigui > buiguitură, buşlui > buşluială, celui > celuitură, cetlui > cetluitură, făgădui > 
făgăduială, giutrui  > giutruială, murgui > murguire, murgui > murguitură, sămălui > 
sămăluinţă, sămălui > sămăluire 
adjectiv- substantiv: alnic > alnicie, beteag > betejie, beteag > betejune 
adjectiv-verb: beteag > beteji  
substantiv-verb: boboană  > boboni, megieş > megieşi 
substantiv-adjectiv: boboană > bobonitor 
substantiv-adverb: megieş >  megieşesc 
substantiv-substantiv : megieş > megieşie, megieş > megieşiţă 

Dintre acestea, se remarcă derivatele substantivale, nume de acţiune, cu 
sufixele –itură, -ială, -ire , formate de la o bază verbală, şi cele adjectivale, nume de 
agent, cu sufixele -it, -tor, formate de la o bază verbală. 

Despre verbele în -ui (bănui, bântui, chibzui, făgădui, îngădui, mântui, tăgădui) şi 
în -ălui (de tipul v. rom. chezăşlui, felălui, gilălui) se spune că sunt „verbe maghiare 



66 

împrumutate de slava de sud” (Rosetti: 1986, p. 383). S. Puşcariu (LR, I, 1940: 299) 
le consideră a fi venit „prin mijlocire slavă”, într-o „epocă veche”, pre-maghiară 
(dată fiind răspândirea lor generală). Verbele în -ălui pot fi şi creaţii analogice 
româneşti (trebălui, preţălui) a reunit elementele slave din română şi maghiară sub 
titlul slavo-hungarico-romanica. În schimb, Gh. Ivănescu (ILR, 1980: 434) ia în 
considerare şi posibilitatea unui împrumut direct din maghiară şi a integrării în 
clasa verbelor de origine slavă de tipul -ui(esc) (trebui, dibui), româna procedând ca 
limbile slave. Şi într-un caz şi într-altul se dovedeşte vechimea acestor cuvinte în 
limba română. Asemenea probleme  ridică şi alţi termeni cu o dublă etimologie 
maghiaro-slavă. 

 
Concluzii 
Lexicul de influenţă maghiară înregistrat în limba română, în epoca veche, se 

încadrează în majoritatea sferelor semantice. Cei mai frecvenţi termeni sunt cei care 
denumesc concepte legate de organismul şi psihicul uman: beteag, beteşig, biciului, 
bintătui, buigui, buşlui cebălui, celoşag, celui, chibzui, chin, chip, chipeş, ciont, 
concludăluit, ecţedălui, faiu, gilălui, giloşag, hălădui, hitioan, izeclean, de relaţiile 
umane: făgădaş, giurui, hălăstui, meşterşug, mirui, murgui, obligălui, ponoslui, 
pretendălui, şi de viaţa socială (de drept, administraţie): birşag, călăuz, comişioru, 
conjiştorium, conşcribălui, dişcreţie , ecjecutor, ecjecuţie, fişcuş, fuglu, funduş,  hasnă, 
hatal, iliş, impoşiţiu, incfijiţiş, marhă, marşrută, paşuş, pârcălab, pârgar, pârgariu, 
probălui, procator (pocrătol), reghiştrom. Pentru un număr foarte larg de 
împrumuturi, aspectul formal îl reproduce pe cel al termenului original.  

Sistemul limbii române a acţionat în multe situaţii determinând  crearea unor 
variante datorate analogiei sau aplicării unor tratamente cu caracter popular sau 
regional.  

Influenţa maghiară nu a adus modificări în sistemul fonetic, fonologic ori 
morfologic al limbii române standard, ci a dat naştere unor tendinţe de dezvoltare 
a limbii la nivelul graiurilor. 

Schimbările fonetice sunt mai numeroase în cazul împrumuturilor  realizate 
prin bilingvism popular, decât în cel al cuvintelor savante, care respectă în mai 
mare măsură aspectul cuvintelor savante al prototipului. 

Influenţa maghiară nu a adus modificări în sistemul fonetic şi fonologic al 
limbii române standard, ci a dat naştere unor tendinţe de dezvoltare a limbii la 
nivelul graiurilor.  

În cazul morfologiei, nu avem a face cu un proces de adaptare de durată, ci 
cu o încadrare realizată  brusc şi cu oscilaţii, cu variante puţine. 

Productivitatea termenilor de origine maghiară nu este foarte bogată în 
această epocă, remarcându-se în general tendinţa formării derivatelor 
substantivale, adjectivale şi verbale prin sufixare. Numărul sufixelor înregistrate 
este limitat, iar statutul lor este diferit. Ele diferă ca productivitate, frecvenţa 
apariţiei, origine sau arie de circulaţie. 

Cât priveşte evoluţia semantică, termenii de origine maghiară au suferit o 
extensie semantică proprie, o serie de termeni căpătând accepţiuni diferite în 
raport cu situaţia din limba actuală. 
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NOTE: 
[1]. Dintre studiile consultate pentru realizarea acestui capitol, amintim: Kelemen, Unele 

aspecte ale împrumuturilor maghiare în limba română, CL XXII (1971), p. 17-27; F. 
Király, Probleme ale adaptării fonetice:împrumutul şi cuvintele străine,  în LR, XVIII, 
1969, nr. 5, p. 459-469; F. Király, Contacte lingvistice, Timişoara, 1990; Emil Petrovici,  
O particularitate a fonetismului maghiar oglindită în elementele maghiare ale limbii 
române, în SCL, V 1954, nr. 3-4, p. 442, 450-451, 464; Emese Kis, Oglindirea evoluţiei 
consoanelor tematice maghiare –ly şi –ny în tema substantivelor româneşti  de origine 
maghiară, în CL, VII, 1962, nr.2, p. 305-315; Emese Kis, Sufixul –ău, în cuvintele de 
origine maghiară în limba română , în CL, V, 1960, nr.1-2, p. 75-85 ; Emese Kis, 
Încadrarea substantivelor de origine maghiară în sistemul morfologic al limbii române, 
Bucureşti, 1975; Gr. Rusu,  Schiţă a sistemului fonologic al graiului bistriţean, în CL, IV, 
1959, nr. 1, p. 65 ; Al. Rosetti, Istoria limbii române, VI, Bucureşti, 1946, p. 260.  
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 THE HUNGARIAN INFLUENCE ON  THE  OLD  ROMANIAN  LANGUAGE 
 

Astract: The Hungarian influence on Romanian language manifested beginning with the 10th -11th 
centuries. The first translations from Hungarian (such as The book of Songs) that took place in the 
16th century brought about a significantly increased number of lexical borrowings. The following 
century was marked by the Calvinist literature that amplified the Hungarian influence on Old 
Romanian. Hungarian l loanwords cover almost all semantic fields. Administrative, politic or 
economic terms were predominant, since they could penetrate Romanian easily due to the Hungarian 
occupation on Transylvania and its western feudal organisation. Such examples are: aprod, bir, 
birău, hotar, meşter, pârgar, pârcălab, vamă. The Hungarian influence did not bring changes at 
the phonetic, phonological or morphological levels of the Old Romanian languages, but it only gave 
birth to several local tendencies visible in certain local idioms. 
Keyword: The Hungarian influence, the 16th century, administrative, phonetic, morphological 
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USE AND FORM OF ENGLISH NEGATIVE PREFIXES 

For a general study on English negative prefixes, J. Tournier’s views (1985: 71-106), 
particularly Chapter II, may prove helpful in an approach dedicated to this 
lexicogenic process. If the study is restricted to the negative affixes attached to a 
non-predicative notion, a discrepancy between the great amount of negative 
prefixes and the only genuinely negative suffix (-less) would be noticeable. 

Negative prefixes can be subcategorized into the following subclasses, 
according to both the type of opposition in which notion A is engaged and the 
perception of the referent: 
a) non- (A), marking the exteriority of notion A; 
b) un-, il-, ir-, in-, dis-, a-, marking the absence of quality A, i.e. the opposite of A 
(static opposition); 
c) anti-, counter-, contra-, marking an antagonism towards notion A (active 

opposition); 
d) prefixes with negative connotation:  

- mal-, mis-, pseudo-, under-, known as pejorative prefixes, conveying a 
depreciative judgement. The referent is perceived as not having a sufficient 
number of the notion properties. 

- mini- is considered a diminutive, as it emphasizes the low degree of the 
notional characteristics attributed to the referent. 
 

a) Non-, is a prefix of Latin origin, a nominalization of the negative adverb 
not and can be attributed the following characteristics: 
- non - A signifies the exclusion of the notional field A.  
- non - A belongs to the linguistic counterpart of A. 
It can be either: 
- the simple fact of not belonging to the class: 

(1) You are a non-member and I am afraid you will have to pay an extra charge. 
or 
- a depreciative judgement: the exclusion of the class because the referent does not 
have the necessary qualities: 
 (2) The meeting was just a non-event. 

 
A) Examples of non-belonging to the class are listed below: 

NON- 
-ability, -abstainer, -acceptance, -accomplishment, -addict, -adherence, -admission,               
-aggression, -alignment, -appearance, -arrival, -astronaut, -attendance, -availability,            
-believer, -belligerent, -black, -claim, -combatant, -combustion, -commitment,                       
-communicant, -completion, -compliance, -conductibility, -conformist, -conformity,              
-contradiction, -conviction, -cooperation, -creditor, -dealer, -depositor, -entity, -exercise,     
-existence, -feasance, -filter etc.  
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 B) Depreciative judgement expressed by prefixing ‘NON- to a nominal 
base finds its best representatives in the list suggested by Bauer (1983: 283-284): 
-action 
-actor 
-answer 
-architecture 
-art 
-author 

-book 
-campaign 
-case 
-communicating  
-communication 
-conclusion 

-country 
-course  
-crime etc. 

 
b) The prefixes un-, in-, ir-, il-, dis-, a- indicate a greater or lesser absence of A, 

the notional characteristic. The compound word thus formed is separated from the 
attracting centre made up of high degree defining features of notion A, which 
functions as a reference value. This separation can be of a greater or lesser degree, 
gradation which could not have been possible in the case of the prefix non-: 
 (3) Such rash decision showed some unawareness of the issue.  
 (4) He is somewhat un-American. 
 (5) He is *somewhat non-American. 

 
Non- places the speaker outside the notional field. There is no need to specify 

the degree of remoteness. Un- places the speaker inside the notional field, but on 
the opposite side to the attracting centre, serving as a reference point. Hence, it is 
not inappropriate to specify remoteness: 

(6) A Buddhist is a non-Christian but only a Christian can be said to be rather or 
quite un-Christian in behaviour. 

The same applies to (4), in which the subject he is perceived as being American, 
even if his behaviour might suggest the opposite. 

 
Un- is a prefix of Saxon origin, often referred to as a privative prefix and 

indicates the absence of a quality. It is also a very productive prefix as can be seen 
from the list below (Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, 2007): 
-amiability  
-aptness 
-awareness  
-certainty 
-changeableness 

-chastity  
-concern 
-conformity  
-congeniality  
-constraint  

-controllableness 
-conventionality etc

 
In-, a prefix of Latin origin, also known as privative, indicates the absence of 

a quality. It is also a very productive prefix (Macmillan English Dictionary for 
Advanced Learners, 2007): 
-ability, -accessibility, -accuracy, -acquaintance, -action, -activity, -adaptability, -adequacy,              
-adequateness, -admissibility, -advertence, -advisability, -alienability, -alterability,  -
appetence, -applicability, -application, -appositeness, -appreciation, -aptitude, -articulacy,                               
-articulateness, -attention, -attentiveness, -calculability, -capability, -capacitation, -
capacity, -cautiousness, -certitude, -cessantness, -civility etc. 

 
Il- is a morpho-phonological variant of in-, before l (Macmillan English 

Dictionary for Advanced Learners, 2007): 



70 

-legality 
-legibility  
-legitimacy  
-liberality 

-licitness  
-limitableness  
-literacy 
-logicality 

-logicalness etc.

 
Im- is a morpho-phonological variant of in-, before m (Macmillan English 

Dictionary for Advanced Learners, 2007): 
-maculacy 
-maculateness 
-materialism  
-materialist 
-materiality 
-matureness  
-maturity 

-measurability 
-measurableness  
-miscibility 
-mobility 
-mobilization  
-moderateness 
-moderation 

-modesty  
-morality 
-mortality 
-movability 
-movableness 
-mutability etc. 

 
Ir- is a morpho-phonological variant of in-, before r (Macmillan English 

Dictionary for Advanced Learners, 2007):  
-rationalism 
-rationality  
-reconcilability  
-reducibility  
-reducibleness  
-refutability  
-regularity  
-relevance  
-relevancy  

-religion  
-religiousness  
-removability  
-reparability  
-reparableness  
-repressibility  
-repressibleness  
-resistibility  
-resistibleness  

-resoluteness  
-resolution  
-responsibility  
-responsiveness 
-retentiveness  
-retrievability  
-reverence 
-revocability etc. 

 
Dis- is a privative prefix of Latin origin, indicating the absence of the notion 

it precedes (Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, 2007): 
-ability, -accord, adjustment, -advantage, -affectedness, -affection, -affiliation, -affirmation,                         
-agreeableness, -agreement, -alignment, -allowance, -approbation, -approval, -armament,     
-arrangement, 
-array, -articulation, -belief, -comfort, -composure, -connectedness, -connection etc. 

 
A- is a privative prefix of Greek origin that indicates the absence of the 

notion it precedes. It is used in the medical, scientific or philosophical terminology. 
Variants: A(b)-, A(n)-: abiogenesis, abiotrophy, ablactation, abnormality, abnormity, 
ametria, amoralism, amusia, amyelia, amyxia, anacusia, anaphia, anhidrosis etc. 
 

c) Prefixes denoting antagonisms 
Anti- is a prefix of Greek origin, indicating an active opposition, an opposite 

action or an inhibitory / annoying property (Macmillan English Dictionary for 
Advanced Learners, 2007): 
-Freudism 
-German 
-Jacobin 
-Semite 

-Semitism 
-acid 
-aircraft 
-attrition 

-biogram 
-body 
-cathode 
-catholic 
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-christ 
-christianism 
-clericalism 
-climax 
-cyclone 
-dazzle 

-dote 
-emetic 
-febrin 
-feminism 
-ferment 
-freeze 

-friction 
-gen 
-thrombin etc.

 
Counter- is a prefix of Latin origin, indicating opposition (Macmillan English 

Dictionary for Advanced Learners, 2007):  
-advice 
-agent 
-approaches 
-arch 
-argument 
-attack 

-attraction 
-battery 
-bond 
-brace 
-bracing  
-chair 

-charge 
-charm 
-check etc.

 
Contra- is a prefix of Latin origin that indicates opposition. It is not very 

productive (Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, 2007): 
-diction, -indication, -flow, -position, -tempo 
 

d) Prefixes with negative connotation 
Mal- is a prefix of Latin origin which means bad, poor (Macmillan English 

Dictionary for Advanced Learners, 2007): 
-adaptation 
-administrator 
-conformation 
-efactor 
-evolence 
-nutrition 
-treatment 

-adjustment 
-adroitness 
-content 
-eficence 
-feasance 
-observation 
-administration 

-apropism 
-efaction 
-eficient 
-formation etc. 

-practice 
 
Mis- means bad, wrong (Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, 

2007: 
-adjustment 
-adventure 
-alignment 
-alliance 
-anthropy 
-application 
-appreciation 
-apprehension 
-appropriation 
-behaviour 
-belief 
-believer 
-calculation 
-carriage 

-chance 
-choice 
-computation 
-conception 
-construction 
-count 
-deal 
-deed 
-delivery 
-demeanour 
-description 
-direction 
-doing 
-doubt 

-employment 
-entry 
-esteem 
-estimate 
-feasance 
-fit 
-fortune 
-government 
-guidance 
-guidedness 
-hap 
-information 
-interpretation 
-joinder etc.
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Pseudo- has the meaning of false, only apparently having the properties of the 
notion it refers to. It is also productive and it can be freely combined with nouns, 
such as: pseudo-Christianity, pseudo-classicism, pseudo-intellectual, pseudo-scientist, to 
name just a few examples. 

Under- expresses the fact that the reference value is not reached, hence the 
depreciative judgement that goes with it (Macmillan English Dictionary for Advanced 
Learners, 2007):  

-charge, -developing, -estimation, -excitation, -exposure, -feeding, -footage, -
graduate,  -inflation, -lighting, -part, -production, -statement, -study, -valuation, -voltage, 
-world 

Mini- has the meaning of small. It is also productive and it can be freely 
combined with nouns. Here are some examples: mini-bus, mini-car, mini-market, 
mini-skirt. 

We could also include the restrictive suffixes, such as semi-, which indicates 
that notional properties are only partially acquired: semi-darkness, semi-detached, 
semi-invalid, semi-military, semi-official, semi-transparent, semi-tropical and sub-, which, 
similarly to under-, indicates the fact that the reference value is not reached: sub-
assistant, sub-bursar, sub-commissioner, subconscious, subcontractor, sub-culture, 
subdeacon, subdean, sub-delegate, sub-director, sub-district, sub-editor, sub-embassy, sub-
governor, sub-human, sub-inspector, sub-king, sub-lieutenant, sub-man, sub-manager, 
sub-office, sub-race, sub-rector, sub-shrub, sub-treasurer, sub-tribe. 
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USE AND FORM OF ENGLISH NEGATIVE PREFIXES  

Abstract: Our present paper deals with some aspects of English negative prefixes. Negative prefixes 
form categories of interrelated senses arranged according to a primary sense. A given negative prefix 
has multiple senses comprehended in terms of a ‘category’, a network consisting of a wide range of 
senses linked via categorising relationships. In terms of the ‘category’ theory, the senses of a negative 
prefix gather around a prototypical one, from which the peripheral ones are derived.  
Key-words: negative prefix, primary sense, negative connotation, linguistic counterpar.  
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SUFIXE ŞI PREFIXE PRODUCTIVE ÎN BANAT,  
ÎN SECOLUL AL XIX-LEA 

Formarea cuvintelor în limba română a fost preocuparea unui număr însemnat de 
cercetători, cu atât mai mult cu cât reprezintă unul dintre procedeele de îmbogăţire 
a lexicului unei limbi, „un domeniu, prin natura lui, foarte dinamic şi, prin aceasta, 
în permanentă evoluţie” [1].    

Dacă ţinem cont de faptul că la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul 
celui de-al XIX-lea se desfăşoară una dintre cele mai importante etape din istoria 
limbii române, şi anume trecerea de la stadiul vechi la stadiul modern, atunci o 
scurtă privire asupra situaţiei sale în Banat este binevenită. 

  Este ştiut că prefixele limbii române sunt fie vechi (moştenite din latină sau 
din limba slavă), fie împrumuturi recente, prefixe neologice. Perioada de 
pătrundere a prefixelor neologice în limba română începe, după cum indică Sergiu 
Drincu [2], pe la mijlocul secolului al XVIII-lea.  

Una dintre lucrările normative apărute în Banat aparţine lui Paul Iorgovici : 
Observaţii de limbă rumânească, Buda, 1799 [3]. Alcătuită din trei părţi, ea este 
importantă mai ales prin faptul că „a formulat necesitatea normării : limba noastră 
are lipsă de îndreptare şi de înmulţire, aceasta se poate face de vom aduce-o numai 
la regule fixe” [4]. În acest context, la apariţia sa, în 1799, „limba română literară 
era antrenată într-un contradictoriu proces de neologizare şi de pierdere a relativei 
unităţi la care ajunsese, cu doar câteva decenii în urmă, limba cărţilor bisericeşti. 
Ca atare, (re)stabilirea unor norme unice pentru întregul spaţiu cultural românesc 
şi identificarea celor mai potrivite căi de îmbogăţire a lexicului erau misiuni care, 
deşi unanim asumate, au primit soluţii diferite în operele lingviştilor noştri” [5]. 

Dacă prima parte are un pronunţat caracter teoretic, cea de-a doua urmăreşte 
„producerea de dovezi ale latinităţii limbii române” [6], derivarea reprezentând 
calea cea mai potrivită pentru a se asigura progresul limbii. În acest scop, Paul 
Iorgovici nu s-a limitat doar la abordarea teoretică a problemei derivării, ci a creat 
el însuşi cuvinte folosind acest procedeu (Exemplurile) [7]. Între prefixe, cele mai 
frecvente se dovedesc a fi con- (consta, conştienţie, convenire, convertire, conversaţie, 
constituire, concepere), de- (deducere, descria, deponere, demitere), in-/im- (insufla, 
imperfect, imparţiale), per- (percepe, persecuţie, pervenire, perducere, permitere), pro- 
(proclamaţie, provenire, producere, promitere, proporţie), re- (reduce, raporta, revidere, 
revizie, remitere, representare).  

Există o serie de sufixe care se dovedesc a fi mai productive : -al (moral, 
natural, natal, parţial), -aţie (declaraţie, derivaţie, derogaţie, explicaţie, obligaţie, operaţie, 
presentaţie, recreaţie, terminaţie), -(an/en)ţie (alianţie, circumstanţie, conştienţie, 
experienţie, tendenţie, toleranţie), -ciune (accepciune, construcciune, invenciune, 
percepciune, perfecciune, traducciune), -ie (constituţie, evidenţie, invidie, naţie, noţie, 
providenţie, raţie, revizie, repartiţie, soţie), -(i)tate (autoritate, paritate, parţialitate, 
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proprietate, stabilitate, universitate), -oare (ardoare, splendoare), -ment (document, 
instrument).  

Reţinem şi două fapte specific bănăţene [8] : prezenţa prefixelor 
„aspectuale”, de sursă sârbo-croată (doplini, zăuita) şi utilizarea deprefixată a unor 
verbe (flori „înflori”, frumseţa „înfrumuseţa”, plini „împlini”, pune „presupune”, 
semna „însemna”). 

În aceeaşi sferă a lucrărilor normative includem Gramatica românească a lui 
Constantin Diaconovici Loga [9]. Spre deosebire de termenii propuşi de Paul 
Iorgovici, păstraţi cam jumătate dintre ei până astăzi în limba română, 
terminologia greoaie şi oarecum ciudată din manualul lui Loga nu s-a impus. Între 
prefixe menţionăm : de- (deducere „morfologie”, deduse „derivate”), în-/îm- 
(împărţitori „numerale fracţionare”, împreunătoare „cratimă”, încorda „a se acorda”, 
înmulţitori „numerale fracţionare”, însoţitoare „elemente corelative”, întorcătoriu 
„verb la diateza pasivă”), ne- (nedespărţită „prefix”, nefăţeşti „impersonale”, 
nehotărâtoriu „infinitiv”, nesevârşit „imperfect”). Reţinem sufixe precum : -ământ 
(adăugământ „afix, particulă”, crescământ „augmentative”, scăzământ „derivare cu 
sufixe diminutivale”), -or/-oare (aducătoare „ghilimele”, arătătoare „asterisc”, 
chiemătoare sau minunătoare „semnul exclamării”, cumpănătoare „gradul 
comparativ”, despreunătoare „conjuncţie disjunctivă”, împreunătoare „cratimă”, 
nesunătoare „consoană”, sunătoare „vocală”), -oriu (arătătoriu „demonstrativ”, 
demăndătoriu „imperativ”, împreunătoriu „conjunctiv”, întorcătoriu „verb la diateza 
reflexivă”, nehotărâtoriu „infinitiv”, pătimitoriu „verb la diateza pasivă”, poftitoriu 
„optativ”), -os (pl. -oase) (buzoase, dinţoase, gâtoase, limboase, nesoase „sunete labiale, 
dentale, velare, linguale, nazale”).  

Tot la începutul secolului al XIX-lea Nicolae Stoica de Haţeg a scris lucrarea 
Cronica Banatului [10]. Aceasta a reprezentat materialul de lucru pentru Romulus 
Todoran, care s-a ocupat de Particularităţi dialectale bănăţene într-un manuscris de la 
începutul secolului al XIX-lea [11], trecând în revistă particularităţile fonetice, 
gramaticale şi lexicale. În ceea ce priveşte lexicul, acesta abundă de elemente 
sârbeşti, maghiare, latine, bulgăreşti şi turceşti, dar mai ales de termeni dialectali. 
Referitor la derivarea cu prefixe semnalăm prezenţa lui des-/dez- (dezbumbându-şi, 
despecetlui), iz- (izăflat „inventat, născocit, scornit”), în-/îm- (îmbumbat „încheiat în 
nasturi”, înţărcuit „a împrejmui cu un ţarc, a îngrădi”), pro- (profăcusăm „făcusem 
din nou, refăcusem”,  neprorupt „neîncetat, neîntrerupt”), ză- [12] (zăposti „a posti”, 
zăuita „a uita”). Cât despre sufixele întâlnite în lucrare, amintim: -ai (măsai „faţă de 
masă”), -ar/-er (umbrar „adăpost de crengi şi frunze împotriva arşiţei”, trâmbicer), -
aş (birtaş „cel care ţine un birt, crâşmar”, brânaş „bârnă de legătură în construcţii”, 
cociiaş „cel care mână caii la trăsură, vizitiu”, junelaş „tinerel”), -ăi (puşcăi „a 
puşca”), -ătură (mâncătură „eroziune a solului”), -eică (pruneică „ţuică de prune”), -
ete (lătete „laţ”, molete „numele unui soi de conifer”), -eţ (croşneţ „leagăn adaptat 
pentru a fi dus în spate”), -i (berbeci „a bate, a lovi, a izbi”, curmezi „a tăia de-a 
curmezişul”, fântâni „a izvorî”, gosti „a (se) ospăta”, scrumi „a se face scrum”, ţioi „a 
şuiera, a ţiui”, vârzobi „a lovi cu vârzobul”), -ice (ţedulice „bileţel”), -ie (căsăpie 
„măcelărie”, lotrie „hoţie”, morminţie „cimitir”), -iţă (protopopiţă, capitaniţă), -os 
(vânturos). 
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Presa din Banat, şi ne referim aici la publicaţia Foaia diecesană [13], analizată 
de noi pentru perioada 1886-1918, este şi ea bogată în forme derivate cu prefixe şi 
sufixe, care, în marea lor majoritate nu au trecut proba timpului. Astfel,  prefixul 
ab- [14] (<lat. ab – de, de la) formează câteva cuvinte care pot fi socotite calcuri 
după limba germană sau franceză, dar, în egală măsură, formate pe teritoriul limbii 
române într-o epocă în care reromanizarea reprezintă un fenomen important 
pentru limba română, iar prefixarea o „componentă” [15] a acestui proces. Din 
prima categorie reţinem: ablegat (trimis al Papei, deputat), absta (a (se) abţine, a 
renunţa), abstrage (a abate, a face abstracţie, a distrage de la ceva). În cea de-a doua 
categorie includem termenul abzice (a renunţa, a abdica, a anula). Prefixul ad-, a- 
(la, până la, către, pe lângă, alături de) formează şi el cele două categorii de 
cuvinte. În cea dintâi includem: adfilia (a(se) afilia, alătura), admon(i)a (a pedepsi,  
stimula, a înştiinţa, a îndemna, a admonesta), adnex (unire, adaos).  

În categoria derivatelor pe teren românesc reţinem: admanuare (mânuire, 
îndemânare), adnumăra (a lua în calcul, a considera, a socoti, a numerota), adopera (a 
se strădui), a(d)scrie (a atribui, a pune pe seama), agraţie (recunoştinţă).  

Prefixul co- (com-, con-) este încadrat în categoria prefixelor neologice[16] , 
care au pătruns în limba română prin împrumuturi sau calcuri din limbile 
romanice, pe la mijlocul secolului al XVIII-lea: colaudare (lăudare, apreciere), 
comproba (a aproba, a dovedi, a justifica), concădea (a cădea în acelaşi timp, 
împreună, a coincide), concrede (a încredinţa ceva cuiva, a însărcina pe cineva cu o 
misiune, îndatorire), conscripţiune (înscriere), consuna (a corespunde), conumera (a 
încadra), convolut (analiză, verificare).  

În interiorul limbii române s-au format următoarele cuvinte: coatingere 
(contact), conchema (convoca),  concurge (a colabora, a contribui, a concura), 
condurere (durere, suferinţă împărtăşită), conscriere (înscriere), contâmpla (a realiza, a 
făuri), conţelegere (înţelegere, acord), conume (prenume). Prefixul de- (des-): defige 
(fixa, a stabili), defraudare (luare prin fraudă a banilor unei instituţii publice), demite 
(a destitui, a îndepărta pe cineva dintr-o demnitate, dintr-o funcţie, a trimite), 
devinge (a învinge, a supune). Prezentăm, în continuare, câteva derivate pe teren 
românesc: delătura (a înlătura), deobliga (a stipula, a obliga), desărcina (a elibera pe 
cineva de o îndatorire, de o misiune, de o funcţie), desdaunare este varianta 
cuvântului desdăunare (despăgubire), desvalora (a pierde din valoare), detrage (a lua, 
a scădea, a diminua, a retrage, a reţine). Prefixul e- (es-, ex-) a fost împrumutat din 
latină, împreună cu derivatele pe care le formează : enara (a povesti până la capăt: 
esmite (a trimite pentru verificare sau anchetare, a delega), esundare (revărsare, 
inundare), execva (a executa, a egala, a aduce la acelaşi nivel, a pune în aceeaşi 
categorie), exhaura (a istovi, a stoarce, a seca, a epuiza), exhibit (dovadă). Prefixul 
între- este un prefix împrumutat din limba franceză în perioada modernă (cu 
amândouă formele: entre şi inter) , şi din limba latină, sub influenţa şcolii latiniste 
[17]. La începutul secolului al XIX-lea derivatele cu între- apar sporadic, spre 
sfârşitul lui sunt mai numeroase, majoritatea însă sunt neologisme împrumutate 
sau calchiate după limba franceză, mai puţin după latină, italiană sau germană 
[18]. Treptat, însă, între- rămâne un prefix puţin productiv, locul său fiind preluat 
de inter-, un prefix neologic productiv [19]. În FD apare alături de forma intre-, 
probabil ca un început al schimbării care se prefigura: întrelăsa,  întreloca, întreveni, 
întrepune. 
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Prefixul ob- a fost împrumutat din limbile romanice, pătrunzând şi în 
româneşte, în unele cazuri derivatul fiind luat direct din latină [20]: obtrude (a 
pretinde, a impune cuiva o părere, o idee), obveni (a interveni, a se afla). Prefixul 
pre-, la rândul său,  a pătruns în româneşte în derivate preluate direct din limba 
latină: prefige (a fixa, a prestabili), premite (a anticipa, a pune înainte, a arăta înainte 
de altele). Prefixul re- se regăseşte în formaţia remite (a preda, a respinge, a restitui. 
Îl întâlnim şi în derivatele : recurge (a reveni), retăcea (a ascunde, a trece sub tăcere, 
a tăinui). Prefixul sub- (su-) formează derivatul subşterne  (a aduce la cunoştinţă), 
sucurs (ajutor).  

Formaţiilor prezentate li se pot adăuga alte câteva formate în interiorul 
limbii române: 

1. Cu ajutorul prefixului în- (îm-): împăca (a achita), îndujmănit (certat, 
supărat), înhăina (a îmbrăca), înierba (a trata o vită cu rădăcină de spânz), înnumăra 
(a număra), însălbăticire (denaturare), întinăciune (murdărie, mizerie), învăega (a 
supune stofa de lână unui proces de prelucrare),   

2. cu ajutorul prefixului ne-, folosit oarecum forţat, pentru a da greutate 
cuvântului pe care vrea să-l nege: necurăţenia, nefăţărit (curat, sincer, adevărat), 
nefricos (curajos), neprieteni (duşmani). Este prezent şi în derivate păstrate până 
astăzi: nebăgat (în seamă), nemobilat, neplăcere, nepătruns, dar şi în cuvinte care l-au 
abandonat pe ne- şi l-au înlocuit, uneori, cu in- (im-): neaccesibil, neactivitatea, 
necapacitate, neconsecvent, necorectităţi, necurabilă, neevitabilă, neperfecţiuni, 
neprudenţa, nesuccesul. 

3. Cu ajutorul prefixului prea- , menit a da valoare de superlativ derivatelor 
sale [22] şi care formează, alipit la verbe, substantive şi adjective, cuvinte din 
aceeaşi categorie gramaticală, al căror sens e intensificat. Cuvintele cu prea- au 
pătruns în limba veche şi în special în limba bisericească, în atributele date 
preoţilor, pentru ca mai târziu, lor să li se adauge derivatele formate pe teren 
românesc: preabun, preagraţios, preaînaltă, preaîndurat, prealuminatei persoane, 
prearespectuoasă, preasânţia sa, preatimpuria moarte, esemple preatriste, preaumilit, 
preaveneratul, preavrednicul. 

4. Cu ajutorul prefixului pro- , pentru ceea ce avea să devină, în unele cazuri, 
pre-: prolungirea (prelungirea), proşedea (stăpâní, cunoaşte), provedea (prevedea).   

Prezente şi în Foaia diecesană, derivatele în –iune cunosc „o răspândire din 
cele mai largi. Create, pe cât se pare, de Heliade, formaţiile de acest fel aveau 
calitatea de a evoca mai pregnant formele similare din franceză în (-ion) şi din 
italiană (în –ione) decât o făceau cele în –ie.” [23] Acestea din urmă pătrunseseră în 
Moldova, sub influenţă rusă. Reţinem, aşadar: comisiune, direcţiune, educaţiune, 
informaţiune, instrucţiune, precauţiune, tradiţiune. 

Aceleiaşi influenţe romanice (franceze şi italiene) i se datorează şi prezenţa 
derivatelor adverbiale în –mente (-minte), într-un număr destul de mare: 
actualmente, corporalminte, definitivminte, literalminte, materialminte, moralmente, 
ocasionalminte, ulteriorminte. 

Adjective formate prin derivare cu ajutorul sufixului vechi –aver (-ever), care 
va deveni mai târziu –abil, (-ibil): cugetaveră, nealinavere, neamânaveră, neatăcaver, 
necontestaver, neevitaveră, neiertaver, neîncassaveră, neomisevere, nepenetraver, 
nevindecaver. De semnalat şi prezenţa formelor: nepenetrabil raţionabil neevitabilă.    
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 Alte sufixe: -al (maial, iunial, concursual), -aş, „de origine complexă: parte slav, 
parte maghiar şi poate şi autohton” [24]: (datoraş, larmaş, ziuaş), -ărie (bărbirărie 
„frizerie”), -ărit (pomărit), -ătate (jelătate), -ic (studentic), -it (băeşit „minerit”), 
mătăsărit, vierit, pescărit, -itate (capabilitate), -os (lăcomos, spicos, colbos, -(ă)tor 
(prânzitor, auzitor, vizitător). 

Această scurtă privire asupra derivării cu sufixe şi prefixe în secolul al XIX-
lea, deopotrivă în lucrări normative, în Cronica lui Stoica de Haţeg şi în presă, 
vădeşte pe de o parte dorinţa de îmbogăţire a lexicului românesc prin acest 
procedeu, integrându-se astfel în curentul european al reromanizării şi relatinizării 
limbii române. Multe dintre aceste cuvinte au pătruns în limba română din Ardeal 
prin intermediul limbii germane [21], ceea ce „a fost una din cauzele care au pus o 
barieră între cărturarii transilvăneni şi cei de dincolo de Carpaţi, unde spiritul 
public se orienta aproape exclusiv spre cultura neolatină din Franţa.” 

Pe de altă parte, această tendinţă permanentă de conectare a limbii române la 
originea ei latină este unul dintre obiectivele Şcolii ardelene, dar şi una dintre 
direcţiile în dezvoltarea limbii române moderne.  

Nu în ultimul rând, îmbogăţirea lexicului reprezenta înfrumuseţarea limbii, 
iar dorinţa cărturarilor epocii este evidentă, chiar dacă, aşa cum am menţionat, 
multe dintre formele propuse nu au reuşit să se statornicească şi să se regăsească în 
dicţionarele de ieri şi de astăzi. Tocmai de aceea şi-ar putea afla loc într-una din 
ediţiile viitoare ale marilor noastre dicţionare româneşti. 
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SUFFIXES ET PREFIXES PRODUCTIFS EN BANAT, AU XIXE SIÈCLE 
 
Résumé: Pour la langue littéraire de Banat, le XIXe siècle représente une période de recherche de 
l´identité nationale, sachant qu´il se trouvait sous la domination de l´Empire Austro-Hongrois. En 
même temps, on remarque la permanente connexion du roumain à son origine latine, objectif 
primordial de Şcoala Ardeleană, mais en même temps une des directions de développement du 
roumain moderne. Dans la région de Banat il y avait également une tradition concernant les 
préoccupations linguistiques, dans ce sens on remarque les ouvrages de Paul Iorgovici, Constantin 
Diaconovici Loga ou Simeon Mangiuca, mais non seulement.  
Dans ce contexte, nous nous proposons de présenter quelques suffixes et préfixes qui ont prouvé leur 
productivité tout le long du XIXe siècle (présents dans les ouvrages des écrivains ou dans la presse du 
temps, dans la région de Banat), même si certaines créations ont été éphémères.  
Mots clés : tradition, linguistique, lexique, suffixes, prefixes. 
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ANTONOMAZA – SURSĂ A CREATIVITĂŢII LEXICALE  
ÎN LIMBAJUL PUBLICISTIC ACTUAL 

Vocabularul românesc de după 1990 îşi îmbogăţeşte considerabil inventarul lexical 
şi semantico-stilistic prin două surse extrem de productive: împrumutul neologic şi 
creaţia internă. Cele două izvoare sunt în strânsă legătură cu transformările care au 
loc în toate domeniile vieţii economice, sociale, politice, culturale etc. ale unui 
popor aflat în plină perioadă de tranziţie. Presa şi internetul constituie, pentru 
limba actuală, barometre care măsoară cu promptitudine posibilităţile creative ale 
locutorilor care utilizează frecvent aceste mijloace de comunicare. 

Definită ca „figură semantică (trop) care constă în substituirea unui nume 
comun (de clasă, specie) prin numele propriu al unui individ considerat 
reprezentativ pentru clasa respectivă; mai rar, antonomaza permite şi substituirea 
inversă” [1], antonomaza a fost examinată sub diverse aspecte de cercetători 
interesaţi de dinamica limbii române postdecembriste [2]. 

Fiind inclusă în categoria procedeelor interne de îmbogăţire lexicală, 
antonomaza ca „procedeu complex” creează formaţii substantivale speciale ale căror 
efecte stilistice sunt înregistrate cu precădere în limbajul publicistic. 

În presa actuală, dar şi pe internet întâlnim antonomaze generalizante 
realizate prin metaforizarea unor nume proprii de persoane, care aparţin peisajului 
politic postdecembrist şi lumii interlope din aceeaşi perioadă. Una dintre condiţiile 
de bază pe care trebuie s-o îndeplinească aceste nume-model este „notorietatea” 
referentului, la care se adaugă o atitudine şi trăsături de caracter negative: „Un nou 
sistem de măsurare a inteligenţei becalu şi vanghelu” (com. orală); „După cum merg 
lucrurile, cred că următorul ministru al educaţiei ar trebui să fie Vanghelu iar 
următorul ministru al justiţiei ar putea fi Becalu, în baza unui algoritm întotdeauna 
electoral posibil.” www.cotidianul.ro; „<Milică> a devenit, în mod oficial, unitatea 
de măsură pentru salariile directorilor societăţilor de stat. Un „<milică>, adică leafa 
preşedintelui [3], e egal cu patru lefuri şi jumătate de dactilografă”, DNAR; 
beuronul (doctorul Beuran) devine „unitate de furt ştiinţific la nivel academic, 
naţional”, Uritescu, 2009, p. 44, 274; păunescul (poetul Păunescu) devine „mijloc de 
manipulare a opiniei publice prin presă”, Uritescu, 2009, pp. 44-45, 262; remeşul 
(ministrul Traian Remeş) devine „indicator al nivelului de trai” Uritescu, 2009, p. 
45. Aceste nume folosite ca „unităţi de măsură” sau „instrumente” sunt atât de 
cunoscute pentru receptori, încât nu au nevoie să fie decodificate. 

În alte contexte publicistice apar reprezentanţii domeniului politic. Grafia de 
plural a acestor nume proprii este justificată „prin capacitatea generalizantă şi prin 
implicaţiile depreciative, minimalizatoare” [4]:  

„Vârâţi în aceeaşi oală, vadimi, caţavenci…”, R. lit., 45/'93, p. 24; „Ce fac însă tăricenii? 
…sunt însă ghidaţi tot de vechii hrebenciuci şi cozmânci ce fac afaceri cu lemn 
bucovinean”, A. C., 40/2005, p. 16; „este clar că guvernul nu crede în efectul terapeutic 
al cotei unice, adică în curăţirea şi albirea economiei negre, din moment ce călintăricenii 
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şi ionuţpopeştii au trecut simultan la măsuri compensatorii, cum ar fi creşterea altor 
impozite sau eliminarea unor reduceri”, A. C., 1/2005, p. 19; „Şi ce dacă domnia sa îi 
preferă cu obstinaţie pe moişii (Vasile Moiş), pe păuneştii, pe vadimii, pe marţienii (Dan 
Marţian), pe măgurenii, pe theodoreştii, pe văcarii (Vasile Văcaru) şi alţi agenţi ai 
neantului?”, R. lit., 38/'92, p. 2; „În schimb, soreştii, vulpeştii şi sălcudenii sunt compacţi în 
ură”, R. lit., 41/'93, p. 2; „Iliişti, văcari, năstaşi, patrici”, R. l., nr. 753, sept. 1992, p. 3; „Dar 
atunci de ce suntem astăzi, Doamne, atât de văcari, de funari, de vadimi, de gavri, de 
păuneşti, de cozmânci, de hrebenciuci, de dumitraşti, de marţieni, de verdeţi, de solcani şi de 
suieni?”, R. lit., 24/'94, p. 2; „invazia lăcustelor stolojane şi romane”, DNAR; „ Şi totuşi, 
cum se poate ca adevăraţii luptători împotriva corupţiei să cadă unul după altul pentru 
că au dezvăluit adevăruri inoportune, iar iscandaranii [5] şi hrebenciucii şi truţuleştii să 
prospere şi să ne sfideze sărăcia?”, DNAR.   

Celălalt procedeu, la fel de productiv ca şi metaforizarea, este metonimia 
prin care substituţiile au la bază relaţii de contiguitate logică. Includem în această 
categorie pe membrii şi reprezentanţii unor partide politice care s-au perindat la 
conducerea ţării în ultimii douăzeci şi patru de ani: „după alungarea secureilor, 
cotroceii, adică susţinătorii prezidelului, le conferă străinilor care vizitează patria 
înalte distincţii de stat”; „Toleranţa românelului şi dragostea lui pentru toate aceste 
făpturi, indiferent de penajul lor politic, a devenit proverbială, fie că e vorba de 
fesenei, pesedei, udemerei, penelei, fie că vorbim de pedei, peledei sau penegei” etc. 
(ioan31.wordpress.com, 18.09.2007).  

Intră în aceeaşi categorie şi alte nume care trimit la un referent colectiv din 
domeniul artistic, cultural, unde trăsăturile morale negative se neutralizează: nume 
de susţinători ai unor artişti celebri, nume de formaţii muzicale sau de publicaţii:  

„fac parte din galeria Beliganilor”, TVR 1, 7 aug. 2006; „Trecem, aşadar, peste cronicile 
dedicate 'poliromilor'”, Alt., nr. 18, aug. 2007, p. 16; „Dimineaţa aflu că Stones-ii (membrii 
formaţiei Rolling Stones, subl. n.) au ajuns de cu seară la Athenée Palace”,  Alt., nr. 18, 
aug. 2007, p. 8; „După concertul susţinut în faţa a mii de oameni, «proconsulii» s-au 
retras în spatele scenei.”, J. N., 29 oct. 2004, p. 38.  

Conotaţia puternic depreciativă este prezentă în antonomazele generalizante, 
de tipul:   

„nu punem aşa pe noi, ca ghiolbanii, armanii şi piercardenii pe care-i găsim prin 
Complexul Europa”, A. C., 3/2006, p. 21; „Nunţile, botezurile, Bahmuţenii au invadat 
mai toate canalele tv.”, T. l., nr. 32, 2007, p. 50. 

„Când referentul iniţial este o antonomază consacrată în uz cu un sens 
generic, contextul poate evidenţia o anumită latură a semnificaţiei” [6]: „"Miticii", 
"marinarii" şi "găzarii" sunt singurii care ies din pluton când e vorba de susţinut 
bugetul ţării.” Cot., 23 nov. 2006, p. 12. Astfel, miticii, care trimit la personajele 
„neserioase” ale lui Caragiale, marinarii „persoane din conducerea ţării, având în 
frunte pe marinarul Băsescu”, găzarii „marii patroni de benzinării” dobândesc în 
limbajul publicistic actual sensuri care trebuie obligatoriu decodate. Toate aceste 
trei formaţii apar în presa scrisă şi orală cu alte semnificaţii: miticii trimit ca sens 
general la români, şi, în special, la bucureşteni („Cel mai mult i-a deranjat pe miticii 
din România declaraţia lui Emil Cioran cum că vrea să fie fără patrie”; „«Miticii», 
aşa cum sunt denumiţi bucureştenii în limbajul popular în unele zone ale ţării, au 
căpătat acest titlu în mod «oficial», în presa clujeană”, DCR3, p. 361); marinarii sunt 
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persoanele specializate în această meserie iar găzarii apar cu sensurile de fotbalişti 
sau suporteri ai echipei Petrolul Ploieşti; de asemenea, actualizează un sens vechi 
de vânzători de păcură sau apar cu un sens nou de membri ai formaţiei Gaz pe 
Foc: „Paul Panait, fostul component al trupelor Gaz pe Foc Şi Blue Ice, va juca într-
o telenovelă spaniolă. Fostul «găzar» a semnat deja contractul cu producătorii 
spanioli şi se pare ca va fi remunerat pe lună cu aproape 3.500 de euro.” 
www.9am.ro.  

Aceeaşi conotaţie are în vedere substituţii inedite, precum: 
- numele partidului sau al preşedintelui României pentru un produs: pesedeasca 

albă < PSD „soi de vin”, format prin analogie de la „Fetească” A., 10 oct. 2004; 
băsesoaica „soi de vin” < (Traian) Băsescu, A., 10 oct. 2004;  

- numele unei vedete de televiziune pentru numele unei emisiuni: „Răduleasca: 
emisiune imposibilă”, A. s., 33/2003, p. 25.   

Dimensiunea ludică a limbajului favorizează apariţia unor creaţii glumeţe 
care ţin de anumite atitudini şi comportamente sociale şi morale. Contextele 
politice în care apar sunt asociate cu elemente din alte limbaje: religios, poetic etc.: 
balaurul reformei, denumire atribuită fostului prim-ministru, Victor Ciorbea, DNAR 
(asociere care trimite la lupta sfântului Gheorghe cu balaurul); luceafărul huilei, 
supranume atribuit lui Miron Cozma, liderul minerilor din Valea Jiului, DNAR 
(asociat cu luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu); „SRI şi-a  băgat Gheara 
(< Nicu Gheară) în gât”, J. N., 22 dec. 2004, p. 1. 

Expresivitatea formaţiilor este dată şi de asocierea antonomazelor cu 
derivarea diminutivală conotată peiorativ [7]: „Columbel şi Columbica” (cu referire 
la fosta familie Columbeanu), R. lit., 25/2006, p. 31; „stilul mafiot al lui Bombonel 
(poreclă dată parlamentarului Adrian Năstase), B1TV, 4.07.2014; bunicuţa de la 
Cotroceni, denumire atribuită fostului preşedinte, Ion Iliescu, DNAR; ceauşel şi 
sinonimul său decreţel (cei doi termeni se referă la copiii născuţi ca urmare a 
Decretului de interzicere a întreruperii cursului sarcinii, emis în timpul dictaturii 
ceauşiste, în 1966: „Decreţeii”, J. N. supl., 14 febr. 2005, p. 1).  

Având în vedere exemplele menţionate, putem spune, asemenea lui Dorin 
Uritescu că, deşi „substantivele comune născute din necesităţi de exprimare, 
circumstanţiale, sunt efemere, nu se poate nega faptul că la un moment dat ele 
oglindesc, mai bine decât oricare altele, o imagine specifică în epocă” [8]: becalisme 
„imagini şi momente în care Gigi Becali îşi arată incultura, lăudându-se cu banii şi 
realizările sale” < Becali: „Spui că nici domnul Ralu Filip nu se miră, ci vede cu 
plăcere la aceleaşi posturi de televiziune 'becalismele', la care se referea cu uşoară 
ironie domnia sa…” R. lit., 28/2005, p. 31; năstăsisme „păcăleli electorale” < 
(Adrian) Năstase, ioan.31.wordpress.com; vadimisme „fapte şi cuvinte proprii lui 
Vadim” < Vadim, R. lit., 48/2003, p. 4; vanghelisme „agramatisme de tipul celor 
făcute de Vanghelie” < (Marian) Vanghelie, dictionar.urban.ro. [9] 

Chiar dacă s-a vorbit de „uz şi abuz” în ceea ce priveşte utilizarea 
antonomazei în stilul publicistic actual, toate formaţiile inventariate nu fac decât să 
ne ofere un fenomen complex din punct de vedere semantic şi stilistic, fenomen 
care presupune ingeniozitate, creaţii inedite, un limbaj viu, folosit nu numai în 
limbajul publicistic, ci şi în alte limbaje şi care reuşeşte să ne prezinte o radiografie 
a societăţii în care trăim. 
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IZVOARE: 
A. –  „Antena 1”  
A.C. – „Academia Caţavencu” 
Alt. – „Altitudini” 
A.s. – „Aspirina săracului” 
B1 – post particular TV 
Cot. – „Cotidianul” 
DNAR – Elena Trifan, Adrian Ioan Trifan, 2003, Dicţionar de neologisme şi abrevieri recente, 

Prahova – Ceraşu: Scrisul Prahovean 
J.N. – „Jurnalul naţional” 
J.N. supl. – supliment al Jurnalului Naţional 
R.l. – „România liberă” 
R.lit. – „România literară” 
T.l. – „Timpul liber”, supliment al cotidianului România liberă. 
TVR 1 – „TVR 1”, post naţional de televiziune 
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ANTONOMASIA, A SOURCE OF LEXICAL CREATIVITY  

IN TODAY’S JOURNALISTIC LANGUAGE 
 

Abstract: The dynamics of the language, materialized in vitality and creativity, is demonstrated by 
the avalanche of new and very new words that have penetrated the Romanian vocabulary especially 
via two main ways: loan words and internal creations. 
Antonomasia or the passage from a proper name to a common name highlights a relatively recent 
tendency, specific of the post-Revolutionary journalistic language, namely the period after December 
1989. By the unexpected character of these formations and by their semantic and stylistic effects, the 
language creators are trying to arouse the readers’ interest, while providing, at the same time, 
innovative linguistic models. 
Key words: antonomasia, semantic evolution, journalistic language. 
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Liviu GROZA 
Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti 

ASPECTE ALE CREATIVITĂŢII  
ÎN FRAZEOLOGIA LIMBII ROMÂNE3 

Despre creativitate a început să se vorbească mai ales în perioada renascentisă şi 
iluministă când capacitatea „de a crea” a fost atribuită şi recunoscută şi unor 
indivizi de excepţie, dotaţi cu abilităţi deosebite, şi nu în exclusivitate lui 
Dumnezeu. Deşi are o temă latinească, cuvântul în discuţie a început să fie folosit 
cu sensul modern, care se îndepărtează de semnificaţia religioasă de „creaţie 
divină“, în engleză abia în secolul al XIX-lea. Din engleză termenul creativity a fost 
calchiat în franceză, creativité [1], de unde a pătruns în română, probabil în a doua 
jumătate a secolului trecut, deoarece dicţionarele explicative româneşti de uz 
general din perioada interbelică nu îl înregistrează.    

Într-o accepţie generală creativitatea este un proces mental care implică 
generarea unor idei sau concepte noi, sau doar realizarea unor noi asociaţii între 
idei şi concepte preexistente în diverse domenii ale activităţii umane. Această 
definiţie, pe de o parte validează afirmaţia lui Ferdinand de Saussure potrivit 
căreia „nu limbajul vorbit este natural pentru om, ci facultatea de a constitui o 
limbă”[2] şi, pe de altă parte, furnizează o explicaţie cât se poate de justă pentru o 
serie de inovaţii care se produc în oricare limbă naturală. Actul vorbirii nu se 
bazează în exclusivitate pe reproducerea exactă a unor modele sau a unor structuri 
lingvistice care funcţionează sau au funcţionat la un moment dat, ci şi pe 
creativitate, înţeleasă mai ales ca o modalitate de recombinare a elemnetelor 
lingvistice deja existente. Altfel spus, vorbitorii sunt reproductivi, dar şi creativi în 
acelaşi timp.   

Şi în domeniul frazeologiei, perceput, dacă nu chiar definit în mod tradiţional, 
mai ales în lingvistica românească din a doua jumătate a secolului trecut[3], ca 
domeniul îmbinărilor fixe, stabile, gata-făcute de cuvinte, creativitatea, înţeleasă ca 
procesul de realizare a unor noi asociaţii sau combinări între forme deja existente, 
joacă un rol important în ceea ce priveşte dinamica acestui domeniu. Destul de 
multe studii şi cercetări relativ recente[4] insistă asupra faptului că foarte multe 
frazeologisme nu se actualizează în vorbire ca atare, sub formele canonice 
consacrate de dicţionare, deşi ca modele aparţin limbii, ci mai mult se 
reinventează, se recreează, uneori în mod surprinzător. Orice creaţie sau inovaţie 
lingvistică, în opinia lui Coşeriu, este o formă „posibilă”[5], rezultată din alterarea 
unui model tradiţional, din selecţia unei variante în detrimentul alteia, din 
aplicarea sistematică a unui model, a unui pattern existent, sau din adopatrea unui 
împrumut din altă limbă [6]. Aşa cum s-a observat, cu precădere în studiile 
consacrate limbajului publicistic [7] şi discursului repetat[8], frazeologismele 
româneşti pot fi modificate prin adăugire, suprimare, inversiune, sau substituire.  

                                                 

3 Lucrarea a fost susţinută în plenul conferinţei internaţionale Lexic comun / Lexic specializat: 
Manifestări ale creativităţii limbajului uman, 6-7 iunie 2014, Galaţi, România. 
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Tot o manifestare a creativităţii, în sensul precizărilor făcute de Coşeriu poate 
fi considerată şi tendinţa de a utiliza cu valoare de unităţi frazeologice şi alte 
categorii de îmbinări de cuvinte de felul:  sloganuri publicitare (Rămâne cum am 
stabilit ! Pretenii ştiu de ce !), titluri de  emisiuni TV (Viaţa bate filmul, Copiii spun 
lucruri trăznite), de filme sau de opere literare ecranizate (Prea mic pentru un război 
atât de mare, Ghici cine vine la cină?), replici celebre (Nu trage dom’ Semaca, sunt eu 
Lăscărică! Eu în nemernicia mea...) etc. [9]  

Referitor la creativitatea manifestată în frazeologie este cât se poate de 
pertinentă întrebarea în ce măsură este un fenomen intenţionat, căutat şi folosit ca 
porocedu sau stil de comunicare cu un anumit scop, sau este unul bazat pe simţul 
limbii, pe care îl are orice vorbitor, şi/sau pe o anumită intenţie ludică spontană, 
deoarece, aşa cum observa Sextil Puşcariu omul, vorbind, nu urmăreşte numai scopul 
pur utilitar de a fi înţeles, ci urmează unei predispoziţii fireşti pentru glumă şi joacă[10]. 
Din punctul de vedere al rezultatelor care se obţin, uneori adevărate „efemeride 
frazeologice”, nu se poate face o distincţie foarte clară între fenomenele 
intenţionate şi cele spontane, în schimb este necesară evidenţierea resorturilor care 
au declanşat producerea noilor forme. Este evident că reformulări intenţionate, 
care mimează de fapt confuzia paronimică, de felul curriculum vitelor î.l.d. 
curriculum vitae; penibil de pedeapsă î.l.d. pasibil de pedeapsă; pardon de explozie !  î.l.d. 
pardon de expresie !; rău fumat î.l.d. rău famat; martor cu ochelari î.l.d. martor ocular; 
doctor decent î.l.d. doctor docent - ultima atribuită de altfel matematicianului Grigore 
Moisil - etc. nu pot fi puse acelaşi plan cu cele de felul atac de corp î.l.d. atac de cord, 
lumea interpolă î.l.d. lumea interlopă, pălărie cu boluri î.l.d. pălărie cu boruri, romb de 
flori î.l.d. rond de flori etc. produse spontan, fără intervenţia conştientă a 
vorbitorilor, având într-adevăr drept cauză confuzia paronimică. În primul caz 
subtituirile sunt intenţionate, iar în al doilea caz sunt simple accidente lingvistice. 
Din acest punct de vedere, denumirea  deraiere lexicală, care de altfel evocă un 
„accident”, folosită şi impusă în leingvistica românească de Al. Graur, este mult mai 
potrivită pentru a doua serie de exemple, decât pentru prima..  

Creativitatea intenţionată, căutată, este cultivată de iubitorii de calambururi, 
de glume lingvistice sau chiar a devenit „un stil” caracteristic unor publicaţii 
periodice. Este vorba uneori de creaţii de laborator ale unor scriitori sau ziarişti, 
care constau în recombinarea intenţionată a unor expresii frazeologice. Creatorul 
unor asemenea forme noi intervine voit şi conştient asupra modelului iniţial 
amuzându-se şi încercând să-şi amuze interlocutorii în acelaşi timp. Cu cât  
recombinările formelor iniţiale sunt mai insolite, dar, în acelaşi timp şi mai reuşite, 
cu atât efectul stilistic, afectiv este mai puternic şi mai apreciat de vorbitori.  

Un exemplu oarecum celebru, consacrat ca reperul unor glume lingvistice, 
este o lisată de buzate (bucate) pe care actorul Hristu Nicolaide a citit-o, după război, 
în prezenţa Mariei Tănase, la hotelul Wilson din Bucureşti. În această listă sunt mai 
multe denumiri gastronomice deformate în mod absurd, în manieră urmuziană: 

Buret rece: sobă cu muştar, saramură de domn, icre de trap, salar de Sibiu, croşete de 
caşcaval, fasole stătută, brânză temenea, brânză de veci, ochiuri la copac, costică de 
porc, heringi cu ceară, saramură de crăp, văduvioare de vită, rană de somn, biban 
prăşit. Ciorne şi supe: ciorbă de brută, ciorbă de soroace, supă cu băieţei de casă, borş 
de verişoare, mâncăruri găsite, sărmăluţe în foi de liţă, săndăluţe de post, iahnie de 
pantofi, niţel de porc, friptură la lavă, cu cartofi cai, greier pane. Salatre: salată 
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orientată, toboşari în oţet, rinichi de lună, gogonele mutate. Deşert: cramă de zahăr ars, 
savarine cu brişcă, mort cu cremă, cort de ciocolată, clădite cu dulceaţă, plăcintă cu 
mire, rateuri cu brânză, profipetrol glace, cafea Moaca. Chifle şi câine pe vatră, 30 de 
bani chelia. Băuturi: puică bătrână, plescovină şi lapoviţă de Zalău, lotcă cu lămâie, 
brom Jamaica, lichior de banale, coniac grecesc Relaxa, vere la halbe, vin de Oboseşti, 
vis de Drăgăşani, uscat Otonel, cabernet Dealul Sare, gravă de Cotnari, fetească la trei 
litere, vermult roşu. Poftă lună! 

Câteva „creaţii” din această listă au făcut, se pare, carieră fiind şi astăzi 
utilizate sub forma unor glume repetate cu subînţeles de diverşi vorbitori: brânză de 
veci, salată orientată, costică de porc, cafea Moaca. Încă din 1902 Caragiale remodela 
proverbul apa trece pietrele rămân în apa trece, moftangii rămân[11], iar procedeul în 
sine a devenit o modalitate de exprimare frecvent folosită în mass-media, unde 
sunt exploatate şi alte construcţii lingvistice. De exemplu, de un anumit succes s-a 
bucurat, cel puţin în ultimii douăzeci de ani, expresia a bate şaua să priceapă iapa care 
s-a actualizat, în diverse publicaţii, sub variantele idiolectale: 

Bate şaua să priceapă Hollywoodul 
UDMR bate şaua ca să priceapă PD 
DNA a bătut şaua Mitrea ca să priceapă iapa Năstase 
BNR bate cursul să priceapă inflaţia 
Bruxelles-ul "bate" Sofia şi Bucureştiul să priceapă Atena 
Rusia bate România ca să priceapă UE 
A fost "bătut" Murgeanu să priceapă Negoiţă 
Iliescu bate Guşa să priceapă Geoană 

 Procedeul modificării aparent aberante şi întmplătoare – în realitate foarte 
studiat, elaborat – a formei iniţiale a unor construcţii frazeologic este utilizat astăzi, 
cu succes la public, de publicaţia Academia Caţavencu.   

„Cei din urnă vor fi cei dintâi”; „Mica pudicitate”; „Cortina de fler”; „Palama Mater”; 
„Dura plex sed lex”; „Cifraţii Karamazov”; „Aurolacul lebedelor”;  „Medicina cea de 
taină”; „Uricariu cu boi”; „Biblioteca din Alexandrion”;„Câine şi circ”; „Episcopul scuză 
mijloacele”; „Reforma fără fond”; „Ciumara lui Caragea”; „Mahabharata inflaţiei”; 
„Bursucul gastric”; „Birmania persecuţiei”; „Sidromul remaniaco-depresiv”;„Prost 
factum”; „Bătrânul şi marea conspiraţie”; „Fumăritul oprit”; „Proştii şi câştigi”; 
„„Secretari de stat degeaba”;„Ferma animalelor politice“; „Insula Paştelui Cailor”; 
„Primarul discordiei”; „ Câinii care egolatră nu muşcă”; „Imobile şi durere”; „Afinităţi 
selective” etc. [12] 

Tot de o creativitate intenţionată, studiată, cu evidentă finalitate umoristică, 
este vorba şi în cazul renovărilor semantice bazate pe calambururi, pe asemănări 
de formă, pe contrapunerea unor expresii care se constituie în adevărate jocuri de 
cuvinte mai mult sau mai puţin ingenioase. Procedeul în sine constă în ignorarea 
voită a sensului iniţial şi recrearea în mod surprinzător a unei noi motivaţii care se 
sprijină pe semnifcaţia comună a unor cuvinte sau pe semnificaţia altor expresii: 

„Iubea să tragă la măsea... cu pumnul”; „În unele cazuri, cei îmbrăcaţi bine sunt daţi de 
gol”;„Caută ac de cojoc în carul cu fân”;„Şi cei făţarnici îşi dau arama pe faţă”; „Oare 
sunt şi dogari cărora le lipsesc doage ?”etc. [13] 

Spre deosebire de creativitatea intenţionată, căutată, elaborată, creativitatea 
spontană este favorizată de organizarea complexă a limbii. Relaţiile care se 
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stabilesc firesc între formele şi senurile unor cuvinte oferă uneori posibilitatea 
realizării unor noi unităţi frazeologice, fiind un fel de invitaţie la creativitate 
(semi)spontană. De data aceasta vorbitorii urmează firesc un model existent, fără a 
mai interveni aparent conştient şi intenţionat, completând formele care par să 
lipsească. Dacă în mod convenţional femeile sunt numite sexul frumos atunci pare 
normal ca bărbaţii să fie numiţi sexul urât, formă folosită de altfel de Caragiale (cf. 
şi sexul slab/sexul tare).  

Astfel, unele expresii frazeologice tind să dezvolte în română forme opuse ca 
sens: a-şi încerca ghinionul, după modelul a-şi încerca norocul; a spăla rufele murdare în 
public, după modelul a spăla rufele murdare în familie < fr. laver son linge sale en 
famille; a judeca la cald, după modelul a judeca la rece < juger au froid; pe picior de 
inferioritate, după modelul pe picior de egalitate < fr. sur un pied d’égalité; listă albă, 
după modelul listă neagră < fr. liste noire; pace rece, după modelul război rece < fr. la 
guerre froide etc. În general în jurul unor opoziţii manifestate la nivel lexical, se 
grupează şi formele unor frazeologisme nou creat. De exemplu, opoziţia om 
„bărbat” / femeie grupează frazeologismele om de serviciu / femeie de serviciu; om de 
afaceri / femeie de afaceri;  om de litere / femeie de litere; om de acţiune / femeie de acţiune 
etc. 

Creativitatea poate fi şi un fapt de econmie lingvistică. O construcţie 
frazeolgică devine un model productiv, dinamic, fără a mai fi nevoie de 
„inventarea” unor denumiri distincte, atunci când vorbitorii se referă la noi aspecte 
din realitate asemănătoare ca mod de manifestare, de existenţă cu aspectele 
denumite de construcţia iniţială. Pentru a denumi acţiunea de „a-şi expune corpul 
în întregime razelor solare” s-a folosit expresia baie de soare < fr. bain de soleil. De la 
acest model au apărut şi construcţiile baie de aer, baie de mulţime şi chiar baie de 
lectură care păstrează genul proxim, dar indică diferenţa specifică. Unele inovaţii, 
deşi formate după modele consacrate, sunt percepute, cel puţin pentru moment, ca 
forme insolite: lovitură de presă şi chiar lovitură de primărie după modelul lovitură de 
stat < fr. coup d’Êtat; şaretă capcană, după modelul maşină capcană, colet capcană; a 
vedea lumina e-mailurilor, a vedea lumina Internet-ului, după modelul a vedea lumina 
tiparului etc. 

Alteori o forma canonică este reconstruită din perspectiva unui cuvât cheie 
care, face referire la o situaţia concretă, particulară de comunicare. Se realizează o 
echivalenţă ad-hoc între termeni care în mod obişnuit nu pot fi sinonimi, dar care 
în situaţia de comunicare enunţată au o trăsătură percepută sau interpretată de 
locutor ca importantă şi comună. Modificările au caracter neaşteptat, iar 
impunerea variantelor este improbabilă pentru multe dintre acestea, deorece 
situaţiile la care fac referire nu pot fi generalizate, fiind particulare: amenda e ruptă 
din rai, bătaia e ruptă din stabor, cf. bătaia e ruptă din rai; a fugi de-i scapără crampoanele, 
cf. a fugi de-i scapără călcâiele; a face vilă bună cu cineva, cf. a face casă bună cu cineva; ca 
la uşa Orientului, cf. ca la uşa cortului etc.[14] Fără cunoaşterea exactă a contextului 
la care fac referire, asemenea variante devin de neînţeles, iar efectul stilistic este 
foarte redus sau chiar discutabil. Doar cine cunoaşte contextul în care apare 
formularea A fost lăsata, secule ! poate „gusta” aluzia voit subtilă. 

Distincţia creativitate intenţionată/creativtate spontană este utilă pentru 
studiul originii şi evoluţiei unităţilor frazeologice înteresând evident etimologia 



91 

frazeologică. Au şanse să se impună creaţiile care sunt făcute în spiritul limbii sau 
care sunt susţinute de anumite aspecte extralingvistice. De exemplu, de la forma 
iniţială a intra, a ajunge în gura satului, a lumii s-a ajuns la varianta a ajunge în gura 
presei, fomă suţinută de numele unei emisiuni de televiziune. Probabil când această 
emisiune nu va mai exista, într-un viitor mai mult sau puţin îndepărtat, nici 
expresia respectivă nu se va mai bucura de succes „lingvistic”.[15] 
 
NOTE 
[1] TLF, s.v. cretivité. 
[2] Saussure (1998), p. 37. 
[3] Vezi Bernet (1992), p. 331–339, Bernet şi Rezeau (1991), Margarito (1989), p. 19 – 52, idem 

(1990), p. 48 – 59.  
[4] Vezi în principal Hristea (coord.) (2004), cap. „Introducere în studiul frazeologiei”. 
[5] Coşeriu (1997), p. 53. 
[6] Ibid., p. 71. 
[7] Dumistrăcel (2006), p. 127 – 150. 
[8] Munteanu (ed.) (2007) 
[9] Groza (2011), p. 121 –  130.  
[10] Puşcariu (1979), p. 121. 
[11] Dumistrăcel (2006), p. 214. 
[12] Apud  Munteanu (ed), p. 113. Tot aici sunt discutate deraierile din punctual de vedere al 

structurii, al conţinutului şi al relaţiei emiţător-text – destinatar.  
[13] Apud Colţun (2013), p. 225 şi urm. 
[14] Pentru mai multe exemple de acest fel, veziGroza (2011), p 87 – 97.  
[15] Pentru „actul de naştere”al acestei expresii vezi Dumistrăcel (1998), p. 14. 
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ABREVIERI 
TLF = Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du XIXè et du XXé siècle (1789 
– 1960), Paris – Nancy, 1971 ş.u. 
 
 

 
ASPECTS OF CREATIVITY IN ROMANIAN LANGUAGE PHRASEOLOGY 

 
Abstract: Article points out the need to distinguish between spontaneous creativity and creativity 
intentional. In the first case the new forms are created in the spirit of the language and are supported 
by some existing oppositions in language (positive / negative, masculine/feminine etc.). In the second 
case speakers intentionally and consciously change the initial model for stylistic effect. 
Key words: linguistics, language, phraseology, creativity, stylistic effect. 
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IDIOMS BETWEEN INFLEXIBILITY AND CREATIVITY 

Seen as stable linguistic units – “Speakers use idiomatic expressions […]  as  though  
they were  words  or phrases that  have  become  frozen  into  a  single  form with  a  special 
meaning” (P. N. Johnson, Laird in Cacciari and Tabossi, 1993: viii), idioms appear to 
be prototypical exemplars of non-creative language. Contrary to this view, it has 
long become a truism that idioms are often varied in discourse and may also have 
variants. Moon (1998:120), for instance, finds that in her corpus of English 
phraseological constructions 40% have “lexical variations or strongly institutionalised 
transformations, and around 14% have two or more variations on their canonical forms.” 
Idiom variation is thus a counterweight that works against the phraseological 
tendency towards stability. 

Variability is bound to the concept of linguistic creativity which, according to 
Carter (2004: 148), presupposes several motivating factors:   

“offering some new way of seeing the content of the message; making humorous 
remarks; underlining what is communicated; expressing a particular attitude, including 
negative and adversarial attitudes; making the speaker’s identity more manifest; 
playing with language form to entertain others; ending one bit of talk and starting 
another; or simply oiling the wheels of the conversation [...].”  

While these factors constitute its socio-pragmatic dimension, linguistic creativity 
includes another dimension, that of adapting the linguistic expression to various 
situations. In other words, the cline of creative linguistic practices ranges from the 
systematic productivity of grammatical patterning to the creativity underlying, for 
instance, poetry or linguistic humour (cf. Carter 2004: Chapter 2).  
 

Idiomatic usage-event vs. creative usage-event 
In order to illustrate the two dimensions, which he calls “idiomatic usage-

event” and “creative idiomatic usage-event,” Langlotz (2006: 185) discusses the use 
of grasp the nettle in context: 

The proposed reform of nurse education in the UK, which received approval in 
principle from the Conservative government in May 1983, promises a period of 
tremendous upheaval as the delicate balance of educational and service priorities is 
carefully weighed and restructured. But with upheaval comes renewal, and an 
unrivalled opportunity to grasp the nettle nursing’s leaders have talked about for years: 
an opportunity to redefine and reshape the parameters of nursing itself. (Returning to 
nursing – a guide for nurses and health visitors) 

Since grasp the nettle means “deal with a difficult problem firmly; use bold 
measures to rid oneself of an obstacle, solve a problem” (Cowie et al, 1994: 245), 
this idiom expresses the actual target-meaning; thus, dealing with the nursing 
reform problem is a subtype of dealing with a difficult problem. To put it 
differently, this target-meaning works as the “contextual referent onto which the 
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entrenched denotation of grasp the nettle is projected” (Langlotz, 2006: 185). 
Perceiving the problem metaphorically, as a stingy nettle which is unpleasant to 
approach, the writer concretizes it, making it more appealing to the reader. In this 
case the idiom does not need any adaptions because it functions according to its 
base-form. 

In contrast, the following example shows creative idiomatic variation:  

The Government has shown in the past that it is willing to grasp nettles that others have 
shied away no doubt we shall grasp this one if we have to. (Langlotz, 2006: 190)  

Variation here involves pluralisation (nettles), corresponding article variation (grasp 
Ø nettles, i.e. the use of a zero article to mark an indefinite plural), and post-
modification by a restrictive relative clause (that others have shied away from). In 
addition, the variant features anaphora (grasp this one). 
  

From parameters to classification 
The question is: to what extent are idioms open to creative variation and to 

what extent are such alternatives blocked? Naturally, one cannot expect that all 
idioms have the same variation potential or that they are subject to the same 
variation restrictions. Rather, their variability is dependent on the idiom’s formal 
and semantic organisation and the way this complex configuration is adapted to a 
concrete discourse.  

To make the distinction between systematic variation and simple wordplay, 
Langlotz (2006: 198) resorts to Burger’s classification of alternative types of idiom 
variants (1998: 25–27), finding three parameters (the degree of an idiom’s 
conventionality; the degree of an idiom’s frequency and institutionalization; and 
the degree of an idiom’s intentionality) which help him provide his own 
classification: usual and occasional variation; intentional vs. non-intentional 
variation (Langlotz, 2006: 199-205).  
 

Usual and occasional variation 
Usual variation is produced without a context-specific discursive intention; it 

is recurrent and institutionalised and can thus be recorded lexicographically. For 
instance, the lexical variation between bleed somebody dry and bleed somebody white 
(take away almost everything somebody possesses, often by drastic, unfair, or 
deceptive means, A. P. Cowie et al, 1994: 69) is usual and predictable.  

Occasional variation is created for the discursive purpose of one specific 
usage-event. It is transitory and restricted to the context in which it appears.  
e.g. Covers a multitude of chins. (Advertising slogan for WILLIAMS SHAVING 
CREAM quoted in Langlotz, 2006: 199)  
This slogan modifies the idiom cover a multitude of sins (compensate for, or serve as 
a mask for sins, faults, shortcomings, A. P. Cowie et al, 1994: 120) to create a pun-
variant through lexical substitution. Here chins is quasi-homophonous to sins. This 
makes it most likely for the reader to still recognise the base-form. 

 
Intentional vs. non-intentional variation  
In his typology of idiom variation, Dobrovol’skij (1997: Section 2.3) stresses 

intentionality as the most important interpretative parameter for idiom variation. 
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On the basis of this criterion, three general variation classes can be proposed: 
systematic variation, wordplay, and erroneous variants.  

A variant can be interpreted as wordplay if it reflects the speaker’s conscious 
intention of creating specific perlocutive effects. Dobrovol‘skij (1997:74–78) 
compares two global subtypes of wordplay. On the one hand, idiomatic wordplay 
is produced by ambiguation (see the slogan above). On the other hand, 
Dobrovol’skij points to uses of the image evoked by an idiom’s literal meaning. 
This can be illustrated by the following example taken from Glucksberg (2001:73): 

Speaker A: Did the old man kick the bucket last night? 
Speaker B: Nah, he barely nudged it. 

In the reply, speaker B plays with the image evoked by the literal meaning of kick 
the bucket. Instead of negating the idiomatic meaning (“no, he didn’t die”), the 
negation is effected by manipulating the literal scene in terms of an inferential 
analogy: kick the bucket : not nudge the bucket = die : not die. Thus, in contrast to the 
processes of ambiguation, this variational process does not create a striking 
semantic effect; the idiomatic meaning is fully preserved. 
 Obviously, erroneous slips-of-the tongue such as the examples below must 
be excluded from an analysis of regular variability: 

a. the dust clears (the dust settles + the fog clears) 
b. plain as day (plain as a pikestaff + clear as day) (Langlotz, 2006: 201) 

Such contaminations of two synonyms or quasi-synonymous idioms can be 
commonly encountered in spoken discourse. Usually, they are negligible as 
momentary deviations. 
 
Langlotz’s principles of idiom variation (2006: 205-15) 
1. Constructional adaptations include modifications of the base-form that change the 
inflectional and syntactic structure of an idiom in a systematic way. For instance, 
the variants of walk a tightrope (have to act in a situation where there is little scope 
for manoeuvre or adjustment and where an exact balance must be preserved): 

A. Two young cops walk a tightrope in the world of crime, starring Paul Michael Glaser 
as “Starsky” and David Soul as “Hutch.” 
 
B. Not since Charles Blondin crossed the Niagara Falls in 1885 can there have been a 
piece of tight-rope walking to rival Mr. Healey’s performance yesterday afternoon. 
(Cowie A.P. et al, 1994: 576) 

While A involves a fully grammatical use of the idiom, B substantivizes it. The 
variants are consistent with the motivated and isomorphic association of walk a 
tightrope with “acting in a difficult situation.”  
 
2. Literal-scene manipulation triggers a contextually motivated adaptation of the 
idiomatic meaning by adapting the literal scene in order to code the target 
conceptualisation efficiently. Thereby, the variation is comprehensible on the basis 
of the idiomatic configuration alone. 
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e.g. Secondly, the law centres walk a precarious tight rope between pure case work and 
more active involvement in the community’s problems. (Cowie A.P. et al, 1994: 576) 

The alteration of walk a tightrope involves adjectival pre-modification. Precarious 
functions as an adjective of quality and is fully compatible with the literal scene, 
evoking an image that is richer than the standard one. 
 
3. Topic indication is context-specific and characterised by the absence of a 
consistent literal meaning. 

e.g. That sum may seem like a lot of lei but it still left the Romanians treading a financial 
tightrope. (Langlotz, 2006: 210) 

In contrast to precarious tightrope, financial tightrope does not create a meaningful 
literal scene. Financial cannot be understood as an inherent, qualifying adjective. 
Rather, when considering the literal scene only, its semantic contribution is 
ungrammatical. It does not modify the literal sense of tightrope, but it specifies its 
figurative sense (“unstable basis /difficult situation”). 
 
4. Topic-related literal-scene manipulation relates the literal scene to the informational 
structure of the target conceptualisation.  

e.g. His old friend and partner in crime Georgio Bertoli (Steve O’Donnell) talks to the 
police in return for personal immunity and a Continental breakfast. Alarmed by this 
turn of events the Grand Master of the Freemasons (Nosher Powell) employs two inept 
hit men, Mig (Tim McInnerny) and Mog (Alexei Sayle), to kill Bertoli before he can spill 
the pasta. (Moon 1998: 51) 

Here, the literal scene of spill the beans is adapted to the Italian mafia context. The 
substitution of pasta for beans relates the literal meaning to the actual context of the 
target conceptualisation (Georgio Bertoli reveals information about the Italian 
gangster-scene to the police). This topic-related form of literal-scene manipulation 
does not alter the idiomatic meaning. Moreover, this variation preserves the 
conceptual integrity of the literal scene: spill the pasta denotes a process that is fully 
consistent in itself. In other words, the variational strategy involved with this type 
of idiom variation consists in finding a linguistic unit that can be associated with 
both the usage-context and the conventional literal scene.  
 
5. Ambiguation and punning involve the creative evocation of multiple referentiality. 
Therefore, it is a form of word-play. 

e.g. In the dying minutes Bradford had Lee Sinot send off for arguing, but by then 
Swindon were home and well almost dry. (Langlotz, 2006: 214) 

This sentence concludes the report of a football match which took place under very 
bad weather conditions. The meteorological context provides the motivating 
ground for the pun variant home and almost dry. Home and dry (safe and successful 
after a struggle or negotiation to achieve something – A.P. Cowie et al, 1994: 288) 
can be viewed as an opaque idiom with a non-isomorphic semantic structure. 
Having no figurative-level correspondents, the constituents cannot be modified 
systematically. In the present case, however, dry is qualified by the adverbial 
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almost. Almost dry can be interpreted literally as an ironic description of the players’ 
physical condition after the match. This literal meaning is activated through 
semantic priming. The bad-weather context brings the literal meaning of the 
constituent dry to the foreground. This ironic resemantisation triggers ambiguity: 
“Swindon were successful, but the team’s players were drenched because of the 
terrible weather.” The variant thus creates an unconventional and humorous 
semantic-effect and is wordplay. 
 

Constraints on idiom variation 
According to Langlotz (2006: 215-224), there are several cognitive factors that 

make idiom variation subject to relative stability. 
1. Recognisability applies to all types of idiom variation and defines the 

boundary between idiom variation and pseudo-variation, stating the maximum 
degree to which the variant may deviate from the base-form, while still performing 
its idiomatic function. 

1.1. Activation probabilities pattern an idiomatic configuration as an 
entrenched network of mental substructures and make it possible to recognise an 
idiom even if the lexical stimuli evoked by the variant do not fully correspond to 
the base-form. 

e.g. When in Rome … (Langlotz, 2006: 217) 

If one is able to complete this string by adding do as the Romans do, one has attested 
the existence of the corresponding proverb in one’s cognitive grammar and 
experienced its representation as a probabilistic unit. 

1.2. Salient idiomatic substructures are the most distinctive features of 
idiomatic activation-sets. 

e.g. mountain + molehill (→ make a mountain out of molehill) 
       bark + tree (→ bark up the wrong tree), 
       hand + till (→ have your hand in the till) 
       sweat + blood (→ sweat blood) (Langlotz, 2006: 218-219) 

If a lexical constituent alone is insufficient to unfold the idiomatic configuration, 
its well-entrenched co-occurrence with a co-constituent creates a high potential to 
activate it. 

1.3. Conceptual priming is based on the meaning of a stimulus and is 
enhanced by semantic tasks. In a previous example, 

 Speaker A: Did the old man kick the bucket last night? 
 Speaker B: Nah, he barely nudged it. 

the possibility to negate the idiom kick the bucket by altering its lexico-grammatical 
structure points to the importance of the literal scene for the creation of a variant. 
More specifically, on the basis of the literal conceptualisation, the idiomatic 
meaning can be altered by coding the literal scene differently. The variant he barely 
nudged it reconceptualises it by changing the forcefulness implied in the concept 
kick. This reconceptualisation is then coded by the formal structure of the variant 
barely nudge it, which is completely different from kick the bucket on the level of 
form. In other words, for this specific instance of variation to work, the 
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recognition of kick the bucket in the variant is mediated on purely conceptual 
grounds.  

2. Functionality limits the intentional adaptation of an idiom to fulfil a 
specific communicative purpose in a given communicative situation. Reconsider 
the pun variants cover a multitude of chins and home and almost dry that were 
created for perlocutive effects: the advertising slogan covers a multitude of chins 
was presumably designed to provoke surprise in order to communicate the 
positive attributes of the product; for home and almost dry the author’s intention 
was to create ironic humour to reduce the soberness of the reported match result.  
Functionality, therefore, leads to the qualitative distinction between non-
intentional, non-functional slips-of-the-tongue and idiomatic wordplay, which 
must always be functional by definition. It is dependent on considerable overlap 
between the speaker’s and the hearer’s cognitive environments. If similar 
cognitive effects underlie the speaker’s intention and the hearer’s derived 
implicatures, then the variants functionality becomes mutually manifest. If, 
however, the hearer derives contextual effects that were not intended by the 
speaker, their impressions of the variant’s functionality can diverge.  

3. Compatibility points to the requirement that any formal modifications of 
the literal scene must be in accordance with the idiomatic meaning. For instance, 
kick in kick the bucket is a verb that prototypically describes a momentary action. In 
contrast, die refers to a transitional event. This semantic discrepancy between the 
two processes blocks certain tense and aspect adaptations of the verb on the literal 
level. While it is possible to say John is dying, the adaptation of kick to fit this 
conceptual refinement is not acceptable; the continuous form is kicking the bucket 
can only be used to describe the repeated, iterative recurrence of this momentary 
action. However, repetition does not make sense relative to the process of dying. 
Therefore, the idiom cannot appear in the progressive (cf. Glucksberg, 1993: 20). 

4. Non-ambiguity, non-conspicuity and evocational autonomy  
To exclude patterns of ambiguation and conjunction variation from 

systematic idiom variation, the (pseudo-)literal scene of the idiom variant must 
not establish direct reference to the target conceptualisation. On the basis of this 
constraint, wordplays such as covers a multitude of chins and home and almost dry 
can be described as unsystematic because they are multi-referential. 

5. Grammaticality demands that the formal structure of an idiom variant 
must accord with the general constructional patterns provided by the language. 
Grammaticality thus amounts to the constructional and conceptual consistency of 
the literal scene. 

Conclusions 
Idiom variation is the process of adapting an idiomatic construction in order 

to encode a context-specific target conceptualisation in a communicatively 
functional and relevant way. Depending on their internal semantic structure, 
idioms function as alternative types of cognitive micro-model. Idiom variation is 
the process by which an idiomatic construction is adapted to the usage-context to 
fulfill its cognitive modelling function. However, this adaptation process is not a 
homogeneous phenomenon. To account for this heterogeneity, five alternative 
principles of idiom variation were described: constructional adaptation, literal-
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scene manipulation, topic indication, topic-related literal-scene manipulation and 
ambiguation/punning. These principles define salient areas on a cline of idiomatic 
creativity that ranges from fully systematic alterations to strikingly conspicuous 
forms of wordplay. Correspondingly, the principles constitute alternative 
strategies to adapt an idiomatic construction to the discursive context. 
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Abstract: Idiom-variation data question the strict dichotomy between the creativity principle and the 
idiom principle. Rather than leading to a strict opposition between regular standard constructions 
and irregular idiomatic constructions, idiomatic creativity implies that idiom production and 
comprehension are subject to a dynamic tension between the two principles. This further suggests 
that idioms cannot merely be described as lexical items; rather, they seem to occupy a position 
between the lexicon and syntax, leading to a fuzzy dividing line between the productive and 
reproductive aspects of linguistic competence. 
Key words: variation, idiomatic usage-event, creative usage-event, classification, constraints 
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UN TIP PARTICULAR DE SINONIME MIXTE: 
CUVINTE ŞI FRAZEOLOGISME ANALIZABILE4 

1. Realitate indiscutabilă la nivelul funcţionării limbilor în general, sinonimia 
lexico-frazeologică a fost pusă în evidenţă şi discutată implicit în lingvistica 
românească odată cu apariţia primelor lucrări de semasiologie. Deşi denumirea ca 
atare a fost introdusă şi „impusă” la noi, destul de târziu, de regretatul profesor 
Theodor Hristea [1], acest tip mixt de sinonimie la nivelul vocabularului este 
prezentă, cu numeroase exemple, la autori precum Lazăr Şăineanu, Simion Florea 
Marian, Ion Aurel Candrea, Sextil Puşcariu, Iorgu Iordan, Gh. Bulgăr, Onufrie 
Vinţeler, Gh. I. Tohăneanu etc.[2], care au arătat, prin contribuţii mai degrabă de 
ordin practic (dicţionare, inventare etnografice, lucrări de stilistică etc.), atât 
echivalenţa semantică dintre unităţile lexicale şi cele frazeologice la acelaşi nivel de 
limbă (cronologic, geografic şi stilistic), cât şi posibilitatea echivalării contextuale 
între sensul unui cuvânt şi cel al unei unităţi frazeologice. Sinonimia lexico-
frazeologică a constituit obiectul secundar de cercetare a două teze de doctorat, 
ambele publicate, în variante îmbunătăţite, relativ recent [3] şi conduse prima de 
Theodor Hristea şi a doua de Stelian Dumistrăcel. Lucrările sunt complementare şi 
demonstrează, chiar dacă prin prisma unor abordări diferite, raţiunea existenţei 
fenomenului în discuţie, normalitatea şi diversitatea lui, prezenţa în toate 
variantele şi stilurile limbii etc. 

2. După cum se ştie, sinonimia lexico-frazeologică este relaţia de echivalenţă 
stabilită între sensul/sensurile unei unităţi lexicale şi cel/cele ale unei unităţi 
frazeologice (sintagme, expresii şi locuţiuni), cele două tipuri de unităţi lingvistice 
aparţinând aceleiaşi clase lexico-morfologice sau unor clase „înrudite”. Tipurile şi 
subtipurile de relaţii sinonimice între cuvinte şi unităţi frazeologice sunt pe cât de 
cunoscute, pe atât de numeroase şi diverse: echivalenţă semantică totală sau 
parţială, perfectă sau imperfectă, tradiţională şi consacrată (la nivelul limbii) şi 
insolită şi surprinzătoare (la nivelul vorbirii), reală sau potenţială, substituibilă sau 
nu în acelaşi context, cu caracter dual sau serial, voluntară sau involuntară, 
realizabilă la acelaşi nivel de limbă sau la niveluri diferite, denotativă şi/sau 
conotativă, motivată sau arbitrară etc. Una dintre posibilităţile de clasificare mai 
puţin discutate este cea realizabilă din perspectiva structurii formale interne a 
unităţilor lingvistice sinonimice. Astfel, intră în relaţii de echivalenţă semantică, de 
diverse tipuri, cuvinte (semi)analizabile şi unităţi frazeologice, cele din urmă prin 
definiţie analizabile. Vom detalia, în continuare, cu ajutorul exemplelor, acest 
ultim tip de sinonimie mixtă, respectiv sinonimia lexico-frazeologică analizabilă 
din punct de vedere formal, frecventă cu precădere la nivelul stilurilor funcţionale 

                                                 

4 Lucrarea a fost susţinută în plenul conferinţei internaţionale Lexic comun / Lexic specializat: 
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ale limbii literare moderne. Vom urmări, aşadar, relaţia de echivalenţă semantică 
între două sau mai multe componente discutabile comparativ din punct de vedere 
formal, cu precizări de ordin structural, stilistic şi, mai ales, etimologic.  

3. Această comunicare se încadrează într-un proiect care avea în vedere, la 
origine, realizarea unui dicţionar etimologic de sinonime analizabile, ceea ce a 
presupus consultarea şi excerptarea a mii de dublete sau serii sinonimice 
aparţinând limbii literare moderne. O componentă a acestui proiect era inclusiv 
sinonimia dintre un cuvânt analizabil şi corespondentul său frazeologic, relaţie, de 
asemenea, surprinzător de bogată din punct de vedere cantitativ. Este suficient să 
citez, spre exemplu, dicţionarele de terminologie medicală, dintre care la loc de 
cinste este monumentalul Dicţionar medical trilingv al lui Valeriu Rusu, ultima 
ediţie publicată în 2010 la Editura Medicală şi care însumează nu mai puţin de 2064 
de pagini. Ştiinţele exacte, domeniile tehnice şi cel juridic sunt, de asemenea, 
posesoare ale unui impresionant bagaj sinonimic analizabil (lexical, frazeologic şi 
lexico-frazeologic), fapt care arată relaţiile culturale strânse între statele lumii 
moderne şi diseminarea cvasiinstantanee a conceptelor care privesc evoluţia 
complexă a umanităţii. Exemplele sunt, prin urmare, extrem de numeroase şi,, din 
acest motiv, am făcut, pentru prezentarea de astăzi, o selecţie din câteva dicţionare 
de specialitate, mai vechi sau mai noi:  Dicţionar medical, vol. I, literele A-H, 
Bucureşti, Editura Medicală, 1969, red. resp. dr. P. Simici, red. coord. A. Mincu, G. 
Ionescu-Amza, Stela Cărnaru, Dicţionar de termeni tehnici, sub conducerea lui Radu 
Ţiţeica, Bucureşti, Editura Tehnică, 1972, Universul plantelor, de Constantin Pârvu, 
ediţia a IV-a, revizuită şi completată, Bucureşti, Editura ASAB, 2006, prezente, 
desigur, multe dintre ele, în  DEX sau în MDN, şi diverse nomenclatoare şi 
materiale lexicografice consultate online. De asemenea, am folosit Dicţionar general 
de sinonime al limbii române, de Doina Cobeţ şi Laura Manea, Chişinău, Editura 
Gunivas, 2013 (DGS), lucrare care valorifică  principalele dicţionare generale şi de 
specialitate ale limbii noastre.  

3.1. O primă categorie de exemple presupune sinonime care au 
componentul lexical inclus în unitatea frazeologică corespunzătoare. Sunt de 
amintit, aici, în primul rând, numele româneşti de plante intrate în epoca modernă 
(împrumuturi lexicale) şi corespondentele lor ştiinţifice (împrumuturi frazeologice 
latineşti) [4], dintre care cităm  aloe şi Aloe arborescens, ananas şi Ananas sativus, 
angelică şi Angelica archangelica, arahidă şi Arachis hypogaea, arnică şi Arnica montana, 
begonie şi Begonia rex, colocazie şi Colocasia esculenta, ficus şi Ficus elastica, frezie şi 
Freesia refracta, gladiolă şi Gladiolus communis, magnolie şi Magnolia kobus, mimoză şi 
Mimosa pudica, narcisă şi Narcissus poeticus etc. În al doilea rând, sunt de citat 
împrumuturi lexicale mai vechi nume de plante (savante sau populare) şi 
corespondentele lor ştiinţifice (busuioc şi Ocimum basilicum, coriandru şi Coriandrum 
sativum, migdal şi Amygdalus communis, păstârnac şi Pastinaca sativa etc.) şi, de 
asemenea, cuvintele moştenite nume de plante, alături de denumirile latineşti de 
tip frazeologic (carpen şi Carpinus betulus, cânepa şi Cannabis sativa, ceapă şi Allium 
cepa, cicoare şi Cichorium intybus, cireş şi Cerasus avium, corn şi Cornus mas, fag şi 
Fagus silvatica, frasin şi Fraxinus excelsior, iederă şi Hedera helix, ienupăr şi Juniperus 
communis, in şi Linum usitatissimum, linte şi Lens culinaris, măr şi Malus domestica, 
nalbă şi Malva silvestris, orz şi Hordeum vulgare, pătlagină şi Plantago media, păr şi 
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Pirus sativa, piersic şi Malus persica, roibă şi Rubia tinctorum, secară şi Secale cereale, 
urzică şi Urtica dioica etc. [5] Toate exemplele menţionate mai sus pot fi interpretate 
ca având o motivare etimologică directă, în sensul unei corespondenţe lexicale 
exacte şi evidente între cuvântul popular moştenit şi „etimonul” său savant. 
Motivate indirect din punct de vedere etimologic ar fi exemple de tipul alun s.m. 
(regresiv din alună) şi Corylus avellana, amăreală s.f. (din amar + -eală) şi Polygala 
amara, fumăriţă s.f. (din fum + -ăriţă) şi Fumaria officinalis, muscăriţă/muscariţă s.f. (din 
muscă + -ăriţă) şi Amanita muscaria, orzoaică s.f. (din orz + -oaică) şi Hordeum distichon, 
săpunariţă s.f. (din săpun + -ariţă) şi Saponaria officinalis, sânger s.m. (regresiv din 
sângera) şi Cornus sanguinea, nume de plante, la care componentul lexical este o 
creaţie internă (populară sau cultă) de la o bază moştenită al cărei corespondent 
neologic este component al unităţii frazeologice sinonimice. O motivare 
etimologică indirectă au şi exemplele în care unui cuvânt moştenit îi corespunde 
un derivat savant de la aceeaşi bază primară, pentru care vezi exemple ca volbură 
s.f. (lat. volvula) şi Convolvulus arvensis (nume de plantă) sau cele în care etimonul 
cuvântului moştenit este analizabil prin raportare la baza primară prezentă în 
denumirea savantă (vezi găină şi Gallus domestica, rândunea şi Hirundo rustica, nume 
de păsări).  

3.2. O a doua categorie de exemple vizează cuvinte şi unităţi frazeologice 
împrumutate din limbile de cultură şi de civilizaţie cu care româna a intrat în 
contact începând cu epoca modernă, mai ales din franceză, şi care au o structură 
analizabilă atât în sine, cât şi prin raportare unul la celălalt. Asemenea sinonime 
lexico-frazeologice fac parte din diverse domenii tehnico-ştiinţifice şi sunt extrem 
de numeroase: abdominocenteză s.f. „puncţie a peretelui abdominal practicată în 
scopul evacuării unei acumulări excesive de lichid; paracenteză abdominală, 
puncţie abdominală” (din fr. abdominocentèse, engl. abdominocentesis) şi paracenteză 
abdominală (din fr. paracentèse abdominale, cf. it. paracentesi addominale, engl. 
abdominal paracentesis), acetaldehidă s.f. „etanal” (din fr. acétaldéhyde) şi aldehidă 
acetică (din aldéhyde acétique),  acetilceluloză s.f. „ester acetic al celulozei” (din fr. 
acétylcellulose) şi acetat de celuloză (din fr. acétate de cellulose), acetonitril s.m. „nitril 
acetic” (din fr. acétonitrile) şi nitril acetic (din fr. nitrile acétique, cf. engl. acetic nitrile), 
acrilonitril s.m. „nitril acrilic” (din fr. acrylonitrile) şi nitril acrilic (din fr. nitrile 
acrylique), acroleină s.f. „aldehidă etilenică, lichid volatil, cu miros neplăcut, prin 
deshidratarea glicerinei; propenal” (din fr. acroléine) şi aldehidă acrilică (din fr. 
aldéhyde acrylique), acroscleroză s.f. „sclerodactilie progresivă” (din fr. acrosclérose) şi 
sclerodactilie progresivă (din fr. sclérodactylie progressive), adenie s.f. „stare de adenită 
cronică, cu ganglioni mult măriţi; limfadenie” (din fr. adénie, cf. it. adenia) şi 
limfadenie aleucemică (din fr. lymphadénie aleucémique), adenolimfoidită s.f. „boală 
cauzată de virusul Epstein-Barr; mononucleoză infecţioasă, numită şi boala 
sărutului” (din fr. adénolymphoïdite) şi mononucleoză infecţioasă (din fr. mononucléose 
infectieuse, cf. it. mononucleosi infettiva), alocortex s.n. „unul dintre cele două tipuri de 
cortexuri cerebrale, neocortex” (din engl. allocortex, germ. Allocortex, it. allocortex) şi 
cortex heterogene [6](din engl. heterogenetic cortex, cf. it. corteccia eterogenetica), 
alumină s.f. „oxid natural de aluminiu, divers colorat, având la bază un mare 
număr de pietre preţioase” (din fr. alumine, cf. it. allumina) şi oxid de aluminiu (din 
fr. oxyde d'aluminium, cf. engl. Aluminium oxide, it. ossido di alluminio, germ. 
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Aluminiumoxid), amibocit s.n. „celulă animală sau vegetală cu caracterele amibelor” 
(din fr. amibocyte) şi celulă amiboidă (din fr. cellule amiboïde, cf. it. cellula ameboide), 
balantidiază/ balantidioză s.f. „infecţia digestivă cu parazitul Balantidium coli” (din 
fr. balantidiase/balantidiose, it. balantidiasi) şi dizenterie balantidiană (din fr. dysenterie 
balantidienne), butanol s.m. „substanţă din clasa alcoolilor, dizolvant servind pentru 
lacuri şi intermediar în sinteze organice; alcool butilic” (din fr. butanol, cf. it. 
butanol, engl. butanol) şi alcool butilic (din fr. alcool butylique, cf. it. alcool butilico, engl. 
butyl alcohol), benzaldehidă s.f. „aldehidă derivată din benzen şi întrebuinţată ca 
materie primă în industria materiilor colorante” (din fr. benzaldéhyde) şi aldehidă 
benzoică (din fr. aldéhyde benzoïque, cf. it. aldeide benzoica, engl. benzoic aldehyde), 
[carbo]anhidrază s.f. „enzimă care scindează reversibil acidul carbonic în bioxid de 
carbon şi apă, având rol esenţial în menţinerea echilibrului acido-bazic” (din engl. 
Carboanhydrase, germ. Carboanhydrase) şi anhidrază carbonică (din fr. anhydrase 
carbonique, cf. it. anidrasi carbonica, engl. carbonic anchydrase), etanol s.m. „alcool 
etilic” (din fr. éthanol, cf. engl. ethanol, it. etanolo) şi alcool etilic (din fr. alcool éthylique, 
cf. it. alcool etilico, engl. ethyl alcohol), fenol s.m. „compus organic oxigenat al 
benzenului, folosit în industria coloranţilor, a medicamentelor, răşinilor sintetice 
etc.; acid fenic” (din fr. phénol, cf. it. fenolo, engl. phenol) şi acid fenic [7] (din  fr. acide 
phénique, cf. it. acido fenico, engl. phenic acid), formaldehidă s.f. „produs gazos cu 
miros iritant, solubil în apă, folosit la fabricarea răşinilor sintetice, a coloranţilor, 
medicamentelor, ca dezinfectant etc; aldehidă formică” (din fr. formaldéhyde, cf. it. 
formaldeide) şi aldehidă formică (din fr. aldéhyde formique, cf. it. aldeide formica) etc. 
Dintre sinonimele împrumutate care nu fac parte dintr-o anumită terminologie, ci 
au, mai degrabă, un caracter livresc, sunt de menţionat exemple ca aposterioric, -ă  
[8] adj., adv. „(despre cunoştinţe) care provin în urma unei experienţe” (din germ. 
aposteriorisch, fr. apostériorique) şi a posteriori (din lat. a posteriori), aprioric, -ă adj., 
adv. „(despre cunoştinţe) care nu provine din experienţă; anterior oricărei 
experienţe, bazat exclusiv pe raţiune” (din germ. apriorisch, fr. apriorique) şi a priori 
(din lat. a priori), interimar, -ă adj. „care ţine locul titularului, care este provizoriu” 
(din fr. intérimaire) şi ad interim (din lat. ad interim), literal adj., adv. „cuvânt cu 
cuvânt; textual” (din fr. littéral), ad litteram (din lat. ad litteram) şi à la lettre (din fr. à 
la lettre) etc. 

În urma prezentării situaţiilor de mai sus, se pot face următoarele observaţii: 
a) din punct de vedere structural, componentele lexicale sunt, în limbile de origine, 
fie derivate (vezi fr. adénie, alumine, butanole, éthanol etc.), fie, mult mai des, 
compuse (vezi fr. abdominocentèse, acétaldéhyde, acétylcellulose, acétonitrile, 
acrylonitrile, acrosclérose,  adénolymphoïdite etc.);  
b) componentele frazeologice conţin, în structura lor formală: b1) un corespondent 
lexical, radical sau derivat, al unuia dintre afixoidele care alcătuiesc compusul 
savant sinonimic (vezi acroleină şi aldehidă acrilică), b2) un corespondent afixoidal 
din aceeaşi familie cu unul dintre afixoidele compusului savant (vezi acroscleroză 
şi sclerodactilie progresivă); b3) două corespondente lexicale ale ambelor afixoide 
care alcătuiesc compusul sinonimic (vezi abdominocenteză şi paracenteză 
abdominală, acetaldehidă şi aldehidă acetică, acetilceluloză şi acetat de celuloză, 
acetonitril şi nitril acetic, acrilonitril şi nitril acrilic,  benzaldehidă şi aldehidă 
benzoică, carboanhidrază şi anhidrază carbonică etc.); b4) un corespondent lexical 
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pentru rădăcina cuvântului derivat şi un altul, de asemenea lexical, din care s-a 
extras sufixul derivatului sinonimic (vezi butanol şi alcool butilic, etanol şi alcool 
etilic etc.);  
c) majoritatea sinonimelor citate (lexicale şi frazeologice) provin din franceză şi au 
corespondente în majoritatea limbilor de cultură, ceea ce confirmă existenţa unui 
fond terminologic savant comun (unele dintre ele, de altfel, pot avea origine 
multiplă externă);  
d) sinonimia dintre ele nu se realizează exclusiv binar ci, de multe ori, mixt sau/şi 
serial;  
e) există o corespondenţă manifestă între componentele savante ale unităţii lexicale 
analizabile şi componentele lexicale ale unităţii frazeologice sinonimice, fapt care 
arată tendinţa de valorificare maximală a fondului greco-latin şi de codificare cât 
mai precisă folosind un minimum de material lingvistic, cu intenţia implicită de 
standardizare şi de internaţionalizare a diverselor terminologii. În unele cazuri, 
construirea celor două sinonime analizabile este mai mult sau mai puţin simultană, 
în sensul că ambele pot proveni de la acelaşi element de compunere de origine 
greacă, bază a derivatului sau compusului savant şi bază a unuia dintre 
componentele unităţii frazeologice sinonimice.  

3.3. O altă categorie de sinonime lexico-frazeologice analizabile este alcătuită 
dintr-un component lexical, împrumut analizabil, creaţie internă sau calc, şi unul 
frazeologic calchiat [9]. Dintre perechile formate dintr-un împrumut analizabil 
(direct sau indirect) şi o unitate frazeologică obţinută prin calc, sunt de citat 
beligeranţă s.f. „calitatea de beligerant; stare de război” (din fr. belligérance) şi stare de 
război (după fr. état de guerre), bodyguard s.m. (din engl. bodyguard) şi gardă de corp 
(după fr. garde du corp), dormitor s.n. (din lat. dormitorium) şi cameră de dormit (după 
fr. chambre à coucher), circumstanţă s.f. „împrejurare în care are loc un fapt” (din fr. 
circonstance, lat. circumstantia) şi concurs de împrejurări (după fr. concours de 
circonstances) sau stare de lucruri (după fr. état de choses), agranulocit s.n. (din fr. 
agranulocyte, cf. it. agranulocite) şi leucocită negranulată (după it. leucocite agranulare, 
fr. leucocyte agrannulaire), litosferă s.f. „înveliş exterior, solid, al globului terestru” 
(din fr. lithosphère) şi scoarţa pământului sau scoarţa terestră (ambele după fr. écorce 
terrestre), persuasiune s.f. „darul, puterea de a convinge pe cineva să creadă sau să 
facă un lucru” (din fr. persuasion, lat. persuasio, -onis) şi putere de convingere (după fr. 
pouvoir de persuasion), a privi vb. „a-şi îndrepta privirea spre ceva sau spre cineva” 
(cf. sl. praviti) şi a arunca o privire/a-şi arunca privirea (după fr. jeter/lancer un regard), 
(a-i) trebui vb. „a avea nevoie de ceva sau de cineva, a-i fi necesar” (din sl. trĕbovati) 
şi a avea trebuinţă  (cf. fr. avoir besoin de…, it. avere bisogno) etc., a căror motivare este 
considerabilă fie în sine, ca în cazul majorităţii exemplelor, fie inclusiv prin 
raportare unul la celălalt, ca în cazul sinonimiei dormitor şi cameră de dormit, a privi 
şi a arunca o privire etc. Cum limita dintre creaţie internă şi calc este, de multe ori, 
greu de stabilit, vom include cele două posibilităţi într-o singură categorie, 
alcătuită din creaţii lexicale interne sau mixte şi calcuri frazeologice: autoapărare 
s.f. (după fr. autodéfense) şi legitimă apărare (după fr. autodéfense), *autoîncredere s.f. 
(cf. engl. self-confidence) şi încredere în sine (după fr. confiance en soi), automulţumire 
s.f. (din auto1- + mulţumire) şi mulţumire de sine (după fr. contentement de soi), 
*autorespect s.n. (după engl. self-respect) şi respect de sine (după fr. respect de soi), 
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încunoştinţa vb. (din în + cunoştinţă + -a) şi a aduce la cunoştinţă (după fr. porter à la 
connaissance), a lumina vb. „a clarifica” (din lumină + -a, cel mai probabil calc 
semantic după franceză) şi a arunca o lumină (după fr. jeter une lumière) sau a face 
lumină (după fr. faire la lumière), a (se) încrede vb. (din în- + crede) şi a avea încredere 
(după fr. avoir confiance), a (se) îngândura vb. (din în + gânduri + -a) şi a cădea pe 
gânduri (după fr. plonjer dans ses pensées), a se scuza vb. (din it. scusare, cf. fr. excuser) 
şi a-şi cere scuze (după fr. demander excuse) etc. [10] 

3.4. O discuţie particulară trebuie făcută în cazul sinonimiei lexico-
frazeologice în care componentul lexical este refăcut, prin trunchiere, pe terenul 
limbii române sau pe terenul altor limbi, din unitatea frazeologică corespondentă, 
la rândul ei creaţie internă, externă sau mixtă. În această categorie de sinonime 
intră, spre exemplu, a-şi aminti „a-şi aduce aminte” (din [a-şi aduce] aminte + -i) şi a-
şi aduce aminte (creaţie internă), cezariană s.f. „intervenţie prin incizarea uterului şi 
extragerea fătului, în caz de naştere dificilă; cezarotomie” (din fr. césarienne) şi 
operaţie cezariană (din fr. opération césarienne), a chiuli „a se sustrage nemotivat de la 
îndeplinirea unei obligaţii, a unei datorii; a trage chiulul” (din [a trage] chiulul/un 
chiul + -i) şi a trage chiulul (după fr. tirer au cul), drept s.n. (din drept, dreaptă adj., 
după fr. droit s.m.) şi facultate de drept (după fr. faculté de droit), Externe s.f. pl. (din 
[Ministerul de] Externe) şi Ministerul de Externe sau Ministerul Afacerilor Externe 
(după fr. Ministère des Affaires étrangères, cf. it. Ministero degli Affari esteri), flagrant 
s.n. (din flafrant [delict]) şi flagrant delict (din fr. flagrant délit), grădină s.f. (refăcut, 
prin trunchiere, din grădină [de vară]) şi grădină de vară (după fr. jardin d’été), greutăţi 
s.f. pl. (din greutăţi [materiale]) şi greutăţi materiale (după fr. difficultés matérielles), 
Interne s.f. pl. (din [Ministerul de] Interne) şi Ministerul de Interne sau Ministerul 
Afacerilor Interne (după fr. Ministère de l'Intérieur, it. Ministero dell’Interno), închiria 
vb. „a da sau a lua în chirie” (din [a da sau a lua] în chirie + -a) şi a da în chirie/a lua în 
chirie, îngheţată s.f. „tip de produs de cofetărie” (din [cremă] îngheţată) şi, învechit, 
cremă îngheţată (după fr. crème glacée), litere s.f. pl. (după fr. lettres) şi facultate de 
litere (după fr. faculté de lettres), a (o) rasoli vb. „a face un lucru de mântuială, a da 
rasol” (din [a da/face] rasol + -i) şi a da/face rasol (creaţie internă), secund1 s.m. „ofiţer 
care îndeplineşte funcţia de adjunct al unui căpitan de vas” (din [ofiţer] secund, cf. 
fr. second, it. secondo) şi ofiţer secund (cf. fr. officier en second, engl. second officer),  
secund2 s.m. „arbitru secund” (din [arbitru] secund) şi arbitru secund (din fr. arbitre 
second) etc. [11] După cum se poate observa, este vorba, pe de o parte, de aşa-
numitele verbe delocutive sau postlocuţionare (vezi şi afunda, boţi, chefui, cumpăni, 
îmbrăţişa, împotrivi, înfăptui, înlătura etc.), derivate nu atât dintr-o locuţiune 
propriu-zisă, ci, mai degrabă, dintr-o structură colocaţionară. Pe de altă parte, se 
constată specializarea internă sau, eventual, după model extern a unor substantive 
din unităţi frazeologice substantivale (vezi Externe(le), Interne(le), colónie s.f., bascheţi 
s.m. pl., tenişi s.m. pl. etc.) şi substantivizarea adjectivelor din unităţi frazeologice 
de tipul substantiv + adjectiv (vezi accelerat/personal/rapid, alimentară, anonimă, 
celular, juxtă, locale, parlamentare, prezidenţiale, plenară etc.), cu menţiunea că unităţile 
lexicale rezultate au rămas, pe bună dreptate, în multe cazuri, singurele folosite în 
mod curent. 

3.5. De multe ori, derivate şi, mai ales, compuse perfect analizabile, creaţii 
interne sau împrumuturi, sunt definite în dicţionare prin unităţi sintagmatice care 
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le detaliază sau le explicitează structura. Printre exemplele de acest tip se numără  
abdominalgie s.f. (din fr. abdominalgie) şi durere abdominală (cf. fr. douleur abdominale), 
acvifaună s.f. (din acvi- + faună) şi faună acvatică (cf. fr. faune aquatique, it. fauna 
aquatica), adipocit s.n. (din fr. adipocyte) şi celulă adipoasă (cf. fr. cellule adipeuse), 
aeroambulanţă s.f. (cf. it. aeroambulanza, engl. air ambulance) şi ambulanţă aeriană (cf. 
fr. ambulance aérienne, it. ambulanza aerea), aerodesant s.n. (din aero- + desant) şi desant 
aerian, aeroembolie „astuparea cu gaz a unui vas sangvin sau limfatic” (după fr. 
aéroembolisme MDN; din fr. aéro-embolie CM) şi embolie gazoasă (cf. fr. émbolie gazeuse, 
it. embolia gassosa),  aerofrână s.f. (după fr. aérofrein) şi frână aerodinamică (după fr. 
frein aérodynamique, it. freno aerodinamico), aeromedicină s.f. (din engl. aeromedicine, 
germ. Aeromedizin) şi medicină aeronautică (din fr. médicine aéronautique, it. medicina 
aeronautica), aeromotor s.n. (din fr. aéromoteur, cf. it. aeromotore) şi motor aerian (cf. fr. 
motore eolico), agroecosistem s.n. (din agro- + ecosistem, cf. fr. agro-écosystème, it. 
agroecosistema) şi ecosistem agricol (din fr. écosystème agricole, it. ecosistema agricolo), 
agropensiune (din agro- + pensiune) şi pensiune agricolă, algoparestezie (din fr. 
algoparesthésie, cf. it. algoparestesia) şi parestezie dureroasă (cf. fr. paresthésie 
douloureuse), amiotrofie s.f. (din fr. amyotrophie) şi atrofie musculară (cf. fr. atrophie 
musculaire, atrofia muscolare), amorfognozie s.f. „agnozie (parţială); imposibilitate de a 
recunoaşte tactil forma obiectelor” (din fr. amorphognosie) şi agnozie de extensitate 
(după fr. agnosie d’extensité), anaerobiont s.m. (din fr. anaérobionte) şi organism anaerob 
(cf. it. organismo anaerobico, engl. anaerobic organism), angiocardiopatie (din fr. 
angiocardiopathie, cf. engl. angiocardiopathy) şi cardiopatie arterială, angioscleroză s.f. 
(din fr. angiosclérose, cf. it. angiosclerosi) şi scleroză vasculară (cf. fr. sclérose vasculaire, 
it. sclerosi vascolare), anizometropie s.f. (din fr. anisométropie, cf. it. anisometropia, engl. 
Anisometropia) şi ametropie asimetrică, antobiologie s.f. (din engl. anthobiology, rarisim) 
şi biologie florală (cf. fr. biologie florale, it. biologia fiorale), apocromat s.n. (din fr. 
apochromat, cf. engl. apochromat) şi obiectiv apocromatic (cf. fr. objectif apochromatique, 
it. obiettivo apocromatico), apractofagie s.f. (din fr. apractophagie) şi apraxie alimentară 
(din fr. apraxie alimentaire), arteriocenteză s.f. (din arterio- + centeză) şi puncţie arterială 
(din fr. ponction artérielle), astrogeologie s.f. (din fr. astrogéologie, engl. astrogeology, it. 
astrogeologia, germ. Astrogeologie) şi geologie a aştrilor/geologie planetară (cf. it. geologia 
planetaria, fr. géologie planétaire, engl. Planetary geology), astronavă s.f. (după fr. 
astronef, cf. it. astronave) şi navă cosmică (cf. it. nave stellare, fr. véhicule 
spatiale/spationef), astronavigaţie s.f. (din engl. astronavigation) şi navigaţie spaţială (cf. 
fr. navigation astronomique, it. navigazione spaziale), autobandă s.f. (din auto- + bandă) 
şi bandă transportoare automată (cf. it. nastro trasportatore automatico, fr. bande 
transporteuse), autocoloană s.f. (din auto- + coloană) şi coloană de automobile, 
autocomandă s.f. (din fr. autocommande) şi comandă automată (cf. fr. commande 
automatique), autocros s.n. (din auto- + cros, după engl. autocross) şi cros pentru maşini, 
autofreză s.f. (din auto- + freză) şi freză autopropulsată, autogară s.f. (din auto- + gară) şi 
gară pentru autovehicule, autogreder s.n. (din auto- + greder) şi greder autopropulsat, 
automacara s.f. (din auto- + macara, după germ. Autokran, rus. автокран) şi macara 
automobilă, autorulotă s.f. (din auto- + rulotă, după fr. auto-roulotte) şi rulotă 
autopropulsată, autostaţie s.f. (din auto- + statie) şi staţie de autobuze etc. [12]Dintre 
aceste perechi, unele pot fi trecute la împrumuturi (abdominalgie şi durere 
abdominală, aeroembolie şi embolie gazoasă etc.) şi altele la calcuri lexicale, respectiv 
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frazeologice (aerofrână şi frână aerodinamică), unele pot fi trecute la împrumut 
lexical, respectiv la calc frazeologic (anaerobiont şi organism anaerob), altele, la 
împrumut lexical, respectiv la unitate sintagmatică internă (angiocardiopatie şi 
cardiopatie arterială, astrogeologie şi geologie a aştrilor) şi, în sfârşit, altele sunt alcătuite 
dintr-un compus intern sau mixt şi o unitate sintagmatică explicativă (agropensiune 
şi pensiune agricolă, autocoloană şi coloană de automobile etc.) [13]. 

Referitor la unele dintre exemplele de mai sus, este dificil de stabilit, în lipsa 
unor dicţionare frazeologice alcătuite după criterii lingvistice, relaţia cronologică şi 
etimologică dintre componentele perechii sinonimice de tip mixt, respectiv dacă 
unitatea lexicală precede în timp apariţia sintagmei corespondente, sau dacă, mai 
degrabă, o structură colocaţionară duce, din raţiuni de economie lingvistică şi de 
standardizare, la construirea sau refacerea unui cuvânt savant analizabil. Cu 
siguranţă, răspunsul poate fi dat numai de la caz la caz, eventual în urma unor 
discuţii cu specialiştii diverselor domenii terminologice. De regulă, însă, compusul 
lexical rezultă din existenţa, implicită sau explicită, a unei structuri sintactice, din 
motivele enunţate mai sus: spre exemplu, agropensiune este rezultatul raportării la 
structura binară pensiune agricolă, chiar dacă, lexicografic, este explicată chiar prin 
aceasta. 

3.6. O sinonimie analizabilă din ce în ce mai întâlnită în societatea actuală 
este cea formată dintr-o siglă rezultată din abrevierea unei sintagme (de regulă 
nominală) şi însăşi sintagma respectivă, considerabilă, ipso facto, unitate 
frazeologică în sensul cel mai larg al termenului. Cităm, în continuare, câteva 
dintre exemplele cunoscute, prezente mai ales în domeniile administrativ-juridic, 
economic, politico-social, arhitectural-urbanistic, medical, sportiv etc.: ARV şi 
antireplicare virală, AGA şi adunare generală a acţionarilor, AVC şi accident vascular 
cerebral, BCA şi beton celular autoclavizat, CAS şi Casa de Asigurări de Sănătate, CEC şi 
Casa de Economii şi Consemnaţiuni, CEDO şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 
CFR şi Căile Ferate Române, CNP şi cod numeric personal, GPL şi gaz petrol lichefiat, 
IATC şi Institutul de Arte Teatrale şi Cinematografice, IMF şi Institutul de Medicină şi 
Farmacie, MAE şi Ministerul Afacerilor Externe, MAI şi Ministerul Afacerilor Interne, 
NUP şi neîncepere a urmăririi penale, OG şi ordonanţă de guvern, ONG şi organizaţie 
nonguvernamentală, ONU şi Organizaţia Naţiunilor Unite, PIB şi produsul intern brut, 
PUZ şi plan de urbanism zonal, PVC şi policlorură de vinil, RCA şi răspundere civilă 
auto, RMN şi rezonanţă magnetonucleară, SIE şi Serviciul de Informaţii Externe, SRI şi 
Serviciul Român de Informaţii, SRL şi societate cu răspundere limitată, TAB şi 
transportor amfibiu blindat, UE şi Uniunea Europeană etc. De această dată, direcţia 
este evidentă: dinspre sintagma nominală spre siglă, cu intenţia de economie a 
expresiei, sigla însăşi căpătând, treptat, statutul de unitate lexicalizată. [14] Nu pot 
intra în relaţii de sinonimie cu corespondentele lor perifrastice abrevierile 
împrumutate de tipul ATM (Automated Teller Machine), ATV (All Terrain Vehicle), 
BBC (British Broadcasting Corporation), BIC (Bank Identifier Code), CIA (Central 
Intelligence Agency), DVD (Digital Versatile Disk), FBI (Federal Bureau of Investigation), 
HIV (Human Immunodeficiency Virus), LP (long play), NASA (National Aeronautics 
and Space Administration), NATO (North-Atlantic Treaty Organization), OK (all is 
correct), PIN (Personal Identity Number), SUV (Sport Utility Vehicle), UEFA (Union of 
European Football Association), UNICEF (United Nations International Children’s 
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Emergency Fund), VIP (Very Important Person) etc., care reprezintă rezultatul siglării, 
în limba sau limbile de origine, a unor unităţi perifrastice străine care nu au 
pătruns în română decât exclusiv prin abrevieri. Pot fi încadrate în categoria 
sinonimelor intralingvistice exemple ca CD şi compact disc, CV şi Curriculum Vitae, 
DJ şi Disc Jockey, PS şi Personal Computer etc. cu argumentul prezenţei 
componentului frazeologic în dicţionarele româneşti de neologisme.     

4. Din punctul de vedere al tratării lor lexicografice, unităţile lexicale 
analizabile, derivate sau compuse, sunt trecute ca intrări şi explicate fie prin 
corespondente sinonimice frazeologice, fie prin perifraze, fie, în sfârşit, 
compensatoriu, prin ambele modalităţi. Spre exemplu, numele de insecte, plante, 
animale etc. au, de regulă, dublată definiţia de corespondentul frazeologic latin 
savant inclusiv în dicţionarele explicative generale. Împrumuturile lexicale 
terminologice sunt explicate, de obicei, prin sinonimele lor frazeologice 
împrumutate, care dublează, eventual, o definiţie dezvoltată. Considerarea acestor 
împrumuturi ca frazeologisme, în sensul mai larg al termenului, este justificabilă, 
după părerea noastră, prin calitatea lor de termeni prezenţi în principalele limbi de 
cultură şi prin stabilitatea relaţiei de sinonimie în toate aceste limbi. În ceea ce 
priveşte calcurile frazeologice, ele se încadrează în categoria mai largă a 
frazeologismelor atât ca unităţi formale şi semantice, cât şi prin statutul modelelor 
din limbile de origine. 

5. În concluzie, sinonimia lexico-frazeologică, în diversele ei forme de 
manifestare, reprezintă un câmp deschis de cercetare pentru lingvişti şi pentru 
terminologi, pentru lexicologi şi pentru lexicografi. Relaţionarea între cuvinte şi 
unităţile frazeologice înrudite formal este utilă inclusiv din punct de vedere 
etimologic, fondul lexico-frazeologic al limbii române fiind dependent, în sensul 
bun al cuvântului, de multiple surse externe, rezultat istoric firesc al deschiderii 
societăţii noastre moderne spre limbile şi culturile occidentale şi realitate 
observabilă cu ochiul liber la o simplă consultare pe internet. Cercetarea cu atenţie 
a mecanismelor analogice interne, a direcţiilor de formare a cuvintelor, a 
tendinţelor de europenizare lingvistică – pentru a evita termeni precum globalizare 
sau internaţionalizare -, de standardizare, de lexicalizare a unor structuri 
perifrastice etc. va confirma, categoric, situarea fondului lexico-frazeologic 
românesc modern alături de cele ale principalelor limbi de cultură şi de civilizaţie 
actuale.     
 
NOTE 
[1] Vezi articolul Sinonimia frazeologică şi lexico-frazeologică, în „România literară”, nr. 29 din 

20 iulie 1978, p. 8. 
[2] Pentru istoricul preocupărilor referitoare la cele două concepte, vezi, cu bibliografie, o 

excelentă sinteză la Cristinel Munteanu, Sinonimia frazeologică în limba română din 
perspectiva lingvisticii integrale, Piteşti, Editura Independenţa Economică, 2007, p. 
130-143. 

[3] Mariana Andrei, Sinonimia frazeologică şi lexico-frazeologică în limba română, Piteşti, Editura 
Universităţii din Piteşti, 2003, p. 81-103 şi Cristinel Munteanu, lucr. cit. 

[4] Despre acest subiect, vezi, cu bibliografie, Numele de plante. O abordare lingvistică, de Nagy 
Imola Katalin (www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte.../IETM5_Part56.pdf), 
accesat la 30.05.2014, Alina Bursuc, Terminologia botanicã din perspectivã coşerianã 
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(http://www.alil.ro/wp-content/uploads/ 2012/05/13_BURSUC.pdf ), accesat la 
30.05.2014. 

[5] La acestea se adaugă, desigur, numele de insecte, animale şi păsări sălbatice şi domestice 
etc., moştenite sau împrumutate, prezente cu denumire ştiinţifică latină în 
nomenclatoarele de specialitate (vezi, spre exemplu, câine şi Canis canis, iepure şi 
lepus timidus, lup şi Canis lupus, oaie şi Ovis aries etc.). 

[6] Şi cortex heterotipic. 
[7] Şi acid carbolic (din fr. acide carbolique, cf. it. acido carbolico). 
[8] Vezi DGS, s.v. a posteriori. 
[9] Pentru alte numeroase exemple, vezi, cu etimologiile aferente, Maria Stanciu-Istrate, 

Calcul lingvistic în limba română (cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al 
XIX-lea), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, p. 208-242. 

[10] Aici se pot include şi exemple ca abundent adv. şi din abundenţă loc. adv., aparent adv. şi 
în aparenţă loc. adv. (după fr. en apparence), oral adv. şi pe cale orală (după fr. par voie 
orale), permanent adv. şi în permanenţă loc. adv. etc., la care sinonimul lexical este 
specializat, prin conversiune internă, din adjectivul omonim împrumutat, iar 
unităţile frazeologice sunt fie creaţii interne, fie calcuri. În plus, sinonimiei 
adverbiale oral şi pe cale orală i se poate adăuga un al treilea component, loc. adv. 
per os, preluată ca atare din latină. 

[11] Pentru concurenţa sinonimică dintre cuvintele obţinute prin condensare (urmată sau nu 
de conversiune), vezi, cu exemple şi bibliografie, Emil Suciu, Condensarea lexico-
semantică, Iaşi, Institutul European, 2009, p. 111-119, 160-164, 172-174. Despre 
derivate provenite din unităţi frazeologice între care se realizează relaţii de 
sinonimie, vezi şi Liviu Groza, Probleme de frazeologie. Studii.Articole.Note, Bucureşti, 
Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, p. 99-104. 

[12] Vezi şi autotrafic şi trafic de automobile, bancomat şi automat bancar, biofiltru şi filtru biologic, 
bioinformatică şi informatică biologică, bioinginerie şi inginerie genetică, bioreactor şi 
reactor biologic, biosecuritate şi securitate biologică, biotest şi test biologic, fototelegraf şi 
aparat fototelegrafic, girobusolă şi busolă giroscopică, radioreceptor şi aparat de 
radiorecepţie, telautograf şi aparat telautografic, telefon şi aparat telefonic, termoaprindere 
şi aprindere prin cap incandescent etc. 

[13] Nu privesc discuţia de faţă exemplele alcătuite din împrumuturi savante şi traducerile 
lor in extenso, spre exemplu derivatele în a-, ana- (vezi acefalie „absenţă congenitală 
a capului”, acefalocardie „absenţă congenitală a capului şi a inimii”, acheiropodie 
„absenţa mâinilor şi a picioarelor”, acianopsie „lipsa vederii pentru culoarea 
albastră”, acolie „absenţa secreţiei biliare”, acorie „absenţa senzaţiei de saţietate...”, 
acranie „absenţă a craniului”, adiaforeză „absenţă a transpiraţiei”, adipsie „lipsa 
senzaţiei de sete” etc.), compusele cu -fobie „teamă patologică de …”, -filie „atracţie, 
iubire de…”, -logie „ştiinţă care studiază …” etc.  

[14] Despre acest subiect vezi Adriana Stoichiţoiu-Ichim, cap. “Siglarea – modă sau 
necesitate?”, în vol. Creativitatea lexicală în româna actuală, Bucureşti, Editura 
Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 119-205. 

https://www.google.com/ 
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A SPECIAL TYPE OF MIXED SYNONYMY:  
ANALYSABLE WORDS AND PHRASEOLOGICAL UNITS 

 
Abstract: In this paper I have had in view, identified and detailed a special type of mixed synonymy. 
This type of mixed synonymy refers to the lexical-phraseological synonymy which is analysable as 
regards its formal structure. This is the relation of equivalence stated between the meanings of a 
lexical unit and of a phraseological one (syntagms, expressions, phrases, etc.). The two linguistic 
units may belong to the same lexical-morphological class or to „cognate” classes. 
The result of my analysis consists of few types and subtypes of such synonyms, which can be 
classified by etymological, structural and stylistic criteria. The conclusion of this presentation 
confirms that the Romanian language stays at the same level with the other European languages of 
culture and civilization, including the semantic perspective. 
Key words: synonymy, phraseological unit, internal motivation, internal creation, loan word. 
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Valeriu BĂLTEANU 
„Dunarea de Jos” University of Galati, Romania 

ASPECTS OF LINGUISTIC CREATIVITY  
IN THE FIELD OF ROMANIAN FOLK CULTURE 

A thorough research on the topic announced has not been pursued yet. Based on 
the literature in the field and on our personal observations, we propose a number 
of suggestions which might prove useful in an ampler study on linguistic creativity 
in the traditional field. 

The incantation is a magical practice which proves particularly interesting in 
the context of the present research. Scholars such as O. Densuşianu, Al. Rosetti, I.A. 
Candrea, Gh. Pavelescu, etc. have traced numerous lexical coinages specific to the 
domain of incantations. Below, there is a list of such terms identified by Al. Rosetti: 
a bărăta, budihace, cununat, a frăsui, a se izda, miraz, mânătură, noii, a orbălţi, răsfug, a 
râmni, etc. 

Some comments are made belowrelative to some of these terms (as well as to 
other terms identified by O. Densusianu): 

apucat [caught] is present in invocations with the meaning of seizures disorder [1]. 
According to archaic mentality, the respective disease was the result of 
the action of a maleficent spirit over a human; other disorders, such as 
întâlnitură, izbeală, are also explained as a result of the action of malefic 
spirits [2]; 

cununat [wed] is used in the sense of “high quality” [3]. As a matter of fact, Rosetti 
stresses the fact that, according to folk thinking, the knife that the 
groom wore during the wedding ceremony is endowed with special 
magical qualities;  

terms such  fapt, facere (<a face) [fact, doing] emphasise the remarkable implications 
of the verb a face [to do, to make] in the domain of magic, where one of 
its primary meanings was “to bewitch, to cast a spell on someone” [4]; 

noii [nines] – “a name attributed to various elements such as ashes, coal, leaves, etc. 
which are usually used in 9 pieces as ingredients in the composition of 
some quack remedies” [5];  

mânătură  – “spell, throw” [6]; basically, it refers to objects which the witch throws 
with her hand in the way of the targeted person [7]; 

miraz – “evil eye” [8]; this word should be considered in relation with the verb a se 
mira [to marvel at], which, in folk language has also the meaning of 
“casting an evil eye” [9];  

a râmni [to covet] – to cast an evil eye; this verb has acquired this meaning as a 
result of some beliefs related to the intensity one has when looking at 
someone else: “When the look is accompanied by lust, when someone 
covets, the effects of the evil eye are more powerful” [10]. 

Moving on to ludic folklore: it is a fact that there are several types of 
creations in folk culture: made by adults for adults, by adults for children, and by 
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children for children. Ludic folklore considers that this latter category is 
characterised by simplicity, musicality, and figurability. The elimination games are 
particularly interesting from the perspective of linguistic creativity: oftentimes, in 
such cases, children are eliminated from the game one by one, until the winner is 
found. The numerals used to count the children in the game employ interesting 
linguistic alternations:  

unca, donca, trenca, panca, cînca etc. 
unele, doile, treile etc. [11]; 

This way, the language is enriched with new words. The language of the 
elimination games becomes a sort of argot, a language only accessible to the 
initiated ones [12]. Ludic folklore is also remarkable through its recourse to specific 
means of creative usage of the linguistic material: 

repeating the final part of a word (gărgăriţă-riţă); 
changing the initial consonant (gârză-bârză); 
using additional syllables or consonants  (ulcior-bulcior, cuţite-răscuţite etc.). 

As O. Bârlea maintains, “what is the most relevant is the pleasant sound for 
the child’s ears, obtained through various auditory symmetries. We are in the 
sphere of elementary aesthetics” [13]. 

A few words about urban folklore: it has recently come to the attention of the 
researchers. Among its most spread genres, one should mention the political joke, 
which makes use of a specific vocabulary [14]: nicutron (< Nicu+ neutron), 
Ceaushima (Ceausescu + Hiroshima), Ceauschwitz (Ceausescu + Auschwitz), 
Uşchidava (a se uşchi = slang for a pleca = to leave, but also a fura = to steal), a gorbăci 
(< Gorbachev), a pârvuli (< Pîrvu), a scornici, etc. A few things are to be observed: 

the word Uşchidava occurs together with other so-called toponyms with the 
compound dava. This seems to be an allusion to the historians’ 
exaggerations during the communist regime (the trend known as 
Thracomania), as dava is usually used in Dacian toponyms; 

nicutron (just like ceautron) – is a 1980s coinage (Nicu – endearment variant of 
Nicolae, the first name of Ceausescu), after the US tests with the 
neutron bomb: in political jokes, the nicutron bomb was by far more 
terrible! 

Ceaushima, Ceauschwitz – contain affixes reminding of places associated with 
destruction. Such toponyms were used to designate Bucharest, whose 
central area was demolished by Ceausescu in order to build The 
People’s House; 

words like decreţei [diminutive formed from the Romanian word decret, meaning 
decree], ceauşei (and also Mamoş Vodă cel Cumplit) refer to the children 
born against the will of their parents as a consequence of a famous 
decree which declared abortion illegal.  

Let us further mention that some terms usually employed by general 
language have been endowed with new, suggestive meanings in the sphere of 
urban folklore: procuror (which actually denotes the prosecutor) comes to represent 
a person able to procure food, which was difficult to find during those times; 
mitologie (mythology) – the job of one who bribes (based on a partial homophony of 
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the words mită [bribe] and the noun mit [myth] in the Romanian language; adidaşi 
[sneakers] – for the pigs hooves (sold as pork meat), etc.  

Based on the information provided, one may draw a series of conclusions in 
relation to the question of linguistic creativity in the field of folklore: 

• linguistic creativity is present in various fields in specific forms; 
• it primarily manifests in two directions: the formation of new words and 

the development of new meanings for existing terms; 
• we are of the opinion that another form of manifestation of linguistic 

creativity is also the occurrence of new words and syntagms by formal 
alteration of existing words and syntagms: termofrecare instead of 
termoficare, beneciuciu instead of beneficiu, cultul personulităţii instead of 
cultul personalităţii. 

The study of linguistic creativity in the field of folk culture will also require 
an inquiry into other forms of folk creation (e.g. riddle, traditional verbal fixed 
phrases, etc.) which may provide further information and interesting suggestions 
in this respect.   
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ASPECTE ALE CREATIVITĂŢII LINGVISTICE  
PE TERENUL CULTURII POPULARE ROMÂNEŞTI 

 
Rezumat: Lucrarea prezintă aspecte ale creativităţii lingvistice din câteva domenii ale culturii 
populare: magia populară, folclorul ludic, folclorul urban. Pe lângă exemplele aduse în discuţie sunt 
menţionate şi principalele direcţii în care se manifestă creativitatea lingvstică în domeniile amintite. 
Analiza noastră scoate în evidenţă şi eventualele implicaţii de ordin spirirtual, social, politic etc.; 
prezenta lucrare poate fi utilă şi penru cunoaşterea unor aspecte concrete ale relaţiilor complexe 
dintre mentalitate şi limbaj. 
Cuvinte cheie: mentalitate, limbaj, creativitate, cultură populară. 
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Faculty of Letters, Spiru Haret University 

TWO GENERIC TERMS IN THE ROMANIAN FOREST 
TERMINOLOGY: PĂDURE AND CODRU 

PĂDURE (= forest) 
The Romanian word pădure (=forest) appears in many dictionaries along with the 
following definition: pădure s.f., pl. păduri: “large land area covered with trees; the 
group of trees growing in tight dependence on this area; trees which belong to this 
group, together with numerous plant species (moss, mushrooms, herbs, shrubs) 
and wild animals living here“. [1]  

In Romanian, pădure is inherited from Vulgar Latin – the form padūlem is 
obtained through metathesis from Classical Latin – palus, -ūdem, which meant 
“swamp“. The evolution of the meaning is the following: covered with thick 
vegetation – reed and rush – the swamps of the past, seen from a distance, looked 
like forests. In other Neo-Latin languages (e.g., the French forêt, the Italian foresta, 
the Spanish forestales, the Portuguese floresta), the word for”forest” comes from 
another Latin word [silva] forestis. Yet, there is a fundamental distinction between 
padūlem and forestis, namely “[+/-] human intervention“: padūlem is a rich, thick, 
wild forest, impossible to cross (especially if one does not know it or unless 
someone shows you the way – cf. Sextil Puşcariu), while [silva] forestis is “managed” 
by man.  

The Latin word sylva was not inherited in Romanian, but we have the 
Adjective sălbatic (= wild) coming from Vulgar Latin Adjective silvaticus, which, in 
its turn, comes from Classical Latin Adjective sylvaticus. The initial meaning of 
“sălbatic“(= wild) can be related to the phrase “de pădure“ (= living / growing in 
the forest): animale sălbatice (= wild animals), viţă sălbatică (= woodvine) flori 
sălbatice (= wild flowers).   

The geographical name of Transilvania can be easily translated: “(the land) 
beyond the forests“. Ardeal, a word of Hungarian etymology, is the exact translation 
of the toponym Transilvania. The relatively new Romanian proper names Silvestru, 
Silvia, Silviu come from the same Latin root.  

The immemorial age of our forests as well as the link between the spiritual 
life of the dwellers and the forestial nature of the land [2] is also reflected in the 
Romanian folklore mythology: Pădureanca, Păduroaica, Muma-Pădurii, Păduroiul are 
forest “demons” and fairytale characters.  

Here are some names of legendary forests which made their way into the 
Romanian toponymy: Teleorman (deli + orman – “crazy / mad forest“, meaning 
“large and thick“) – term of Cuman origin; Bucovina (= “beech forest“, from buk = 
“beech“) – term of Slavic origin, and hydronymy: Dâmboviţa (= “a body of water 
flowing among the oak-trees“, from the Slavic word donbŭ = “oak“); Ilfov (from the 
Slavic word elhov = “with alders“, from elha = “alder“).  

Bucovina, Dâmboviţa, Ilfov illustrate the “survival”, in the Romanian 
toponymy, of some Slavic equivalents of common Latin terms, which undoubtedly 
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demonstrates the contact of old Slavic populations with the native sedentary 
population. The great importance of forests in our history as well as the 
stupendous extension they once had are both reflected in toponymy.  

The word pădure is widely known and used in the territories inhabited by the 
Romanian speaking population; the term is recorded in all Romanian counties; the 
oldness as well as the stability of this word in the Romanian vocabulary reflects the 
importance of the forest along centuries of troubled history.   

Furthermore, we must emphasize the “lexical efficiency” of this term, clearly 
seen in its rich lexical family (nouns, verbs and adjectives derived with prefixes, 
suffixes or both): pădurar, pădurareş, păduraş, pădurat, păduratec, păduratic, 
pădurănesc, pădurăresc, pădurărie, pădurărit, pădurăriţă, pădurean, pădureancă, păduresc, 
pădureşte, pădureţ, pădureţie, (a) păduri, pădurică, pădurice, păduricios, păduridă, 
pădurişte, pădurit, păduriţă, păduroaică, păduroi, păduros [DLR]. To these, we should 
also add: a împăduri, a despăduri, a reîmpăduri, împădurit, despădurit, reîmpădurit, 
împădurire, despădurire, reîmpădurire [DEX]. 

The Dictionary-Thesaurus of the Romanian Language (by the Romanian 
Academy) lists an important number of derivative nouns, most interesting of 
which are the diminutives (pădurică s.f., pl. pădurele, etimology: pădure + dim. suff. -
ică; pădurice s.f., pl. pădurici, etimology: pădure + dim. suff. -ice; pădurişte s.f., pl. 
pădurişti, etimology: pădure + coll. suff. -işte; păduriţă s.f., pl. păduriţe, etimology: 
pădure + dim. suff. -iţă) as well as many old and rare terms (pădurănesc, etimology: 
pădurean + suff. -esc; pădurăresc, etimology: pădure + suff. -ăresc; păduresc, etimology: 
pădure + suff. -esc; pădureţie, etimology: pădureţ + suff. -ie; păduridă, etimology: from 
pădure, by means of analogy with words such as “silfidă”, “nereidă”). 

There are multiple “echoes” of the term pădure in the Romanian toponymy 
[3], proving the importance of this reality in our history: Pădure (Ab [4]), În Pădure 
(Sb), Sub Pădure (Mş), Calvaser-Pădure (Sb), Frăsinetu Pădure (Ot), Ibăneşti-Pădure 
(Mş), Idicel-Pădure (Mş), Orşova-Pădure (Mş), Urziceni-Pădure (Sm), Pădurea (Ab, Mş, 
Sj), Pădurea Iacobeni (Cj), Pădurea Neagră (Bh), Pădurani (Tm), Pădureni (Ag, Ar, Bc, 
Bh, Bt, Bz, Cj, Cţ, Cv, Db, Iş, If, Mş, Nţ, Sj, Sb, Tm, Vs, Vr), Pădurenii (Bz, Cj, Db), 
Pădurenii Mici (Tm), Pădureţi (Ag), Pădureţu (Ag, Vl), Păduroiu din Deal / din Vale 
(Ag), Păduriş (Sj), Pădurişu (If), Arieşu de Pădure (Mm), Dealu Pădurii (Ag), Dubiştea 
de Pădure (Mş), Filipeştii de Pădure (Ph), Moara de Pădure (Cj), Preajba de Pădure (Dj), 
Săcalu de Pădure (Mş), Sângeru de Pădure (Mş), Sângiorgiu de Pădure (Mş), Sânmihaiu 
de Pădure (Mş), Seaca de Pădure (Dj), Marginea Pădurii (Ph), Valea Pădurii (Hd, Mş), 
Vărsătura Pădureni (Vr).   

There are also some “echoes” of this term in the Romanian hydronymy [5]: 
Pădurea, Pădurilor, Pădurani, Pădureanca, Pădureţ, as well as in the anthroponymy 
[6]: Pădurar, Păduraru, Pădurariu, Pădure (last name, but also first name – Pădure al 
Banului), Pădurean, Pădureanu, Pădureleanu, Pădurescu, Pădureţ, Pădureţu, Pădurică, 
Pădurice, Păduroiu.   

In brief, pădure is an old Romanian word, inherited from Latin; it has few 
neological synonyms (silvă, selbă); it is widely known and used on the Romanian 
territory; it is very rich in derivatives (both with suffixes and prefixes); it massively 
entered phraseology and paremiology, mythology and folklore. 
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CODRU (= forest) 
The Romanian term “codru” is listed in various dictionaries and regional 

lexicons, with one (or some) of the following definitions:  
 1. “land covered with vegetation and many kinds of trees“ – this meaning 
is recorded in all Romanian counties;  
 2. (Ab, Ag, Ar, Bc, Br, Bt, Bv, Bz, Cs, Cţ, Cv, Db, Dj, Gj, Gl, Hd, If, Il, Mh, 
Mm, Nţ, Ot, Ph, Sv, Tl, Tr, Vl, Vs) “thick, dark forest, with various kinds of trees“;  
 3. (Dijir - Bh; Codlea - Bv) “young forest“;  
 4. “region covered with large and thick forests; hilly or mountainous 
region covered with old forests; regions covered with naturally grown forests; 
large forest, with tall trees, never-axed and with no clearings“;  
 5. “extended region, covered with old, large and thick forests, regardless of 
the trees’ essence“;  
 6. “forest grown on mountains, not on plains“.  

 Many centuries ago, the territory inhabited by the Romanian population 
was almost entirely covered by what they called “codri de pădure“: not only the 
hilly and mountainous areas, but even the low, plain areas – from the Tisza to the 
Danube.   

 Numerous historical documents [7] (maps, old papers, chronicles, accounts 
by foreign travellers) contain various references to “codri”. The names Vlaşca and 
Vlăsia date back since the Daco-Roman and Old Slavic cohabitation. As far as the 
topical name Vlaşca is concerned, there is no room for cotroversy: it means “the 
land of the Romanians“. The topical name Vlăsia was being interpreted either as 
coming from “vlah“(= “Romanic“, “Romanian“), or through the Slavic word 
“vles“(= “in the forest“). Vlăsia is a very old name which can be found in Wallachia 
and is known everywhere in the lands inhabited by Romanians. Much later, the 
large forest situated North of Bucharest was named Codrul Vlăsiei.  

In the province of Moldavia, Codrul Tigheciului is mentioned for the first time 
in 1532; Miron Costin in his Chronicle and Dimitrie Cantemir in his book, Descriptio 
Moldaviae, also include its descriptions. A document dating back from 1536, during 
the reign of Petru Rareş, mentions Codrul cel Mare. There is also a mention of Codrii 
Orheiului from the year 1587. Codrii Căpoteştilor, situated West of the city of Iassy, 
are mentioned by Miron Costin in his Chronicle, in connection with a Tatar and 
Kazakh invasion in 1561. Also in Moldavia, there are Codrul Ghenghii, Codrul 
Hârlăului and Codrul Iaşilor. In his Chronicle, Ion Neculce recounts the boyars’ run 
for their lives, in Codrul Herţei, in 1681. 

 In Wallachia, in the second half of the 17th century, the documents mention 
Codrii Grozăveştilor, Cotrocenilor and Lupeştilor.   

 The lexicographic definition of the word “codru“ is more complex than 
that of many terms belonging to this lexical field. Here is a list of the main elements 
that make up this definition:  

• dimensions: large, extended 
• shape: more or less square-shaped (semantic distinction operating in Old 

Romanian language only) 
• density: thick, no clearings 
• age: century-old, age-old 
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• essence: trees of various essences 
• location: growing on hill tops or on mountains  

In the lexicographic sources listed in the Bibliography, we identified the 
following meanings of the word “codru“:  
 1. piece;  
 2. piece of land;  
 3. forest;  
 4. (old meaning) mountain.  

With the very same meanings, we find this term in the Southern Danube 
dialects (Macedo-Romanian, Megleno-Romanian and Istro-Romanian).  
The etymology of “codru“is much debated and disputed; there are two 
hypotheses: either from the Latin, or from the substratum. Romanian linguists 
Candrea and Densusianu suggest the source *quodrum, from Vulgar Latin, a form 
reconstructed from quadrum – meaning “piece, part“. Despite the Latin etymology, 
the vocalic transformation a > o could not be explained, this transformation being 
typical to the substratum (cf. Grigore Brâncuş).  

On the other hand, the substratum hypothesis has a strong side – the 
comparison with the Albanese word kodër, kodrë, meaning “hill, ridge“. The 
meaning from the substratum would be “wooded hills / ridge“, which is plausible 
if we consider the importance of the wooded mountains in the life, existence and 
survival of the population dwelling in these areas along centuries.  

The comparison with the Southern Danube dialects is also significant and 
endorses the substratum hypothesis: in the Megleno-Romanian dialect, “codru“ 
means “place in the centre of the village, where people gather to deliberate“, in the 
Macedo-Romanian dialect, “codru“ means 1. “the area of a village“, 2. “forest“, 3. 
“mountain“. Moreover, in The Dictionary-Thesaurus of the Romanian Language we 
find that in the Istro-Romanian dialect “codru“ means “mountain“. In old 
documents written in the Daco-Romanian dialect, one can find the same meaning 
of “codru”; the same is true today, only with a local dialectal usage.  

For the evolution of the meaning, there are two main hypotheses:  
 a) “codru” = “bucată, parte“(= piece, part) > “codru de pădure“ (= piece of 
land covered by a forest) > “pădure“ (= forest) – cf. DELR-EL 
 b) “codru” = “munte“ (= mountain) > “munte acoperit cu păduri“ (= 
mountain covered by forests) > “pădure mare şi deasă“ (= large and thick forest) – 
cf. Şăineanu 

The importance of forests in the life and history of the Romanians is reflected 
by the numerous toponyms derived from or compound with “codru”, toponyms 
that can be found virtually anywhere in Romania: Codru (Bh, Hd, Sv), Codrişoru 
(Bh), Codreanu (Bc), Codreni (Bt, If, Vs), Codreşti (Vl, Vr), Codru Butesii (Mm), Capu 
Codrului (Sv), Băiţa de sub Codru (Mm), Codreţul, Codrul Cucului, Codrul de Jos, Codrul 
de Sus, Codreanca, Codreasa, Valea Codrului (Bc), Valea Mare de Codru (Bh), 
Dumbrăviţa de Codru (Bh).  

There are also various anthroponyms – from the name of the 19th century 
writer and traveller, Ion Codru-Drăguşanu, to the first-names Codruţ, Codruţa, very 
common today; then, there are also some last names: Codre, Codrea, Codreanu, 
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Codrescu, Codreş, Codret, Codrici, Codricel, Codrin, Codru, Codruş, Codruţ; and even 
nicknames: Codrean, Codreanu, Codreanul, Codreascul, Codru.  

In the lexical family of “codru“ (codrean, codresc, codreşte, codreţ, a codri, codriş 
etc.), the diminutives are significant both in number and as far as the suffixes 
involved (codruţ, codruleţ, codricel, codrişor).  

In the Regional Linguistic Atlas of Romania – Wallachia and Dobrudja (map no 
403) one can find the subjects’ answers to the following question [no. 1290] “Do you 
know the word codru? What is codru?“.  

In Wallachia, “codru“ means “forest“; this meaning can be found virtually 
everywhere. The meaning “piece“ is rarely recorded on that map [°821 – “piece of 
soap“, °830 – “a round of bread, of polenta“, °844 – “a round of bread“].   

When they mention “codru”, the subjects of the linguistic survey often refer 
to one of the following aspects: 
- dimensions: “large forest“ [°676, °680, °685, °718, °857], “long forest“ [°831], 
“larger forest“ [°709], “huge forest“ [°697] 
- density: “large thick forest“ [°684], “newer, thick forest“ [°704], “thick forest“ 
[°807] 
- age: “old forest“ [°675, °677, °679, °695, °699], “over 100 year old forest“ [°708]; 
answers mentioning “young forest“ are rare and isolated “codru is a forest, but a 
thicker and younger one“ [°727], “thick and younger forest“ [°704], these answers 
can be considered an exception, rather than the rule 
- location: “only in mountaineous regions do they use the word codru“ [°835], 
“forests in the mountains“ [°853], “mountain forests“ [°867]  

This clear preference of language users for “codru = large and / or old forest, 
situated on the mountains“reflects a multisecular historical reality, whose echo can 
still be found in the “linguistic memory“of both the communities and individuals. 
The most complex definitions are recorded at the point [°826] – “a bigger, thicker, 
older forest“, and [°710] – “massive, thick, extensive forest“.  

In the Regional Linguistic Atlas of Romania – Wallachia and Dobrudja, on the 
linguistic map no. 403, there are no references to either shape or essence, despite 
their presence in the definitions (of the word “codru”) recorded in many 
dictionaries. On the other hand, in the Atlas, there are determiners linked to the 
visual perception of the forest: “green forest” [°683, °700, °756], or even “beautiful 
forest“ [°719].    

In the province of Dobrudja, the widespread meaning of the word “codru” is 
that of “piece, round of”. There are two widely used phrases: “round of bread“, 
“piece of polenta“ [°871, °873, °884, °885, °886, °895], and sometimes “piece of 
soap“ [°896]. On the other hand, the meaning “codru = pădure“ can be rarely 
found – “he / she escaped into the forest“ [°877].  

The conclusion of this paper is quite obvious: the older the word, the better 
rooted it is in the vocabulary and the more significant its “echoes” are in the 
toponymic and anthroponymic systems of our language. 
  
NOTES  
[1] Cf. DLR, VIII, 1, 1972, p. 231.  
[2] Brâncuş, 2004, p. 152. 
[3] The toponyms are taken from: Bolocan, 2002. 
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[4] The two letter abbreviations between round brackets refer to the names of the Romanian 
counties.  

[5] The hydronyms are taken from: Bolocan, 2006. 
[6] The anthroponyms are taken from: Iordan, 1983 and Constantinescu, 1963.  
[7] cf. Constantin C. Giurescu, Istoria pădurii româneşti, Bucureşti, Editura Ceres, 1975: 64-85. 
 
 
BIBLIOGRAPHY  
* * * (2001). Atlasul lingvistic român pe regiuni: Muntenia şi Dobrogea, vol. III, Bucureşti: Editura 
Academiei Române.  
* * * (1913-1949). Dicţionarul limbii române, tomul I, partea I, A-B, Bucureşti: Socec, 1913; 

tomul I, partea a II-a, C, Bucureşti: Universul, 1941; tomul I, partea a III-a, D-de, 
Bucureşti: Universul, 1949; tomul II, partea I, F-I, Bucureşti: Imprimeria Naţională, 
1934; tomul II, partea a II-a, J-lacustru, Bucureşti: Universul, 1937; tomul II, partea a 
III-a, Ladă-lojniţă, f.a.  

* * * (1965-2006). Dicţionarul limbii române, serie nouă, Bucureşti: Editura Academiei, tomul 
VI, M, 1965-1968; tomul VII, partea I, N, 1971; tomul VII, partea II, O, 1969; tomul 
VIII, P, 1972-1984; tomul IX, R, 1975; tomul X, S, tomul XI, partea I, Ş, 1978; tomul 
XI, partea a II-a, T, 1982-1983; tomul XII, partea I, Ţ, 1994; tomul XII, partea a II-a, U, 
2002; tomul XIII, partea I şi a II-a, V şi W, X, Y, 1997-2005; tomul XIV, Z, 2000; tomul 
I, partea a III-a, D, 2006.  

* * * (1996). Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Bucureşti: Editura Univers 
Enciclopedic.  

Bolocan, Gheorghe (2002). Dicţionar invers al numelor de localităţi din România. Craiova:  
Editura Universitaria. 

Bolocan, Gheorghe (2006). Dicţionar invers al numelor de  ape din România. Craiova: Editura 
Universitaria. 

Brâncuş, Grigore (2004). Istoria cuvintelor. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine. 
Candrea, Ioan-Aurel & Adamescu, Gheorghe (1931). Dicţionarul enciclopedic ilustrat Cartea 

Românească, Bucureşti: Editura Cartea Românească.  
Candrea, I.-A., Densusianu, Ov. (2003). Dicţionarul etimologic al limbii române. Elementele 

latine. Bucureşti & Piteşti: Editura Paralela 45. (DELR-EL) 
Constantinescu, N. A. (1963). Dicţionar onomastic românesc. Bucureşti: Editura Academiei 

RSR. 
Iordan, Iorgu (1983). Dicţionar al numelor de familie româneşti. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică.  
Şăineanu, Lazăr (1887). Încercare asupra semasiologiei limbei române, Bucureşti: Tipografia 

Academiei Române.  
 

Deux termes génériques dans la terminologie roumaine de la forêt:  
PĂDURE et CODRU   

 
Résumé: Dans cet article, nous allons esquisser la monographie linguistique de deux mots génériques 
appartenant à la terminologie roumaine de la forêt. Ils sont importants pour leur ancienneté, leur 
stabilité et leur nature prolifique à la fois dans le vocabulaire et dans ses systèmes connexes 
(toponymique, anthroponymique).  
Mots clé: terminologie, étymologie, histoire, toponymie, vocabulaire 
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CREATIVITY IN GENERATING COMPUTER SCIENCE 
TERMINOLOGY – AN ETYMOLOGICAL STUDY FROM THE 

APPLIED LINGUISTICS PERSPECTIVE 
 
                                                            
                                                              

                                                               Motto: ‘The most important thing in the programming language is the name. 
A language will not succeed without a good name. I have recently invented a 
very good name and now I am looking for a suitable language.’ (Donald 
Knuth - American computer scientist) 

 
1. Theoretical background and main aims 
The present study has been initiated starting from the observation that the creation 
of new words in English in the field of computer science (CS) /information 
technology (IT) has for some decades now been the realm of creativity in a 
dynamic interesting and sometimes unexpected process.  

The etymological investigation in this technical domain can be both 
challenging and rewarding from the perspective of applied linguistics, as we will 
try to demonstrate in what follows. The findings from the etymological research 
can be turned into valuable instructional input in an ESP course for engineering 
students specializing in IT, from various points of view. 

As pointed out in the literature (Howe, 1985), computer science terminology 
has been developing immensely over the last 30 years or so, resulting in the 
publication of newly-coined terms dictionaries amounting to over 15,ooo 
definitions, which actually means several megabytes of explanatory text. 
Moreover, the appearance of these new terms is taking place in real time, while we 
are studying them in the English class or in the technical ones! Therefore, it is our 
aim to analyze them, together with our students, in search for the main patterns of 
creativity and imagination development underlying their formation. 

We believe that for our trainees it could really be beneficial to become aware 
of a certain type of attitude in their professional and personal development, 
marked by an orientation focused on independence and creativity in thought and 
action. Furthermore, once the etymology of IT terminology is introduced among 
the points of interest of an ESP course for IT engineering students - as is the case of 
the research presented here, beside the advantage of sensitizing the learners as 
regards the linguistic and imaginative issues, there is one more beneficial aspect to 
be taken into consideration by the ESP teacher/course designer in CS, viz. the fact 
that we are dealing with a field that keeps rejuvenating, with numerous terms 
becoming obsolete or uninteresting quite rapidly, from the scientific/technical 
perspective, while at the same time numerous new others keep being created… 
and denominated! Consequently, the etymology of IT terminology and the 
instructional linguistic tasks created in this respect for class use have the advantage 
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of remaining valid for the students from the temporal perspective; thus, they can 
be successfully included in the course and be preserved in it for a much longer 
period of time, without the risk of losing the trainees’ interest in them from their 
content validity point of view. 

It is of significance to note at this point that, in general, etymology theories 
are in full agreement in accepting a range of means underlying words origins in 
any language, English included – with borrowing, various types of word formation, 
as for instance derivation and creating compounds, or onomatopoeia and other 
sound symbols among the classical ones.  

Of course, challenging traditional etymological views is by no means our 
focus here, but rather complementing, and hopefully enriching, the existing 
background with an illustration of a fresh perspective on the etymology of a 
contemporary field of human endeavor, namely IT, for which various theories and 
testimonials concerning the origin of specific terms are still in wait for the 
researcher’s attention, particularly in English, the world’s recognized lingua franca 
of computing. Indeed, according to a recent study (W3Techs, 2013) concerning the 
presence of English in computing, in percentage of frequency, over half of the most 
visited websites use English as their content language (55%). This is not surprising, 
if we take into consideration the fact that, historically, due to technical issues in the 
design of the first computer generations, as well as to a massive lack of 
standardization on the Internet, computer professionals had to limit themselves to 
the use of English and the Latin alphabet. Thus, a widely quoted figure for the 
amount of web content in English reaches an impressive 80%. Hence, there are 
several elements to be taken into consideration, viz. in a non-prioritized order: a 
necessary awareness of the social and cultural background of those who were/are 
the creators of the newly coined IT terms as (non)native speakers of English, 
frequently living in English–speaking countries, as a factor of major influence in 
denominating IT specific words - at individual level, but also at organizational and 
societal levels. Creativity and imagination in generating IT terminology over the 
last decades are therefore culture-bound, and neglecting these aspects would be an 
error, most particularly if the findings in etymology are transferred into ESP course 
content, therefore they are analyzed from an applied linguistics perspective, as this 
is the case here. 

The most recent online dictionaries (Merriam-Webster, 2014) analyzing the 
etymological phenomena in English for our immediate contemporary times, which 
necessarily includes CS/IT, list a range of categories of word formation 
mechanisms, among which the main processes seem to be: borrowing, 
shortening/clipping, functional shift, back-formation, blends, acronymic formations, 
transfer of personal/place names, imitation of sounds, folk etymology, combining word 
elements, literary/creative coinages.  

Some comments are mandatory in this respect: 
- as can be noted, the traditional etymological means of borrowing, word 

formation and sound imitation are still to be found in our times; 
- to them, a range of newer ones have been added, out of which, according 

to the research of frequency carried out by this study author and her IT 
students/would-be specialists in the field, the ones most frequently found in the 
etymology of computer science terminology are: clippings, acronyms, creative 
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coinages – which speaks in itself for the creative-imaginative component in 
denominating IT terms, as well as an inclination towards simplification and 
brevity, not without an obvious touch of humor in very many cases, as most of the 
etymological ‘stories’ we have found can confirm; 

- imagination and/or humor are also to be ‘guilty’ of the quite numerous 
alleged explanations of certain acronymic etymologies, although reliable sources of 
citation cannot always be found for them; 

- there have been some spontaneously created words resulting from the 
sheer imagination of their author; however, unless such terms gain popularity and 
become as widely-spread as to be an entry in a dictionary, or unless the 
creators/their organizations are well-known or if the technical component in them 
is not generalized, we believe that they do not really have good chances of entering 
the current lexis of the field. 

If one discusses the etymology of the terminology of computer science in 
particular – and in fact there are quite few such studies and resources, then one can 
note that the types of etymological explanations are restricted (The Etymology of 
the Terminology of Computer Science,  2014)  to just two categories: 

(i)  some terms are simply explained from the strict technical perspective, e.g.  
‘’cookie - a packet of information that travels between a browser and the web server’, 
although for this term some other sources provide an extended explanation relying 
on metaphor and creativity, i.e. connected with the famous ‘fortune cookies’ from 
the everyday lay English life; 

(ii) some, but the proportion in the dictionary is not really in their favor, do 
have a story attached, which makes them belong to the creative etymological 
mechanism, such as the following: ‘GNU - a project with a goal of creating a free 
operating system. Gnu is also a species of African antelope’.  To this initial explanation, 
two more are added to the same entry – we will give them below as an illustration 
of the combined character of IT terminology currently existing etymological 
accounts, which are imaginative, humorous and taking satisfaction from fancy 
acronymic explanatory narratives: (a) ‘Founder of the GNU project Richard Stallman 
liked the name because of the humour associated with its pronunciation and was also 
influenced by the song The Gnu Song, by Flanders and Swann which is a song sung by a 
gnu’ and (b) ‘also fitted into the recursive acronym culture with GNU’s Not Unix.’ 

We agree with the remarks on the so-called Informatics jargon (Topală, 2009), 
which mainly relies on two linguistic aspects – metaphor and colloquialisms, with 
emphasis being placed on a lack of standardization and uniformization, 
understood as a result of linguistic innovation and also of an effort to adapt to the 
new virtual communication situations. The author speaks even of a ‘certain 
linguistic extravagance’, that seems to be specific to the quite often young members 
of the IT community of (non)professionals.  
 

2.  Current etymology mechanisms in IT terminology - a synthetic 
approach 

 In what follows, an approach is attempted at, which is meant to illustrate 
the various etymological categories to be found, in our opinion, in the current IT 
terminology. Needless to remark from the very beginning that it has been really 
difficult to strictly delineate the category/-ies of etymological means conducive to 
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the creation of each IT terms discussed below. On the contrary, we have tried to 
emphasize the existing combinations of components, as evidence of: the (omni) 
presence of humor, need for brevity and creativity in coining most of them. 

As the domain is being analyzed almost in real time, it is important to 
mention that one can find different explanations for the same term, in function of:  

(i) the type of source – technical or popular, and  
(ii) of an inherent amount of subjectivity, which in most of the cases makes it 

difficult to classify the entries into one etymological category only.  
It may be interesting to note that most of the examples come from the data 

obtained by means of tasks focused on thematic Internet search project work 
assigned to the students, while the classifications proposed are also the result of 
class discussions within the same approach. Table 1 below synthetically presents: a 
selection of typical CS/IT terms whose etymology is analyzed, the (abridged, out 
of lack-of-space reasons) explanation & its accredited source in each case, as well as 
the type(s) of etymological explanation it embodies.  

 
Table 1. Examples of creative etymology types identified in IT terminology 

 
No Term Explanation Type(s) / 

Comments  
1 ID10T a code frequently used by a customer service representative (CSR) to 

annotate their notes and identify the source of a problem as the person 
who is reporting the problem rather than the system being blamed. 
This is a thinly veiled reference to the CSR's opinion that the person 
reporting the problem is an IDIOT  
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_term_etymo
logies) 

partially 
acronymic & 

humor 
 
 

2 ICQ an instant messaging service. ICQ is not an acronym. It is a play on 
the phrase "I seek you" 
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_term_etymo

logies) 

acronymic / 
pronunciation & 

humorous 
creative 

3 Yahoo an acronym for "Yet Another Hierarchical Officious Oracle" … 
originally invented by Jonathan Swift and used in his book 
‘Gulliver's Travels’. It represents a person who is repulsive in 
appearance and action and is barely human  
((http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_term_etym
ologies) 

acronymic &  
literary coinage 

4 Apple

 
after some time spent working on apple orchards in that state, he Jobs 
– our note) was in the midst of a “fruitarian diet” and thought the 
simple name was “fun, spirited, and not intimidating“, the rest, of 
course, is history…Apple’s original logo showed famous physicist 
Isaac Newton sitting under an Apple tree. This is an obvious 
reference to Newton’s theory of gravitation, but now in light of the 
companies naming history, seems to give that apple tree a dual 
meaning 
 (http://osxdaily.com/2011/10/21/why-apple-is-called-apple) 

literary  coinage, 
(possibly 

speculative, as 
there are several 
versions of the 

name origin  
explanation) 

5 Trojan 
horse 

a malicious program that is disguised as legitimate software… 
derived from the classical myth of the Trojan Horse  
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_term_etymolog
ies) 

literary coinage 

6   Mozilla When Marc Andreessen, founder of Netscape, created a browser to 
replace the Mosaic browser, it was internally named Mozilla 
(Mosaic-Killer, Godzilla) 
 (http://mastermason.com/WallerNews/WN0310.htm) 

cultural coinage 
from film 
industry 
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7 Python 

 
from Monty Python’s flying circus, a BBC comedy series from the 
seventies (http://effbot.org/pyfaq/why-is-it-called-
python.htm) 

cultural coinage - 
film industry 

8 Ubuntu a Nguni Bantu term … an idea from the Southern African region 
which means literally "human-ness," and is often translated as 
"humanity towards others," but is often used in a more philosophical 
sense to mean "the belief in a universal bond of sharing that connects 
all humanity" 
 (http://www.mediander.com/connects/285313/ubuntu-
%28philosophy%29/#!/) 

socio-cultural 
coinage 

9 Wiki 
pedia 

a hawaiian word for "fast" … "wiki" can be expanded as "what I 
know is" (http://foswiki.org/system/wikiculture) 

borrowing, 
cultural coinage 

and also 
acronymic 

10 Sosumi Apple Computer had a long litigation history with Apple Records... 
Fearing that the ability to record musical sound would cause yet more 
legal action, the Apple legal department allegedly ordered the sound 
to be renamed from its original, musical name. So the developers 
changed the name to Sosumi ("So sue me"). Depending on who was 
asked, they quipped that it was Japanese for either "absence of sound" 
or "a light pleasing tone" 
(http://web.presby.edu/~phmeeker/classes/pc/CSC450/Not
es/The%20Etymology%20of%20the%20Terminology%20of%20
Computer%20Science.doc)

sound 
symbolism & 

humor 
(omophonic pun) 

11 bug credited to Grace Hopper. In 1946, she joined the Harvard Faculty at 
the Computation Laboratory where she traced an error in 
the Harvard Mark II to a moth trapped in a relay. This bug was 
carefully removed and taped to the log book. However, use of the word 
'bug' to describe defects in mechanical systems dates back to at least 
the 1870s, perhaps especially in Scotland. Thomas Edison, for one, 
used the term in his notebooks and letters 
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_term_etymo
logies) 

folk etymology 
(real case?!) & 
metaphor, but 

here imagination 
wins… 

 

12 Facebook a colloquialism for the directory given to students at some American 
universities… a printed or online directory found at American 
universities consisting of individuals’ photographs and names... it 
denotes publications of this type distributed by university 
administrations at the start of the academic year with the intention of 
helping students get to know each other 
(http://www.askives.com/facebook-wikipedia-link.html) 

extending 
meaning from a 

colloquial 
common noun, 
with a touch of 

humor 
 

13 Ethernet an endocentric compound of "luminiferous ether"—the "substance" 
that was widely believed to be the medium through 
which electromagnetic radiation propagated in the late 19th 
century—and "net", short for "network" 
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_term_etymo
logies) 

combined word 
elements 

14 Blu-ray spelt Blu instead of Blue because by law daily-used name cannot be 
registered as a trademark 

(http://laserpointerforums.com/f38/why-blu-ray-called-blu-

ray-56877.html#!/exjun) 

a modified blend 
for legal reasons 

 

 
 The items presented above cannot possibly stand for all the categories and 

combinations of categories one can identify in IT terminology etymology, but it is 
not exhaustiveness we are aiming at. However, they can be illustrative as depicting 
the main new tendencies in the mechanisms of denominating IT words. 

As can be seen from an analysis of the types included in the table, the range 
of categories comprises various acronymic forms, generally imbued with a touch of 
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humor, combined with literary/cultural and even social coinage, including here film 
hints, as we are in a 21st century domain of activity. Colloquial and folk etymology are 
also present, fighting for a top place, as in the case of Facebook, while the reality of 
an American English speaking culture which creates and imposes such terms also 
has to take into consideration legal reasons in coining new IT terms, as well as social 
and political concepts belonging to a society attempting to observe the ideal of 
transition from apartheid to democracy, in an ever more politically correct world. 

 
3.  An applied linguistics perspective on IT terminology etymology 
The interest of the ESP teacher towards the phenomenon of IT etymology 

results from the possibility of using it, in a coherent integrated manner, in the 
English Language for Computer Science practical course, with multiple aims. They 
are listed below, in an order that is not that of priorities, as the goals should be 
interwoven.  

Thus, the materials resulting from the teacher’s and/or students’ searches on 
etymological explanations of newly coined IT terms can be seen as rich sources, 
depending on the learners’ language proficiency level, of General English and 
Technical English class input, more specifically, in our case, Computer Science 
connected terminology. Therefore, tasks focused on lexical development, grammar 
and skills can be designed to an equal extent, in function of the course specific 
objectives and the students’ investigated needs.  

A considerable advantage of such resources is that the materials are 
authentic, as they are extracted from an immediate reality which is part of the 
trainees’ field of professional interest for both study and, further on, work.  

Moreover, as IT terminology does not have chances to become as easily 
perishable or disused as most of the content in the CS field does, the tasks designed 
based on them should exploit this time-validity feature, in order to get the capacity 
of being preserved in the course as long as possible. 

In terms of student attitude formation, there are certain aspects that are worth 
mentioning as clear advantages of the proposed approach.  

Firstly, as some students still tend to use online means just for the copy-paste 
type of plagiarism, assigning them Internet search tasks on a given topic which is 
also of interest for them professionally (as IT terminology etymological mechanisms 
indeed is) can be conducive to developing their increased awareness of what a fair 
correct approach to studying and working in their field of activity really means.  

Secondly, the approach can contribute to developing the students’ capacity 
of selecting useful information as an important soft skill, not only for their language 
proficiency increase, but also as a transferable ability to other areas in their activity 
as engineers. 

Then, it can be a manner of sensitizing the future IT specialists to staying 
tuned with the dynamic changes in their specific domain, becoming more familiar with 
the kind of creativity and, generally speaking, atmosphere specific to that working 
environment, where humor,  team spirit, good communication are musts.  Using 
English in their professional activity in an appropriate manner will necessarily 
require such traits - and it is never too early to train our students in this respect. 

A last, but certainly equally important advantage, as it was rightfully 
remarked in the literature (Tedre, 2006), the development of creativity in science in 
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general and in CS/IT in particular, an element which results from a complex of 
personal features the university should give shape to in the students, whether it 
refers to the creative use of the English language or to the design of programming 
languages. The instructional process should therefore take into account factors 
such as: the socio-economic status, political/ideological beliefs, background, 
culture and motivation of the individuals.  

The features listed above can be developed by means of tasks and chains of 
activities meant to raise the students’ awareness of the:  

- IT domain rapid evolution, technically and linguistically,  
- humor and spontaneity components, intrinsically incorporated in the field 

(as can be seen even from the motto to this study, for instance, which emphasizes 
the significance of finding a memorable name for an IT product in terms of its 
marketability and general impact), 

- (multi)cultural and historical perspectives required to members of the IT 
community, 

- linguistic possibilities of using IT terminology appropriately inside and, by 
extension, outside the domain proper, 

- need - or rather the expectation – for creativity as a permanent attitude in 
their IT connected jobs. 

In attaining such goals, the teacher’s role is of utmost importance, as they 
should take the ‘hat’ of the course designer, of the researcher, but equally of the IT 
field ‘connoisseur ‘ to a quite large extent, in order to be able to process the input 
materials provided by the students. It is actually a two-way process of 
teaching/learning taking place between the teacher and the learners, who are 
frequently more familiar with the technical field than the language trainer. 

A range of task types and patterns based on the IT terminology etymology 
input is briefly suggested here. It is necessary to mention that they can be amended 
in order to answer the needs of each concrete educational context, depending on 
the students’ profile and of the course specific goals.  

Thus, lexis development tasks can go beyond the words and word families 
specific to IT, towards the ‘lay’ use of the same terms. There are numerous 
examples of this kind: booting, kindle, swing and so on. Grammar development tasks 
based on the input on the topic discussed can be also inserted in the chain, in 
function of the students’ level and of each particular lesson objectives. 

In terms of skills, an important point is that the task type should fully match 
the input type; for instance, on the basis of Internet searches for the etymology of a 
certain IT term, if the students have identified explanations coming under the form 
of narratives, these should be exploited as input for reading/listening, while 
speaking/writing activities should come to the fore if they identified texts of the 
process presentation type, for instance.  

For higher language levels, various input texts can be used in order to ask 
the learners to study stylistic issues, making them internalize different registers to 
be identified in IT texts, which considerably vary in degree of formality, for 
instance, as well as in other specific constructions, occurring in various text types, 
from scientific articles to forums, blogs or social networks. The trainees’ capacity of 
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detecting – and, later on, generate - humor is not less important, as this is a field in 
which genuine wit is highly appreciated. 

The IT community members’ effort to create names for their tools-of-the-
trade, which should resist in time and be accepted worldwide for their powerful 
impact, is mentioned quite frequently by various authors discussing Computer 
Science terms etymology (Hoff, 2011).  

In most cases, emphasis of the people coining the new terms is placed on the 
intention to find the ‘perfect’ word that should reflect both its technical description, 
but always in combination with a hint to something very ‘catchy’, as the case was 
for the two-meaning term twitter, explained from its etymological perspective by 
two different sources,  with both emphasizing the value of the term double-meaning 
(http://www.wattpad.com/49758350-twitter and http://voices.yahoo.com/ why-
twitter-called-twitter-6377844.html) as: 'a short burst of inconsequential information,' 
and 'chirps from birds'. And that's exactly what the product was. 

 It is precisely this kind of approach that the tasks should develop in the 
students, thus preparing them to face the real demands of their IT-specific working 
place environment. 

 
4. Outcomes and open conclusions 
As this approach is currently being applied for the first time, its preliminary 

results only can be discussed at this stage. The data that are used originate from 
the students’ project and homework materials, so we can conclude, based on their 
multitude and variety, that there was a vivid interest among the learners towards 
the topic.  

Most of their remarks in solving the designed tasks have also been included 
in creating the above table of etymology types specific to IT. The process has been 
an enriching one for the teacher as well, as the tertiary education bachelor  and 
master level engineering students are definitely more familiar with the technical 
aspects in IT and with the registers and other linguistic and stylistic aspects that 
are domain-specific than their ESP trainer. 

Therefore, if consistently conceived, designed and applied, the IT 
terminology etymology focused activities in the ESP class may have good chances 
to gradually raise the students’ awareness of the: 

- stable forming paradigms of IT words,  
- dynamic evolution of their professional domain at international level, 

permanently developing new etymological mechanisms for the specific 
terminology,  

- optimal manner of using English in their jobs, 
- need for creativity and imagination as attitude components required from 

a Computer Science engineer in general. 
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CREATIVITY IN GENERATING COMPUTER SCIENCE TERMINOLOGY – AN 

ETYMOLOGICAL STUDY  
FROM THE APPLIED LINGUISTICS PERSPECTIVE 

 
Abstract: The aim of the study is to investigate certain aspects of human creativity manifested in 
generating terminology in English specific to the domain of Computer Science/IT, which is of interest 
for the specific UPB students’ profile, with applications in the teaching of English for Specific 
Purposes – ESP. As this research has been the result of a close collaboration between the ESP teacher, 
focused in this case on IT and her students at bachelor level, respectively, the use of the data has then 
been channelled towards the creation of a range of didactic applications for the ESP course. The 
specific terminology is studied and grouped by categories for which optimal classification criteria are 
attempted at, and the goals for which the scientific research has been initiated is reflected in a series of 
applied linguistics based guidelines: creating tasks for internalizing the field terminology, innovative 
means of specialized lexis acquisition, as well as activities for the development of essential information 
(re)discovering skills - in a field unavoidably subjected to a much faster obsolescence process than in 
any other human knowledge areas, meant to be further transferred by the students into lifelong 
language  autonomous study abilities. Moreover, the thus generated glossary can represent, we 
maintain, a rich source for the development of ‘lay’ English lexis – a direction which is also exploited 
by designing specific tasks. The whole process involving the teacher and the students can be 
conducive, by reflection and personalization of the action, towards the personal and professional 
optimization of the participants. 
Key words: creativity, terminology, etymology, ESP, IT. 
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REMARKS ON COLLOCATIONS  
IN COMMERCIAL CORRESPONDENCE 

Introduction 
English is used as a lingua franca in international business contexts. In the current 
context of continuing globalisation of markets as well as internationalisation of 
economy and trade, professionals from institutions and organisations i.e. from 
large multinational companies to SMEs, are required to master Business English in 
order to succeed in the international workplace (negotiations, international 
meetings, conferences, congresses, e-mail, advertising, etc.).  

When referring to a certain type of English such as English for Banking, etc. 
linguists use the term variety of English, all these varieties of English being based on 
General English. (Basturkmen, 2008:15) A particular type of English, such as 
English for Business and Economics can start at any level, in most cases the 
learners being adults who are already familiar with the specific meanings due to 
their professional environment or workplace.  

The main characteristics of the language of Business English vs. the language 
of General English refer to clear and concise communication, a sense of purpose, 
social aspects and intercultural dimension. (Popescu, 2007:163; Ellis & Johnson, 
1994) 

Success and failures in businesses rely on effective communication. 
Commercial Correspondence (or business correspondence or business letter) 
involves the clear, concise and polite written communication between (at least) two 
parties. Commercial Correspondence is a broad concept, regarded as an umbrella 
term that involves a wide range of documents used in various branches of 
economics, varying from different types of business letters (classified, in their turn, 
into business-to-business letters and business-to-customers letters, each category 
including numerous types of letters) to documents related to business reports, 
personnel appointment, orders, office memorandums, payments, banking, 
insurance, transportation and shipping, etc.  

Nevertheless doing business in a foreign language can be fraught with 
challenges and difficulties. In this context, acquiring English for business 
correspondence has become essential. Although business correspondence is 
characterized by a semi-formal style (it does not have to meet the requirements of 
the formal academic style) the seven C’s of effective business communication must 
be taken into consideration when drawing up a document or writing a letter: 
concise – the language should be simple and easy, complete – containing all the 
facts needed, conversational – the use of conversational tone leads to interaction, 
clear – ambiguous language should be avoided, considerate – your communication 
should be courteous, friendly, open and honest, confidence – show that you are 
well-prepared, check – make sure the document is error free. (Root, 2014)  



133 

In order to be able to master Business Correspondence in English, learners 
should have access to materials tailored to meet their needs. Learners must be also 
made aware of the presence of collocations they meet them in different business 
letters or commercial documents etc. as it is better to study collocations in the 
specific context they occur. A student masters a specialized language if he/she 
masters its specific collocations.  

 
2. The Importance of Collocations  
The importance of collocations in language acquisition, extensively 

discussed in the literature, has been studied by theoretical linguistics, lexicology 
and stylistics. (Croitoru, Dumitraşcu, 2006) Being increasingly aware that 
collocational knowledge plays an important role in language use, numerous 
scientific papers have been devoted to their study, defining collocations as 
predictable combinations of words and providing different types of classifications. 
Thus, when certain words are arranged in a proper order, these words collocate and 
these particular arrangements of words are referred to as collocations. A word can 
have several meanings and can make up different combinations for each of its 
meanings. Colligations are defined as the co-occurrences between node words and 
grammatical classes or as interrelations of grammatical categories, which concern 
categories such as word classes and sentence classes. (Firth, 1968:188) Collocates 
refer to words that often occur with particular words. (Cattely, 2005:8)   

Although collocations are considered word combinations that “occur 
naturally with greater than random frequency”, not all “words that co-occur are 
collocations”. (Morgan Lewis, 2002:25) The arbitrariness (non-predictable nature) 
of collocations can frequently cause confusion.  

Jimmie Hill (Lewis editor, 2000:55) was among those who pointed out the 
importance of collocations in vocabulary teaching, as due to collocations native 
speakers are able “to name complex ideas quickly so that we continue to 
manipulate ideas without using all our brainspace on the form of words”, thus 
being regarded as an efficient key to fluency. 

McCarthy (1990:13) stated that “knowledge of collocational appropriacy is 
part of native speaker's competence” whereas Lewis (1997) specified that "fluency 
is based on the acquisition of a large store of fixed or semi-fixed prefabricated 
items."   

Collocations have been also classified from various perspectives. Thus 
linguists distinguish between grammatical collocations (in which a noun, a verb or an 
adjective is followed by a preposition or a grammatical structure – an infinitive, an-
ing form, one or more objects or clauses) and lexical collocations – for instance black 
coffee - (consisting of a noun and its characteristic quality or action, a verb and its 
characteristic object, etc. (Pârlog, 2009:125) 

A classification of collocations ranges from totally free collocations (covered 
market) to totally fixed and idiomatic, between these extremes being a whole range 
of combinations. Various other types of classifications for collocations have been 
suggested, mainly taking into account their componential elements. The number of 
elements in a collocation ranges from two to maximum seven. (Catelly, 2005:8) 

Hill (2000) distinguishes between unique collocations (e.g. foot the bill = pay a 
bill), strong collocations – made up of words that almost never occur separately 



134 

(e.g. auburn hair, rancid butter), weak collocations – being words that co-occur with 
many other words (e.g. in broad agreement) and medium-strength collocations – 
regarded as most important for ESL classroom (e.g. hold a conversation).   

Newmark (1981: 114-115) suggests a classification of collocations that includes 
all possibilities of words or word-groups with which a particular word can 
combine: verb + verbal noun, determiner + adjective + noun, adverb + adjective, 
verb + adverb or adjective, subject + verb, count noun +”of” + mass noun, 
collective nouns + count noun.    

Hill (2000: 51) suggests the following collocational patterns that are most 
often used in Business English:  

Adj. + N: e.g. slack business, slack demand, future delivery, current deposit, 
temporary account, limited liability, active stock; 

N + N (+ N) (compound noun): e.g. bear market, market leader,  market research, 
market trends, exchange rate, inflation level, dividend reinvestment plan; 

V + Adj. + N: e.g. to make fair profits, to revise the original plan, to withdraw/ revoke 
a (an import/ export) license; 

V + Adv.: e.g. to examine thoroughly, to increase dramatically, to decline/ fall/ drop 
slightly /moderately/ substantially/ sharply; 

Adv. + Adj.: e.g. deeply/greatly indebted, strictly confidential, badly damaged; 
V + Prep. + N: e.g. to withdraw from a market, to run something for profit, to sell 

under price, to exempt/free from a tax, to take somebody into partnership; 
V + N: e.g. to ban promotion, to dominate the market, to flood/ gut the market, to 

penetrate the market, to charge a price, to fix/settle/set a price; 
N + V: e.g. profits fall/ decline/ drop/ shrink, profits rise/ accrue/ amount , the 

business is booming,  the market is booming; 
N + V+ Adv.: e.g. a product sells badly, a product sells well; 
Binominal N + and + N: e.g. coin and bullion. 

Hill (2000:53) highlighted the importance of collocations arguing that the 
way words combine to form a collocation is fundamental to all language use. Both 
native and non-native speakers should improve their collocation competence, by 
drawing their attention upon the use of collocations in a specialized text (as there 
are numerous collocations in a text, the obscure ones should be ignored). 
Translating collocations can also be challenging. In many cases, collocations can be 
rendered by equivalent TL word combination without causing any translation 
difficulties but there are also many cases of non-equivalence, when literal 
translation is impossible and a perfect match cannot be identified in the TL in 
which case paraphrasing may be a possible solution.   

 
3. Patterns of Collocations in Commercial Correspondence 
Effective business correspondence makes extensive use of collocations, 

which requires that „speakers should have very good phraseological competence 
in order to be able to handle the ready-made language effectively”. (Mardar, 
2011:178)  

The following classification of collocational patterns most frequently 
encountered in commercial correspondence is based on Hill’s classification (2000: 
51) to which several other collocational patterns were added.   
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Adj. + N: e.g. express delivery, increasing demand, traffic delay, labour dispute, 
unfair dismissal, outstanding bill, comprehensive insurance, massive output, 
last-minute cancellation, computer-integrated manufacturing, booming 
market, VAT invoice, environmental charter, demanding requirement, 
technical shortcomings, illegal strike, etc. ; 

N + N (+ N) (compound noun): e.g. display stand, insurance premium, cheque 
guarantee card, order form, cancellation fee, manufacturing subsidiary, shift 
manager, credit card number, discount voucher, interest rate, invoice value, 
problem solving skills, administrative procedure, product range, freight 
company, reserve currency, front-page/full-page advertisement, hire-purchase 
agreement, holiday allowance, etc. ; 

V + Adj. + N: e.g. be entitled to substantial discount, lead to widespread 
dissatisfaction, meet fundamental requirements, etc.; 

V + Adv.: e.g. disapprove strongly, introduce gradually, invest heavily, invest tax-
free/ abroad, invite officially/cordially/formally, promote indirectly, require 
specifically/explicitly/expressly/repeatedly, slump 
dramatically/badly/disastrously/ heavily, etc.; 

Adv. + Adj.: e.g. fully insured, potentially capable, extremely/highly / mutually 
profitable, always advisable, etc.; 

Adv. + Adj. + N: e.g. newly issued banknotes, highly resourceful market, a 
refreshingly straightforward attitude, internationally agreed guidelines, etc.; 

V + Prep. + N: e.g. ordered according to frequency, discount on orders, 
disappointment for our customers, etc.; 

V + N: e.g. be threatened with dismissal, withdraw labour, present sb with a bill, take 
out insurance, issue a cheque, cancel an order, expand output, penetrate the 
market, seize shipment, resume shipment, express disapproval, fuel discontent, 
stimulate investments, decline an invitation, launch a product, carry freight, 
etc.; 

V + V: e.g. be designed to produce, seek to promote, etc.; 
N + V: e.g. the cheque bounces, the invoice raises, investments fall, research 

reveals/shows/produces/yields sth, shortage occurs, the situation 
deteriorates/worsens, etc. ; 

V + N + Adv.: e.g. allocate resources efficiently; etc.; 
N + and + N: e.g. (phrases) supply and demand, strength and resilience, strengths 

and weaknesses, etc.; 
Adv. + V: e.g. (was) unduly delayed, (unless) otherwise specified, etc.; 
Prep. + N: e.g. on order, in your capacity, on your credit card, at a discount, at sb’s 

invitation, on behalf of the plaintiff, under the procedure, for your 
requirements on request, because of/ due to a shortage, despite/in spite of 
shortcomings, according to your specifications, with accuracy, etc.;   

N + Prep.: e.g. output of, a reduction in manpower, the shuttle between, strike in 
protest at/against, etc.; 

V + Prep.: e.g. issue against, issue on behalf of, promote through, resign from, 
advertise for, etc.; 

Phrasal verb + N: e.g. make out a cheque, come on/onto the market, pay off creditors, 
phase out a product, draw up the agenda, make up for the shortcomings, set up 
showroom, carry out a study, etc.; 
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Phrasal verb + Adv.: e.g. spell sth out in detail/precisely/ clearly/fully;  
Phrases: e.g. cost of manufacture, a range of products, a matter for speculation, next 

on the agenda, breach of agreement, a lack of consensus, etc. 

Since Commercial Correspondence deals with numerous types of documents 
from different branches of economics, the frequency of occurrence of collocations is 
high. Linguists argue that it is better to acquire collocations in context as learners 
would remember them more easily and therefore their language would sound 
more natural thus facilitating communication. Understanding and translating 
collocations should not be a challenging task once learners are familiar with their 
meanings. In this respect, concordancing is also highly recommended as learners 
can thus have access to most frequent word partnerships after inserting a 
particular word they are interested in. (Popescu, 2007:164-165) Thus observing 
word behaviour in contexts can be achieved by accessing several online 
concordancers such as those provided by the British National Corpus: 
http://natcorp.ox.ac.uk/lookup.html,  Web Concordancer: 
http://www.edict.com.hk/concordance/WWWConcappE.htm, Online BLC KWIC 
concordancer: http://ysomeya.hp.infoseek.co.jp. 

There also numerous sites which provide information about business letter 
writing and samples of genuine commercial correspondence such as 
http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-samples.htm.; 
http://www.writinghelp-central.com/sample-letters-business.html; etc. These 
tools may prove invaluable resources as they provide authentic, real-life samples 
of business correspondence and learners can benefit greatly from up-to-date 
materials thus enlarging their mental lexicon.  

Conclusions 
Over the last few years both teachers and students have become aware of the 

importance of collocations in English language teaching-learning, admitting that 
sometimes these are difficult to acquire due to their arbitrary nature and also 
because they are non-predictable. The context is very important when 
teaching/learning collocations as words interact with other words to produce 
textuality. Moreover the context also provides relevant information about their 
specialized meaning and usage. Developing collocation competence is essential as 
it helps students improve their ability to produce natural English, their fluency and 
communication thus ensuring effective business correspondence.  
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DESPRE COLOCAŢIILE DIN CORESPONDENŢA COMERCIALĂ 
 

Rezumat: Scopul lucării noastre este de a evidenţia complexitatea şi diversitatea colocaţiilor utilizate 
în corespondenţa comercială oferind o bază teoretică privind definirea acestora, clasificarea, diverse 
perspective de analiză şi interpretare, importanţa învăţării şi predării colocaţiilor. 
Cuvinte cheie:  engleza de afaceri, corespondenţa comercială, coclocaţii. 
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LIMBAJUL INFORMATIC ACTUAL  
ŞI NEOLOGIA [1] TERMINOLOGICĂ 

1. Limbajul informatic este unul dintre domeniile de specialitate care a suferit 
multiple şi vizibile transformări în ultimele decenii. Paralel cu un continuu proces 
de îmbogăţire, limbajul informatic românesc a cunoscut şi o „deschidere” către 
pulbicul larg, graţie folosirii computerelor de către tot mai mulţi utilizatori, 
majoritatea nespecialişti în domeniu. Este unul dintre motivele pentru care 
numărul dicţionarelor dedicate acestui domeniu este în creştere. Redactarea unui 
astfel de dicţionar nu este o întreprindere facilă, deoarece autorul se vede pus în 
situaţia de a reda, pe înţelesul utilizatorilor, noţiuni şi concepte noi, necunoscute 
până în acest moment de aceştia. Aşa se explică numărul mare de xenisme existent 
în aceste dicţionare, justificat prin circulaţia internaţională a termenilor (broadband, 
browser, buffer, cancel, hacker, pixel, multitasking, upgrade etc.) sau prin corpul fonetic 
redus şi circulaţia internaţională (bug, link, site etc.), dar şi prin imposibilitatea 
imediată de a se găsi un echivalent general acceptat în limba română.  

În studiul de faţă vom încerca să analizăm modul în care traducătorii sau 
autorii români de dicţionare de informatică aleg să redea în limbă diferiţi termeni, 
preluaţi, cei mai mulţi, din engleză. 

Vorbind despre modul de formare a neologismelor terminologice într-o 
limbă, G. Rondeau identifică trei categorii de procedee: morfologice (derivarea şi 
apocopa), morfo-sintactice (siglarea, abrevierea) şi morfo-semantice (împrumutul, 
calcul) (Rondeau 1984).  

Procesul pe care dorim să îl studiem se bazează pe cea de-a treia categorie 
identificată de Rondeau, respectiv îmbogăţirea acestui limbaj special şi, implicit, a 
limbii generale, prin procedeul morfo-semantic. Pentru că abordarea 
neologismelor obţinute din împrumuturi, precum şi statutul acestora în limba 
română sunt teme care au atras atenţia cercetătorilor în nenumărate rânduri, cu 
aplicaţii inclusiv pe limbajul informatic, ne vom opri în cele ce urmează asupra 
celuilalt procedeu  morfo-semantic, calcul lingvistic, sub variantele sale calcul 
semantic şi calcul lexico-gramatical. 

 
2. Cum bine se ştie, calcul semantic se bazează pe existenţa unui sens comun 

între doi termeni.  Pornind de la acest postulat, el „associe (toujours par traduction) 
un sens étranger à une forme déjà existante dans la langue emprunteuse.” (Loubier 
2011: 15). Aceeaşi definiţie dă şi Ion Ştefan: „fenomen lingvistic  care constă în 
preluarea de către un cuvânt a sensului sau a sensurilor  unui cuvânt străin, pe care 
acesta le are în plus  faţă de sensul comun al celor două cuvinte” (Ştefan 1963). O 
sinteză a definiţiilor date calcului lingvistic  poate fi găsită la M. Stanci-Istrate 
(Stanciu 2006). Distingem între calcuri semantice care implică şi o asemănare 
formală cu etimonul englez şi calcuri în cazul cărora această asemănare formală 
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lipseşte, apariţia sensului nou în limba receptoare bazându-se doar pe un sem 
comun.  

2.1.   Primul caz pe care îl vom exemplifica este cel al calcului semantic care 
presupune existenţa unui sem comun dublat de asemănarea formală între etimonul 
din limba-sursă şi un cuvânt existent deja în limba receptoare. Asemănarea formală 
se poate explica prin proveninţa cuvintelor din limba receptoare şi din cea sursă 
dintr-un etimon comun, cel mai probabil de origine franceză. Dicţionarul de 
informatică Larousse, în traducerea sa românească este plin de astfel de exemple: 
aplicaţie s.f. are în DEX ca al doilea sens „Faptul de a aplica (2), de a pune în 
practică”. Pe acest sens şi sub influenţa etimonului englez application, se grefează 
sensul informatic, acela de „nume generic desemnând utilizarea particulară a 
tehnicilor informatice care vizează integrarea folosirii unui calculator pentru o 
anumită activitate”. Tot pe baza sensului comun şi a asemănării formale cu 
etimonul englez apar în limbă termeni ca: asamblor s.n. (engl. assembler), „program 
care asigură traducerea limbajului simbolic în limbajul calculatorului”, coliziune 
s.f. (engl. collision), „consecinţă naturală a producerii simultane a mai multor 
evenimente care solicită aceeaşi sursă”, compatibilitate s.f. (engl. compatibility), 
„calitate a produselor hardware sau software care se pot substitui unele altora fără 
modificări sau care pot rula aceleaşi programe fără conversii”, compilare s.f. (engl. 
compiling), „traducere a unui program scris într-un limbaj evoluat într-un program 
echivalent, scris în limbaj maşină”, comprima v.t. (engl. compress), „a reduce 
dimensiunile unui fişier”, congestie s.f. (engl. congestion), „stare a unui sistem de 
operare atunci când sarcinile cerute de diverse procese sunt aproape de pragul 
critic ce conduce la prăbuşire”, consolă s.f. (engl. console), „dispozitiv de dialog 
între un operator sau utilizator şi unitatea centrală a unui calculator”,  conversie 
s.f. (engl. conversion), „trecerea de la o reprezentare a datelor la alta prin schimbare 
de cod”, egalizator s.n. (engl. equalizer), „dispozitiv permiţând egalizarea unui 
semnal”, executa v.t. (engl. execute), „a îndeplini o instrucţiune exprimată în cond-
maşină”, fragmentare s.f. (engl. fragmentation), „mod de gestiune a memoriei unui 
calculator astfel încât memoria eliberată de un program sau fişier nu este dispusă 
pentru a constitui un anslamblu uni, contiguu”, lista v.t. (engl. to list), „a produce 
un document cu ajutorul unei imprimante”  etc.  

2. 2. A doua situaţie întânită în cazul calcurilor semantice este cea în care 
îmbogăţirea semantică are loc strict pe bază unui sem comun, fără asemănare 
fonetică. Astfel apar: arbore s.m. (engl. tree), „structură ierarhizată între diferite 
elemente informatice”, buclă s.f. (engl. loop), „secvenţă de instrucţiuni inclusă într-un 
program care se repetă de un număr prestabilit de ori până când o condiţie îşi schimbă 
valoarea de adevăr”, cadru s.n. (engl. frame), „bloc de inofrmaţii compus şi transmis 
după un ansamblu de reguli”,  canal s.n. (engl. channel), „cale ce permite unei surse 
să trimită informaţii unui receptor de date”, cheie s.f. (engl. key), „informaţie 
alfanumerică care permite identificarea unei mulţimi de date”, defect s.n. (engl. 
failure) „incident în funcţionarea unui echipament hardware”, disponibilitate s.f. 
(engl. availability) „procent de funcţionare corentă a unui sistem informatic într-o 
perioada dată”, execuţie s.f. (engl. run), „interpretarea instrucţiunilor unui 
program în limbaj maşină”, motor s.n. (engl. engine), „termen generic pentru a 
desemna componentele activel ale unui sistem informatic”, nucleu s.n. (engl. 
kernel), „parte dintr-un sistem de operare care este rezistent în memoria principală 
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pe tot timpul lucrului”, poartă s.f. (engl. gate) „circuit logic cu una sau mai multe 
intrări şi cel puţin o ieşire” etc.    

 
3. Al doilea tip de calc întâlnit în procesul de transfer al termenilor 

informatici în limba română, cu o mai slabă productivitate, este calcul lexico-
gramatical; preluarea categoriei gramaticale a unui model extern reprezintã un calc 
combinat (lexico-gramatical) (Hristea, 1997). Calcurile de acest tip inventariate în 
studiul de faţã  înregistreazã trecerea de la masculin la neutru: cititor s.n. (engl. 
reader), „dispozitiv autonom sau conectat la un calculator”, compilator s.n. (engl. 
compiler), „program specializat în realizarea compilării programelor”,  editor s.n. 
(engl. editor) „program utilitar care permite efectuarea editării unui fişier”. 

 
4. Concluzii 
Procedeul calcului lingvistic, ca sursă de îmbogăţire a limbajelor speciale şi, 

implicit, a limbii generale, se dovedeşte a fi extrem de productiv.  
4.1. La nivelul limbajelor speciale, consecinţa folosirii acestui procedeu şi 

frecvenţa cu care se recurge la el, contrazice ideea de monoreferenţialitate la 
nivelul termenilor: congestie (medicină), motor (tehnică), nucleu (chimie) sunt 
numai câteva exemple în acest sens. 

La nivelul limbii comune, îmbogăţirea prin calc lingvistic favorizează 
apariţia polisemantismului. Un termen cu unul sau două sensuri specializate, 
primeşte sensuri noi, care nu întârzie să pătrundă în uz. De altfel, multe dintre 
sensurile noi, folosite în limbajul informaticii, sunt prezente în dicţionarele limbii: 
aplicaţie, asamblor, a lista etc.  

4.2. În sens invers, procedeul calcului lingvistic determină specializarea unor 
cuvinte care aparţin limbajului comun: arbore, care prin calc semantic dobândeşte 
sensuri în limbaj tehnic („organ de maşină”), marinăresc (în sintagma arbore mic), 
iar mai nou, în limbajul informatic, buclă, fereastră s.f. (engl. window), „zonă de pe 
ecranul calculatorului în care se afişează anumite informaţii”, cititor sau actor s.m. 
(engl. actor), „agent care posedă o parte din baza de cunoştinţe a unei probleme şi 
care cooperează cu alţi agenţi la rezolvarea acesteia”.  

4.3. O altă problemă sensibilă pe care o ridică unităţile obţinute prin calchiere 
este aceea a omonimiei: cuvinte ca cititor, editor, compilator, provenite din surse 
etimologice diferite de cele cu care sunt deja înregistrate aceleaşi lexeme în DEX şi 
în alte dicţionare ale limbii, precum şi datorită încadrării lor la un alt gen, pot fi 
considerate şi tratate drept omonime ale cuvintelor mai vechi.  

4.4. După cum se poate observa, majoritatea calcurilor vizează sfera numelui, 
în cele două lucrări studiate, una tradusă, una de autor, numărul calcurilor după 
un verbe fiiind extrem de redus:  a comprima, a executa, a lista.  

În studiul de faţă am ales să exemplificăm productivitatea calcului lingvistic 
şi rolul său în diversificarea şi modernizarea lexicului limbii pe baza unităţilor 
lexicale simple. Calcul, în toate formele sale, se dovedeşte însă extrem de productiv 
şi în cazul unităţilor compuse şi, mai cu seamă, în cazul sintagmelor.  
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NOTE 
[1] Deşi distincţia între limba comună şi limbajele de specialitate în ceea ce priveşte modul 
de formare a termenilor noi se actualizează prin ceea ce numim neologie şi neonimie, datorită 
uzului restrâns al celui din urmă termen, vom recurge  la folosirea termenilor de neologie / 
neologism terminologic.  
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LE LANGAGE INFORMATIQUE ACTUEL ET LA NEOLOGIE TERMINOLOGIQUE 

TODAY’S COMPUTER LANGUAGE AND TERMINOLOGIC NEOLOGY 
 
Résumé: L’article propose l’analyse de certains termes en circulation dans le langage de 
l’informatique. Le mécanisme que nous voulons aborder est celui du calque linguistique, sous ses 
diverses formes. Ce procédé s’avère extrêmement productif dans la  formation des termes nouveaux.    
Mots-clé: Langage de l’informatique, calque,  polysémie, homonymie, genre prochain et différence 
spécifique. 
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ASPECTUL FONETIC AL MANIFESTĂRILOR CREATIVITĂŢII 
LIMBAJULUI UMAN (CONTRIBUŢII LINGVISTICE ŞI 

GLOTODIDACTICE) 

După cum se ştie, limba este cel mai important mijloc de cominicare interumană şi 
de masifestare a personalităţii în societate. Nu există nici o sferă a activităţii umane 
în care limba să nu fie prezentă. După cum menţionează I.Goja, fiecare limbă îşi 
propune să acopere întreaga realitate la care vorbitorii ei au acces prin simţuri şi 
prin gânduri, concepte şi semnificaţii atrubuite nu obiectelor, ci unei construcţii 
mentale, ceva ce nu are materialitate: conceptul corespunzător clasei, mulţimii de 
obiecte care pot fi referenţi ai semnificantului, ai cuvântului, ai sensului lingvistic. 
Aşadar, limbajul este instrumentul intelectual, mental, cu ajutorul căruia oamenii 
clasifică obiectele din realitate, imaginează existenţa unor clase şi le dau fiecăruia 
un nume: masă, casă, a citi, a scrie, frumos, bine etc. Gruparea în aceeaşi clasă a unor 
obiecte şi nu în clase de obiecte deosebite se face în temeiul unor judecăţi de 
valoare, potrivit cărora obiectele respective seamănă între ele (din punct de vedere 
morfologic şi funcţional) mult mai mult decât ar semăna cu altele. Mai simplu 
spus, oamenii practică, prin graiul lor, o clasificare (a obiectelor din realitate) pe 
care ei o consideră, o „simt” că este cea care corespunde adevărului despre 
realitatea în care trăim (Goja:online). 

Limba este mijlocul sau calea de exprimare a gândirii. Ea se află în strânsă 
interdependenţă cu dezvoltarea gândirii: stimulează dezvoltarea gândirii şi arată 
nivelul şi calităţile acesteia (Balint:online). 

Limbajul este activitatea de comunicare cu ajutorul limbii, în timp ce 
vorbirea este actul de utilizare individuală şi concretă a limbii în procesul complex 
al limbajului. Dacă limba este obiect de studiu al lingvisticii, limbajul, ca fapt de 
comunicare interumană, ce se bazează pe resursele din cadrul unei limbi, este 
obiect al psiholingvisticii, iar forma ei de bază, vorbirea, este obiectul psihologiei, 
deşi în ultimele decenii graniţele dintre ele s-au estompat prin interpenetrări 
continue. Urmărind însuşirea limbii în condiţii concrete, relevând stadiile în 
achiziţia limbii, care duc la îmbogăţirea şi perfecţionarea vorbirii, însuşirea citit-
scrisului (cu dificultăţile asociate), psihologia are în vedere formele, funcţiile sale 
complexe, sistemul verbal fiind considerat ca principalul element de integrare 
cognitivă, afectivă, atitudinală, ca principiu de organizare al întregului psihic 
(Limbajul şi comunicarea:online). 

Lingvistica modernă, de la Ferdinand de Saussure încoace, face deosebirea 
netă între langue şi parole, între limbă – langue şi vorbire – parole, ca fiind cele două 
moduri de manifestare, de existenţă a limbajului. Aspectul vorbire – parole este 
aspectul sensibil, concret, pipăibil, care poate fi înregistrat cu aparatele concepute 
în acest scop, care poate fi transferat, prin scriere, din zona fonică a sensibilităţii 
noastre în cea vizuală. Este domeniul enunţurilor, al mesajelor pe care un emiţător 
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bine individualizat le transmite receptorului aflat dinaintea sa, între cei doi 
angajându-se, de regulă, un dialog. Alături de aceste enunţuri mai există codul din 
mintea noastră, care permite codificarea şi decodificarea enunţurilor. Acest cod 
este, de fapt, o structură, un sistem de reguli care guvernează comportamentul 
unităţilor limbii atunci când ele intră în structura enunţului. Aceste unităţi ale 
limbii sunt nişte constructe mentale, începând cu fonemul şi încheind cu structurile 
frazeologice ample (Goja:online). 

Astfel, vizând noţiunea de vorbire ne referim la aspectul ei material, palpabil 
(ce poate fi văzut, auzit etc.). În acest context, în cadrul comunicării orale percepţia 
se bazează pe asocierea acţiunii undei sonore cu anumite foneme structurate în 
morfeme, lexeme şi sintagme în cadrul unui enunţ.  

La nivelul codului, al limbii, semnificanţii (combinaţia de foneme cu rol 
denominativ) nu sunt aplicaţi obiectelor, ci claselor de obiecte, conceptelor care se 
deduc din fiecare clasă de obiecte. În mod real şi profund, la acest nivel se 
deosebesc limbile, la nivelul semnificaţilor (şi al semnificaţiilor) cu care operează, 
la nivelul clasificării obiectelor în clase, fiecare limbă făcând această operaţiune 
după criterii proprii şi cu rezultate care o deosebesc de celelalte limbi. Astfel că, 
dacă vom compara între ele două limbi, de nenumărate ori vom avea ocazia să 
constatăm că două „obiecte” pe care o limbă le pune în aceeaşi clasă, numindu-le la 
fel („a învăţa”, „a împrumuta”), în altă limbă sunt puse în clase diferite, sub nume 
diferite („to learn” şi „to teach” etc.) (Goja:online). 

Astfel, se confirmă faptul că categoria de formă şi conţinut se manifestă în 
lingvistică prin dihotomia limbă-vorbire. Deoarece vorbirea ţine de latura 
materială exterioară a exprimării limbii, iar comunicarea orală este primară faţă de 
cea scrisă (absenţa propriului scris în multe ale limbi ale lumii în zilele noastre 
confirmă acest fapt), noţiunea de vorbire vizează în primul rând pronunţie. Pe de o 
parte, născându-se copilul însuşeşte mai întâi sunetele vorbirii cu ajutorul cărora 
devine apt în continuare să formuleze cuvinte şi expresii. În plan lingvistic, 
fonemul este cea mai mică unitate a limbii care serveşte drept „material de 
construcţie” şi semn de deosebire pentru unităţi mai complexe.  

După cum menţionează M.Balint, fiind principalul mijloc de comunicare 
interumană, limbajul este în acelaşi timp şi factor cu un rol determinant în 
dezvoltarea personalităţii umane. În primii ani de viaţă, limbajul se însuşeşte 
spontan, empiric, în mediul familial; apoi sistematic, în cadrul social 
(Balint:online). În acest context, tentativa de a rosti sunete şi mai apoi cuvinte şi 
enunţuri se datorează aflării într-un mediu de comunicare (începându-se cu 
familie), perceperii a ceea ce se comunică în jurul lui şi tentativei inconştiente de a 
intra într-un fel sau altul în procesul de comunicare. Faptul acesta demonstrează ca 
are loc demararea anumitor procese de gândire, ceea ce asigură mai întâi 
perceperea şi însuşirea sunetelor şi în continuare achiziţionarea şi utilizarea 
unităţilor lexicale şi morfosintactice. 

Ţinându-se cont de faptul că limba este cel mai important mijloc de 
comunicare interumană scopul predării unei limbi diferite este atingerea nivelului 
de capacitatea de a comunica în limba respectivă, ceea ce vizează cele patru 
competenţe comunicative: a vorbi, a audia (a înţelege oral), a scrie şi a citi: 
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Competenţe 
comunicative 

Productive Perceptive 

Orale A vorbi A audia 
Scrise A scrie A citi

 
Comunicarea orală este primară celei scrise, fapt ce este confirmat de 

următoarele: 1. Omul învaţă mai întâi a vorbi şi apoi a scrie, capacitatea de a însuşi 
să scrie depinzând de cea de a însuşi să vorbească; 2. Existenţa oamenilor 
analfabeţi; 3. Absenţa propriului scris în multe limbi ale lumii în prezent. 

Toate acestea demonstrează primordialitatea foneticii faţă de alte 
compartimente ale limbii nu numai în plan lingvistic, ci şi în cel glotodidactic. 

Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi reflectă procesul de 
formare a competenţelor comunicative prin trei nivele: 1. Cunoaştere şi înţelegere 
/ comprehensiune. La acest nivel se formează cunoştinţele pe calea transformării 
lor din informaţie în baza înţelegerii logice a materiei; 2. Aplicare. Nivelul dat 
vizează formarea abilităţilor ca rezultat al transformării acestora din cunoştinţe în 
baza întrebuinţării practice a celor din urmă; 3. Integrare. Nivelul în cauză se 
caracterizează prin transformarea abilităţilor în deprinderi pe calea automatizării 
celor dintâi şi a integrării cunoştinţelor, abilităţilor şi deprindferilor noi în sistemul 
individual cognitiv-logic de cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi. 

În acest context, procesul de predare a foneticii ar avea următoarea schemă: 
1. Nivelul 1. Însuşirea conştientă a sunetelor vorbirii prin analiza comparativ-
contrastivă a sunetelor limbii  studiate cu cele din limba maternă. În cazul studierii 
limbii secunde este benefic ca o astfel de analiză să se efectueze şi cu cele ale limbii 
de bază; 2.Nivelele 2 şi 3. Stimularea procesului de gândire la exprimarea orală în 
procesul de aplicare practică şi automatizare a materialului didactic. Totodată, 
după cum menţionează M.Balint, dezvoltarea limbajului deschide perspectiva unei 
dezvoltări fundamentale şi oferă posibilitatea de educare continuă. De aceea în 
procesul de predare a pronunţiei în cadrul învăţării unei limbi se prevăd 
următoarele obiective-cadru, obiective cu un grad înalt de generalitate: 1. Formarea 
capacităţii copiilor de a asculta cu atenţie un mesaj oral; 2. Formarea capacităţii de 
a recepta corect un mesaj oral; 3. Formarea capacităţii de a recepta diferite tipuri de 
limbaj; 4. Formarea capacităţii de a exprima corect aceste mesaje. Obiectivele-cadru 
sunt transpuse în obiective de referinţă, adică rezultatele aşteptate, progresia în 
achiziţia de cunoştinţe şi de competenţe de la un an de studiu la altul. Obiectivele 
de referinţă se realizează în funcţie de vârsta preşcolarilor: ele sporesc în dificultate 
mergând de la grupa mică până la grupa pregătitoare. Orice activitate didactică 
trebuie să aibă scopuri bine definite şi obiective operaţionale, adică performanţele 
sub formă de comportamente observabile şi măsurabile obţinute pe parcursul 
procesului didactic (Balint:online). 

Reieşind din cele examinate, observăm că însuşirea unei limbi este 
determinată de dezvoltarea gândirii. Pe de altă parte, dezvoltarea limbajului 
contribuie la dezvoltarea gândirii. În acest context, procesul de predare a unei 
limbi trebuie să aibă la bază o analiză detailată minuţioasă a elementelor ce fac 
parte dintr-un compartiment al limbii sau altul. Totodată elementele în cauză nu 
trebuie privite ca ceva separat existent în sine, ci ca părţi integrante ale unui întreg. 
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A Phonetic Aspect of Manifestations of Creativity of Human Language  
(Linguistic and Didactical Contributions) 

 
Abstract: As it is known, language is the most important means of interpersonal communication and 
personality’s manifestation in the society. There is no sphere of human activity in which language is 
not present. The category of form and content is manifested in linguistics as a dichotomy of language 
and speech. Since the speech is related to the material side of outer expression of language and the oral 
communication is primary to the written (the absence of own writing in many languages of the world 
confirms this), the concept of speech is primarily aimed at pronunciation. On the one hand, the child 
being born first acquires speech sounds by means of which he or she becomes able to make words or 
phrases. On the other hand, the phoneme is the smallest language unit serving as a "building 
material" and a distinction sign for more complex units. In this context, the paper examines the 
phonetic aspect of manifestations of creativity of human language from the point of view of linguistics 
and language teaching. 
Key words: language, speech, phonetics, sound, creativity, human language. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

Ana-Elena COSTANDACHE  

Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, România 

L’EXPRESSION ORALE EN CLASSE DE FLE5 –  
APPROCHE THEORIQUE ET PRATIQUE 

 
Principes de l’enseignement de l’expression orale 

1. Principe d’accorder la priorité à l’expression orale parce que c’est le moyen 
le plus rapide et commode de communiquer avec les autres. 

2. Motivation de la séance de langage – c’est placer les élèves dans une 
situation stimulante qui leur donne l’envie de communiquer. 

3. Liberté de l’expression – faire les élèves s’exprimer librement. 
4. La structuration du langage – bien surveiller et diriger l’expression 

grammaticalement correcte.   
5. Privilégier la communication entre les enfants parce qu’on s’exprime plus 

facilement entre les amis, copains etc. 
6. Organiser la communication par équipe : la classe doit être non seulement 

partagée en petits groupes, mais les groupes peuvent être organisés en cercles. 
Pour cela, il faut avoir des pièces de meubles détachées pour que le professeur 
surveille mieux tout ce qui se passe dans chaque groupe. 

 
Approche théorique. Les buts de la classe de conversation  
Pendant la classe de conversation l’enseignant a les buts de/d’ :  
- apprendre à l’élève de s’exprimer oralement, avec aisance et clarté. 
- mettre en évidence les besoins langagiers des élèves, leurs problèmes, leurs 

préoccupations, leurs préférences. Il faut prendre en calcul le rôle de l’expression 
libre car, en communiquant, l’élève se libère de ses angoisses, complexes, 
fantasmes. 

- encourager la communication qui peut revêtir des aspects sociaux : l’élève 
apprend à communiquer  avec les autres. Il apprend, en même temps, que ses 
opinions peuvent ne pas être les meilleures. Cela leur apprend ce que c’est que la 
tolérance, partie importante de la personnalité.   
 

Types de communication en classe de langue  
1. La communication didactique – est très restreinte parce que la situation 

didactique de « professeur à élève » n’offre pas de possibilités pour l’expression 
orale. 

2. La communication imitée – c’est l’apprentissage par cœur des modèles de 
micro-conversations. 

3. La communication simulée – c’est fabriquer des dialogues sur modèle à partir 
d’une image ou d’une situation. 

                                                 

5 Français langue ètrangère 
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4. La conversation authentique – le brainstorming (ou le remue-méninge) – ce 
type de conversation peut produire des débats réels. 
 

Approche pratique. Les séances de l’expression orale 
Les classes d’expression orale peuvent avoir de différentes dominantes : 

1. Exercices de langage fondés sur la mémoire. 
2. Exercices de langage fondés sur l’observation portée sur une ou plusieurs 

images. Après l’étape d’observation, il y a une étape d’expression libre, puis une 
étape d’expression dirigée et une étape de correction du langage. Cette séance 
d’observation des images peut avoir comme variantes une séance de langage 
fondée sur une émission de télévision ou sur l’observation du réel. 

3. Exercices de langage fondés sur l’imagination : des histoires inachevées, 
des romans scolaires.  

 
Techniques d’enseignement de l’oral – activité communicative en classe de 

FLE 
Pour le développement des compétences en expression orale et pour 

acquérir une compétence linguistique, les élèves doivent développer des 
compétences sociolinguistiques discursives, stratégiques et sociales. Les activités 
d’expression orale ont pour but d’enseigner aux élèves comment utiliser la langue 
cible correctement et de façon appropriée à la situation de communication. Pour 
cela, il faut que l’enseignant se propose des objectifs faisables, accessibles. Il doit se 
montrer réaliste quant aux résultats des apprenants, qui font des progrès petit-à-
petit.  

La communication orale dans la classe tient compte de plusieurs facteurs [1] : 
- les participants à l’acte de communication (enseignant -> toute la classe, 

enseignant -> apprenants, enseignant -> apprenants, enseignant -> petit groupe 
d’élèves, enseignant -> plusieurs petits groupes, apprenant ->apprenant, 
apprenant -> toute la classe, apprenants -> toute la classe, un petit groupe -> toute 
la classe.   

- moment de la communication orale (horaire) ; 
- canal (en fonction des possibilités techniques) ; 
- registres de langue ; 
- contenus (différents actes de communication). 
Le professeur doit imaginer des stratégies compensatoires (encourager les 

élèves, les féliciter; aucune admonestation langagière n’est permise). Il doit aussi 
prévoir des modalités pour stimuler les élèves à se débrouiller d’une certaine 
manière.  

Qu’est-ce qui est le meilleur ? 
a/ insister, dès le début, sur la précision de la forme pour éviter le risque 
de l’erreur ? ou 
b/ se montrer raisonnable, tolérant, pour que, mis en confiance, les apprenants 
s’élancent dans la communication ? 

Les deux formules sont à appliquer: 
a/ il faut insister, dès le début, sur la précision de la forme, si le but à atteindre est 
la précision et la correction de la forme; 
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b/ il faut se montrer raisonnable, tolérant, s’il s’agit d’exercer l’expression libre et 
spontanée. 

Mais tout cela dépend du type d’erreur: il faut la corriger si elle perturbe la 
compréhension, mais il ne faut pas la corriger si le message passe.  

L’enseignant doit tenir compte de l’émotivité de l’apprenant: il pourrait dire 
aux élèves: « Mais ce n’est rien ! Quand on apprend, faire des fautes c’est la chose 
la plus naturelle qui soit ! » ; « Les fautes ne sont pas mauvaises. Elles nous font 
apprendre. » « Si vous voulez progresser, il faut prendre des risques. » « Faire des 
fautes, ce n’est rien de déshonorant ! » 

La situation de classe offre peu d’occasions de conversations authentiques. 
L’enseignant a le rôle de meneur de jeu, d’animateur des échanges du groupe et du 
scénario de la conversation. Il doit donc organiser sa classe: 

- aux niveaux débutant et moyen, le professeur fera écouter ou lire à ses 
élèves des modèles dialogiques.  

- au niveau supérieur, les conversations doivent être organisées autour 
d’un thème, d’une situation de communication dans laquelle ils puissent utiliser 
beaucoup d’actes de langage. 

 
a/ Techniques de conversation au niveau débutant 
Au niveau débutant on enseigne des structures essentielles du français 

courant. Les sujets sont puisés: de la classe, de la nature, des événements 
occasionnels, des besoins des enfants, des phénomènes météo. Tout sujet au niveau 
débutant doit s’appuyer sur l’observation. 
Variantes d’activités: 

1. Simples réponses en écho, sans changement dans le verbe:  
- C’est le crayon de Marcel ? 
- Oui, c’est le crayon de Marcel. 
 
2. Questions avec réponse négative: 
- C’est une tortue ? 
- Non, ce n’est pas une tortue, c’est un éléphant. 
 
3. Réponse avec changement dans le verbe ou dans le pronom. 

      - Tu viens avec moi ? 
      - Oui, je viens avec toi. 
      - Tu manges avec moi ? 
      - Non, j’ai déjà mangé. 
 

4. Réponses avec remplacement d’un terme avec un pronom C.O.D, C.O.I., 
complément    adverbial. 

- Elle va à l’école chaque jour ? 
- Oui, elle y va chaque jour. 
 
5. Réponse brève, elliptique, typique de la langue parlée.  

      - Où vas-tu ? 
      - Au cinéma.  
      - Quand est-il parti ? 
      - Hier.  
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6. Conversation autour de l’heure, la date, le temps, la famille, les achats, la 
maison, la ville et la circulation, les métiers, les magasins, les achats, la 
campagne, le bord de la mer, les sports et l’automobile, la radio et la télé, 
une visite à Paris. 

7. Questions pour obtenir des réponses utilisant l’article partitif ou la 
préposition simple « de ». 

 
b/ Techniques de conversation au niveau moyen 
À ce niveau il faut avoir une plus grande autonomie. La conversation doit 

s’appuyer sur un matériel sonore, visuel ou écrit. 
• Exemple: chez une fleuriste – les actes de langage seront: saluer, 

demander, remercier, proposer, prendre congé. Les verbes utilisés (aimer, adorer), 
les couleurs, les adjectifs démonstratifs, les pronoms démonstratifs, les gallicismes 
(- Ce sont ses fleurs préférées ? - Oui, ce sont les fleurs qu’elle préfère.); éléments 
de civilisation: (- Quelle est la différence entre la fête et l’anniversaire ? / En 
quelles situations on peut offrir des fleurs ?) 

 
Suggestions pour une conversation 

1. Phrase de départ: « J’aimerais beaucoup aller au théâtre ce soir. » Autour 
de cette phrase on peut:  

- poser des questions sur le spectacle;  
- donner le plus des réponses possibles pour chaque question. Cela prépare à 

la vraie communication ultérieure. 
 
2. Le professeur indique un verbe à partir duquel les élèves posent une 

chaîne des questions: « Je suis en train. » Avec qui ? / Quand ? / Pourquoi ? / 
Quelles étaient vos intentions ? 

 
3. Formuler des phrases avec tous les sens du mot X (on propose un mot 

polysémique). 
 

4. Décrire les opérations nécessaires pour: préparer des frites, écrire une 
lettre, nettoyer la  pièce / la maison.  

 
5. Le jeu de détective: un élève est fait sortir de la classe. On établit « le 

criminel » (un élève de la classe). Le détective doit poser des questions aux 
collègues de la classe pour trouver le criminel.  
 

c/ Techniques de conversation au niveau supérieur  
Au niveau avancé (ou supérieur) la conversation est organisée par le 

professeur et préparée par les élèves une semaine à l’avance. Le professeur doit 
suggérer aux élèves des lectures adjuvantes et leur donner les expressions les plus 
difficiles. Le point de départ peut être : un texte, un proverbe, un fait divers, un 
film, un roman lu, une publicité, un thème, un sketch humoristique, un article de 
presse. Mais les thèmes peuvent aussi être présentés en grand, au tableau noir et 
suivis d’une question qui focalise le sujet. Exemples : 



153 

- les vêtements : « Est-ce qu’on s’habille pour soi-même ou pour les 
autres ? » 

- le corps humain : « Y a-t-il des raisons valables de vouloir cacher son 
âge ? » 

- la famille : « Que pensez-vous de l’autorité paternelle ? » 
- les âges de la vie : « Est-il vrai que l’enfance est l’âge le plus heureux de la 

vie ? » 
- la maison : « Est-il ridicule pour un homme d’aider sa femme à la 

maison ? »   
Conclusions  
Les activités d’expression orale en classe de FLE motivent les élèves à 

s’exprimer librement, avec aisance. Ce sont des activités d’apprentissage des mots 
en situation de communication, qui offrent aux élèves la possibilité d’enrichir leur 
bagage lexical et de pratiquer, indépendamment, une langue étrangère. Les 
activités qui supposent l’utilisation des mots suscitent le goût des apprenants pour 
la prise de la parole, pour la découverte d’un monde culturel nouveau et, même, 
d’une civilisation. L’habitude de communication orale reste une activité qui 
s’éduque, s’exerce et se développe. Tout ce que l’enseignant doit faire c’est 
d’encourager les élèves et de les motiver à s’élancer à l’expression orale, activité 
qui pourrait leur être utile à un moment donné de leur vie.   
 
NOTE 
[1] René Richterich et Nicolas Scherer, Communication orale et apprentissage des langues 

(Pratique pédagogique), Hachette, Paris, 1975, p. 5-7. 
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THE ORAL EXPRESSION IN CLASS OF FLE –  
THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACH 

 
Abstract: The oral expression is the fastest and most convenient way to communicate with the 
others. In any class of FLE (French as a foreign language), the teacher has to motivate the learners, 
grant them the freedom of expression and place them in stimulating situations which give them the 
desire to communicate. In their activity, the learners have to size any situation of communication to 
make a commitment in foreign language.  
Our approach proposes a theoretical and practical approach of the oral expression in class of FLE, who 
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learns on examples of communicative activities: how to organize and structure the grammatically 
correct expression, how to manage the communication by team, how to share the personal ideas with 
the others. 
Keywords: oral expression, communication, exercises of language, freedom of expression, technique 
(s) of conversation. 
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LIVING UP TO THE ORIGINAL: (NON) CREATIVE 
SOLUTIONS IN TRANSLATING  

METAPHORS, SIMILES AND PUNS 

Introduction  
The word “creative” entails uses which are marked out as striking and innovative, 
involving “a marked breaking or bending of rules and norms of language, 
including a deliberate play with its forms and its potential for meaning.” (Carter, 
2004: 9). 

The topic of linguistic creativity is fascinating for anyone who loves 
newness and English is a language endowed with features that allows writers to 
convey their thoughts and ideas in simple, original and expressive ways. This is 
why we decided to focus on a number of metaphors, similes and wordplays in two 
of Salman Rushdie’s novels: Midnight’s Children (published in 1982) and The Ground 
Beneath Her Feet (published in 2000). Salman Rushdie himself remarked that 
‘“[n]ovel” itself is a word that means new, and the purpose of art has always been 
thought to make things new, so you don’t see things through the same old, tired 
eyes’ (Rushdie, in Rance 2001: 106). Relative to the English language that we 
believe was rather enriched than subverted by postcolonial writers, Rushdie 
declares:  

 
“... the great gift of English as a language is its malleability – its huge size and 
its huge versatility as a language – you can do this with English. You can 
stretch it and pull it and chop it up and tie it into knots and it still makes sense. 
And it’s capacious enough. It’s a great good fortune to me to have English as a 
language, but certainly I wanted to make a new noise with it. (Rushdie, in 
Isaacs 2001: 162)  

 
Therefore, it seems interesting and productive to analyse how the author performs 
this and how this extends in the Romanian versions of the two novels mentioned 
above: Copiii din miez de noapte [Midnight’s Children], translated by Radu 
Paraschivescu in 2007 and Pământul de sub tălpile ei [The Ground Beneath Her Feet] 
translated by Antoaneta Ralian in 2012.  Our analysis of translation strategies and 
procedures is informed by Newmark (1988) and Fawcett (1997). 

 
1. Novel metaphors and similes with Salmon Rushdie 
In Rushdie’s work, figurative language offers new insights into approaching 

literature that is written cross-culturally. At the same time, it can be said that the 
density of linguistic and cultural factors in figurative language may be challenging 
in the passage from one language to another.  

Critics like Sanga (2001) argue that one of the main tasks of postcolonial 
writing has been the interrogation of Western colonial discourse. Postcolonial 
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discourse uses metaphorical formulations of its own, thus demythologizing 
colonialist metaphors such as ‘bringing light and civilization to the dark places in 
the world’. 

In this section we will show how Rushdie challenged established (colonial) 
ways of understanding the world, [notions such as nation, identity, etc.] by 
creating a coherent and evocative system of images. 

Rushdie’s  definition of metaphor reminds of the cognitive linguists’ view 
according to which metaphor represents a mapping between two different 
conceptual domains and it is realized through metaphoric expression: “the very 
word ‘metaphor’, with its roots in Greek words for ‘bearing across’, describes a 
sort of migration, the migration of ideas into images...” (Rushdie, 1991: 279). 
Metaphor helps people to see more, and more clearly: “... the love of images also 
contains great potential. When the world is seen through ideas, through 
metaphors, it becomes a richer place.” (idem, 181)  

In the novel “The Ground Beneath Her Feet”, MUSIC is present not only 
through explicit references to music such as the book title but also as one of the 
favourite source domains for metaphors and similes. Thus, in the examples below, 
Rai, one of the three protagonists and the narrator in the novel, speaks about his 
own SELF or IDENTITY as dissonance (1):  

 
(1) At my worst, I have been a cacophony, a mass of human noises that did not add 
up to the symphony of an integrated self (TG, 75) 
 

And, remaining within the same conceptual field of music, he goes on, with a 
simile (2): 
 

(2) At my best, the world sang out to me, and through me, like ringing crystal 
(TG, 75)  
 

Another cognitive source domain used for the representation of the SELF is 
FOOD. Images related to food serve to characterize the protagonists and their 
relationships, as, for example, in “The Ground Beneath Her Feet”, where Rai 
describes his relations with Vina and Ormus  in the following terms:  

 
(3) ... in those days before the tour she at last admitted that I’d waited my 
whole life to hear, namely I had become a factor, a problem. I was no longer an 
occasional dish, a side snack. (TG, 450) 
 

In Midnight’s Children, the usage of food images characterizes Saleem’s 
grandmother (Reverend Mother) as strong, determined, and prideful:  

 
(4) “Reverend Mother doled out the curries and meatballs of intransigence, 
dishes imbued with the personality of their creator; Amina ate the fish salans 
of stubbornness and the birianis of determination,” influencing the eaters in 
various ways. (MC, 158) 
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Another character from the same novel, Alia, Saleem’s aunt, was a vengeful spirit 
that influenced everyone around her through the foods she prepared. Later in the 
novel, after 220 pages, Saleem narrates:  

 
(5) What she had, during the lonely madness of the years, raised to the level of 
an art-form: the impregnation of food with emotions. . . .she fed us the birianis 
of dissention and the nargisi koftas of discord; and little by little, even the 
harmonies of my parents’ autumnal love went out of tune. (MC, 378) 

 
According to Kortenaar (2004), the inspiration for endowing the main 

protagonist, Saleem with the ability to detect other people’s emotions with his 
senses, especially by smell, derives from “the fact that Rushdie left India when he 
was fourteen and the child registers smells and tastes more strongly than does the 
adult. For Rushdie, India is the land of smells and tastes because it is forever the 
land of childhood”. (Kortenaar, 2004: 51) 

The association of Indian spice names with various emotions and attitudes 
that characterize the protagonists is unexpected, unusual and can be viewed as a 
way to echo the place he writes about.   

Stylistically, the extract in example 5 reminds the reader of a previous 
extract (given in example 4) and cements the text together. 

Rushdie’s metaphors based on sensory experience to evoke emotions and 
attitudes seem to follow a particular pattern, that is NOUN 1 (concrete) + OF + 
NOUN 2 (abstract), a pattern that can also be identified in (6) and (7).  

In “The Ground Beneath Her Feet”, the narrator, Rai, recalls his childhood 
days, by looking at childhood as being a CONTAINER for treasured memories:  

 
(6) From deep within the dusty trunk of childhood I can still dig out the memory 
of my mother Ameer when young ... (TG, 56) 

 
A peripheral instance of the CONTAINER metaphor, but, this time, conveying a 
negative meaning, is the representation of people’s lives in Bombay:  
 

(7) In the Muslim muhallas or neighbourhoods which clustered around 
Chandni Chowk, people were content to look inwards into the screened-off 
courtyards of their lives; to roll chick-blinds down (MC, 69) 

 
Rushdie’s metaphoric pattern involving the attribution of physical attributes to 
abstract or inner entities and having the structure Noun 1 (concrete) + OF + Noun 
2 (abstract) is very close to simile, his favourite figure of speech. In The Ground 
Beneath Her Feet, the theme of cultural blending, of hybridity, appears in a simile 
depicting Bombay:  
 

(8) The west was in Bombay from the beginning, impure old Bombay where 
West and East, North and South had always been scrambled like codes, like eggs. 
(TG, 95) 
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2. Metaphor and simile translation strategies 
The predominant strategy of rendering Rushdie’s metaphors and similes in 

the Romanian versions is literal translation. This confirms Newmark’s (1988: 113) 
view that original metaphors should be translated literally, whether they are 
universal, cultural or obscurely subjective, mainly because of two reasons:  

a) they contain the core of an important writer's message, his personality, his 
comment on life, and these have to be transferred neat 

b) such metaphors are a source of enrichment for the TL.  

Besides, Rushdie himself believes that “the device of literal translations of 
metaphors is certainly exotic, but it does also lend a kind of authenticity ...” (1991: 
77) 

As it is known, Rushdie wanted to open a window for readers into the 
cultural identity of India through occasional sparkling of Hindi terms and phrases 
and to this purpose he often resorted to cultural words denoting social status 
terms, kinship terms, forms of address, etc. Food-related words, such as curries, 
birianis, nargisi koftas, included in the structure of metaphoric expressions as those 
in examples (4) and (5) have been ‘naturalized’ in the target text by transferring and 
adapting them to the normal pronunciation and normal morphology of the target 
language: curry-uri, birian-uri, nargisi koftale. 

Relative to the translation of the simile West and East, North and South 
scrambled like codes, like eggs in example (8) it is worth noting that the Romanian 
translator grasped the idea of homogenization of cultures and conveyed it by using 
the combined strategy of “omission” (of like codes) and compensation.  

 
3. Wordplay and rhyme with Salman Rushdie 
Rushdie’s declared love of words is well known and his voice stating it is 

heard at the beginning of chapter three in “The Ground Beneath Her Feet” when Rai, 
the narrator recalls:  

 
(9) “That was how we spoke, my mother and I: in puns and games and rhymes, 
in, you might say, lyrics. This was our tragedy. We were language’s magpies 
by nature, stealing whatever sounded bright and shiny.” (TG, 57) 

 
Indeed, within the same fragment mentioned above, the reader observes this 

gift in the juxtaposition of words of nearly the same sound with different meanings 
used to produce a humorous effect:  
 

(10) „Ma, keep mum”. „Silent ice is wholly nice”. „Ice cream not youce cream”. 
And, parodying the Kwality brand’s famous slogan, „A dream without 
scream”. (TG, 57) 

 
Equally noteworthy in the same novel is the pun-based name of the character 

Yul Singh, the director of an American record company who “has arranged 
everything – documents, permissions, limousine - and has placed one of his 
country residences” at the disposal of the future music stars Vina Apsara and 
Ormus Cama.  
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The author’s irony is amplified when he refers to Yul’s “bodyguards and 
chauffeurs, bouncers and valets, accountants and lawyers, strategists and 
enforcers, publicists and A&R” as  

 
(11) “Yul Sikh’s jokes: Will Singh, Kant Sing, Gota Sing, Beta Sigh, Day Singh, Wee 
Singh, Singh Singh and so on. (TG, p. 355, italics mine) 
 
Other instances when the development of the dramatic events in “The Ground 

Beneath Her Feet” is counterbalanced through a humorous tone are the wordplays 
on Orpheus, initiated by Vina and then extended by Rai: 

 
(12) “... she starts cracking Orpheus jokes. This is an old riff of hers, one she 
first laid down when she heard I was moving into an Orpheum; me, Rai, scion 
of the clan with the worst voices in Indian musical history. You should change 
the name, she said, out of respect you should name it after a different fucking 
god. Maybe Morpheus, the god of sleep. I played along: How about 
Metamorpheus, god of change. It went downhill from there. We came up with 
Endomorpheus and Ectomorpheus, the twinned gods of body type.” (TG, 456) 
 

An emblematic pun for Rushdie’s work that is interesting to approach from a 
cultural, a semantic and a translation perspective can be found at the end of the 
excerpt below:  
 

(13) “... the leavened white loaves of Ormus’s childhood ... were nothing like 
the lavish loaves sitting plump and enticing, and for sale, in the windows of 
the capital’s many bakeries. ... Ormus Cama plunges into this new world, 
betraying, without a backward glance, the fabled breads of home. ... The daily 
purchase and consumption of quantities of bread is, in a way, his first 
wholeheartedly erotic encounter with London life. In the whorehouses of the 
bakeries Ormus pays without a murmur for his encounters with the amorality 
of the loaf. ... . East is East, thinks Ormus Cama; ah, but yeast is West. (TG, 
290). 
 

The pun “East is East but yeast is West”, like all the creative linguistic devices we 
have discussed so far, condenses in a short form various associative links and 
encodes a great amount of information regarding the protagonist’s (changed) view 
of life, his re-evaluation of the East he has left and of the West he just started to 
know directly. 

 
4. Pun and rhyme in translation  
When translating puns from the Source Language to the Target Language, a 

translator has three main options available: (1) pun (2) some other rhetorical device 
or (3) no pun. If we consider the Romanian version of the wordplays discussed in 
the previous section we observe all these three options. 

 It is a remarkable merit of the Romanian translator Antoaneta Ralian to 
find equivalent puns in the Target Language. Thus, Silent ice is wholly nice is 
rendered by the Romanian Ingheţata în tăcere te umple de plăcere [lit. Icecream in 
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silence fills you with pleasure] which preserves both the semantic content and the 
rhyme of the original. 

The wordplay Ice cream not youce cream, illustrates what is called “pun across 
word boundaries” which usually raises a high degree of difficulty to the translator. 
The Romanian version Crema la gheaţă nu înseamnă cremă cu greaţă compensates the 
original non-sensical homophony-based pun by rhyme.  

Further, the translation of the wordplay A dream without scream as Un vis 
mut e un vis plăcut [lit. A silent dream is a pleasant dream] shows it is possible to 
transfer puns in the target language, preserving their formal and functional 
equivalence and even adding clarity to their original meaning.  

In the case of pun-based names such as Will Singh, Kant Sing, Gota Sing, Beta 
Sigh, Day Singh, Wee Singh, Singh Singh the translation procedure used in Romanian 
was borrowing. The same translator, Antoaneta Ralian, uses “naturalization” for 
the Orpheus jokes. Thus, Morpheus, Metamorpheus, Endomorpheus and Ectomorpheus 
are naturalized as Morfeu, Metamorfeu, Endomorfeu and Ectomorfeu. 

For the last wordplay presented in section 3, “East is East but yeast is West” 
which apparently represents a challenge to any translator, Antoaneta Ralian found 
a solution which uses adaptation without losing the author’s message and style: 
Drojdia din pâine nu-i drojdia societăţii [lit. Bread yeast is not society dregs]. 

 
Conclusions 
Creative rhetorical devices such as those discussed add semantic density to 

the text in the sense that they bring about numerous links of associations and 
encode, usually in a short, expressive form, a great amount of information. In 
addition, creative metaphors, similes and wordplays in the analysed novels 
contribute to the cohesion of the text. 

Comparing the figurative, creative language in two novels by Salman 
Rushdie with their Romanian versions we have noticed that the author’s style is 
preserved, quite interestingly, through literal translation in the case of metaphors 
and similes and through a careful (and inspired) combination of function and 
form, of meaning and rhyme in the case of puns. 
 
LIST OF ABBREVIATIONS 
CMN - Copiii din miez de noapte 
MC - Midnight’s Children  
PST - Pământul de sub tălpile ei 
TG - The Ground Beneath Her Feet 
 
END NOTES 
[1]. The title is taken from a song from the novel, composed by Ormus Cama after Vina's 

death. The lyrics to the song, with minor changes, were adapted and recorded by 
the U2 band.  

[2]. All italics in the examples from the novels are mine. 
 

CORPUS 
Source Texts 
Rushdie, S. 1982. Midnight’s Children. London: Pan Books. 
Rushdie, S.  2000. The Ground Beneath Her Feet. London: Vintage. 
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Romanian translations 
Rushdie, S., (2007). Copiii din miez de noapte. [Midnight’s Children]. 2nd edition. Iaşi: Polirom. 

(transl. Radu Paraschivescu) 
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LIVING UP TO THE ORIGINAL: (NON)CREATIVE SOLUTIONS  
IN TRANSLATING METAPHORS, SIMILES AND PUNS 

 
Abstract: The paper looks at creativity as newness of the source text by dealing with novel 
metaphors, similes and puns and also analyses creativity as an inevitable aspect of the translation 
process, as a way of negotiating form and meaning. While metaphors and similes are translated 
literally, thus lending a kind of authenticity to the Target Text and also enriching the Target 
Language, wordplay and rhyme are real challenges for the translator who has to use all his/her 
expertise and creative potential to find solutions. 
Key words: linguistic creativity, metaphor, simile, wordplay. 
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PROJECTIONS SEMIO-LOGIQUES  
POUR UNE CREATIVITE TRADUCTOLOGIQUE6 

Le langage est spécification d’une chose-performance-
en-situation-dans la circonstance-sur-un-horizon. (Henri Van Lier) 

 
1. Signes-indices de la pensée systémique actuelle 
Le Logos, en tant que Langage est dans l’incapacité d’exprimer l’Un, situé au-delà 
de l’Être et au-delà de l’intelligence. Il doit se contenter de l’indiquer et de le 
signifier. Sans rien rajouter au réel le langage introduit un nouvel ordre de 
fonctionnalité, celui de la  transcendance du réel - de représenter le réel par un 
signe (verbal) et de comprendre ce signe comme représentant le réel. 

 La philosophie en général, et celle du langage en particulier, à partir des 
années 90 du XX siècle est en train de reconsidérer le logos (langage et pensée) 
humain en tant que „matrice des sciences humaines”(„root paradigm”) qui „participe à 
la révolution sémiotique du monde actuel ”(Baudrillard) lançant le projet de 
refondation et en proposant le concept d’interdépendence au centre de l’interface 
dynamique Réel-Rationnel-Relationnel et la complexité de trois ordres 
essentiellement distincts: Le Réel, le Symbolique, l’Imaginaire ayant les assises dans 
l’Espace, le Temps, la Civilisation.  

La mondialisation postule, entre autre, un Réel orchestré de tous les horizons 
possibles et une Société-monde de signes qui deviennent la monnaie fiduciaire pour 
l’accès au réel non appréhendable et des moyens pour faire connaitre et circuler les 
mondes-signes.   

La science, par les divers projets paradigmatiques et épistémologiques 
prévoit : 
 -   un nouveau mode synthétique-intégratif de pensée, fondé sur des concepts 
intégrateurs et des disciplines intégratives : théories de l’information, théories des 
systèmes, théories des „réseaux d’information vivants”, biosémiotique et 
neurosciences, intelligence artificelle,  (néo)sémiotique existentielle etc.; 
- une resementisation des méthodes, règles et standards de rationalités pour 
aborder simultanément les aspects structuraux, actionnels et dynamiques; 
- un déplacement d’accent de l’atomisme à l’holisme, de la contemplation à la 
construction; 

Bref, on est en présence d’une philosophie du transformat (voir Faye Jean-
Pierre) centrée sur la transformation des concepts; une sorte de globalisation et 
intégration des problématiques épistémologiques - caractéristique majeure de la 
modernité intellectuelle récente.  

 

                                                 

6 Lucrarea a fost susţinută în plenul conferinţei internaţionale Lexic comun / Lexic specializat. 
Manifestări ale creativităţii limbajului uman, 6-7 iunie 2014, Galaţi, România. 
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2. Les avatars d’un paradigme sémio-logique situationnel 
Le langage naturel est une des formes de communication/cognition marquée 

par une ouverture indéfinie, qui pourrait être éclairée, confinée et orchestrée d’une 
manière quasi exhaustive si on utiliserait des méthodologies et démarches 
complexes et intégrales. La sémiotique étudie les signes et la signification 
engendrée par ceux-ci mais le contenu de cette signification n’est pas une fin en soi. 
Ce qui l’intéresse c’est la manière et les outils dont on produit cette signification - 
résultat d’un processus complexe. Dans cet ordre d’idées, la complexité 
linguistique concerne les signifiants - leur ordre et leur combinaison, les signifiés- 
leur sens et leur mise à jour dans le discours et, enfin, le signe en contexte et au 
service d’un certain agir. Étant une question du nombre et de la variété des 
éléments constituants, de la richesse de leur structure interrelationnelle, que ce soit 
organisationnelle ou opérationnelle, la complexité linguistique n’est pas à 
considérer de manière indépendante relativement à chaque niveau de description, 
mais plutôt à la croisée de plusieurs interfaces: sémantique-syntaxe, sémantique-
pragmatique ou syntaxe-sémantique-pragmatique. 
Le premier paradigme de type “situationnel” (Ioan, p. 31) est, probablement, l'analyse 
complexe et intégrative du verbe dans la grammaire indienne, basée sur l’acte 
sacrificiel,  systématisée d’une manière métathéorique et pragmatique par Panini.  
Ce transfert des catégories de l’analyse, de la sphère du langage rituel ou 
mythique, vers celui du language naturel toto genere se justifie dans la mesure où le 
sacrifice (comme « acte par excelence » et « modèle suprême de tout acte ») 
constitue un moyen symbolique de communication avec la réalité mythique, et, comme 
suite, un système sémantique et une structure sémiotique.  

Ainsi, il s’avère que la linguistique de l’antiquité et ses acquis actuels sont 
dus à un transfert méthodologique du domaine de lʼaction rituelle vers le domaine 
de lʼanalyse de discours toto genere, la linguistique devenant une « science-pilote », 
exportatrice dʼun instrumentaire cognitif. 

Inspiré de la philosophie indienne, de la grammaire de Pānini, des apports 
actionnels (situationnels) les plus significatifs: du discours pratique de G. H. Von 
Wright, du discours performatif de Gerhard Frey , du discours pédagogique d’Olivier 
Clouzot, des préoccupations sémio-logiques de R. Carnap, du discours social de 
V.J.M. Mackenzie, de la pragmatique de R. Montague, du formalisme syntactique de 
Y. B. Hillel, Petru Ioan affirme et consacre une reconstruction sémio-logique du 
langage naturel partant de la logique vers le linguistique en décrétant que : les 
concepts actionnels sont des concepts relationnels; ils se décomposent en notions-
facteurs, qui sont, à leur tour des hypostases d’une notion-fonction (cosmoїdalle), 
incluant un univers de situations possibles («briques d’esprit», «constellations»de 
sémantisations) fonctionnelles et structurales (articulant des variables/vecteurs de 
focalisation, des rôles) formelles (formalisables).  

Selon le logicien roumain, on doit retenir les suivantes coordonnées (ou 
variables, pôles) sémiotiques: (1) «E» - l’émetteur (le parleur, le sujet de 
l’énonciation, le transmetteur, le locuteur etc.); (2) « R » - le récepteur (le 
destinataire, l’allocutaire, l’écouteur, le lecteur, l’interlocuteur etc.); (3) «S» - le 
signifiant (le signe, le symbole, autres supports); (4) «D» - la référence, (le dénoté, le 
dénommé, l’objet, le désigné, l’univers de discours, l’extension, la dénotation, la 
correspondance pensée-réalité); (5) « I» - l’intention objective (le contenu objectif, la 
signification objective, le sens, le signifié etc.); (6)«C»- l’intention subjective (la 
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D – Référence 

extension, dénotation 

Signifié subjectif - C 

connotation, illocution, 

performance  

E - Émetteur 

locuteur, auteur, écrivain 

S - Signifiant 
signe, symbole etc  

            Récepteur - 

R 

L - FONCTION 

I - Signifié objectif  
intention logique ou objective 

signification subjective, la connotation, la réponse comportementale, la pensée de 
l’interprète etc.):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1: L’hexaèdre sémiotique de la signification et de la communication dans 

la conception de Petru Ioan. 
 

Le hexaèdre sémio-logique permet l’«ouverture du fermé», articulé aux 
degrés cognitifs distincts de la complexité d’au moins 64 classes ouvertes de 
certaines situations épistémiques dans le cas de lʼentrainement dʼune ou plusieurs 
variables (coordonnées) du « sextet » (E, S, R, C, D, I) dans la mesure où celles-ci 
nous apparaissent « verticalement » ou « horizontalement » comme des relaions, 
ou prédicats complexes. 

Par la combinaison de ces variables (pôles, facteurs, paramètres), on détecte 
64 formes de la signification/communication. Ces formes incluent 6 paradigmes 
unipolaires, 15 formes dyadiques. A un niveau élevé de concrétisation, survient au 
moins 20 triangles sémiotiques, 15 formes tétraédriques, 6 formes pentadiques. 
Toutes ces orchestrations sémio-logiques contribuent d’une manière exponentielle 
et complémentaire à la description du sens. (voir Romedea).   

Le paradigme (sémio) logique de l’analyse situationnelle une fois lancé, a 
trouvé de nouvelles applications et de nouvelles illustrations disciplinaires (voir: 
Ioan, p.20). 

 
3. Horizons linguistiques de la sémiotique situationnelle 
Selon le logicien Petru Ioan, le lieu du signe est au centre du hexaèdre, a 

distance égale de chaque pôle, positionnement qui accentue «la fonction-signe», 
c’est-a-dire la situation sémiotique ou la semiose: le signe en interconnexion 
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potentielle avec ces variables. Le sémioticien italien Umberto Eco affirmait que la 
typologie des signes devrait être substituée par la typologie des modes de 
production des signes, montrant une fois de plus que la notion classique de «signe» 
est vide, étant une fiction du langage journalier et qui devrait être remplacée par la 
fonction-signe comme résultat de différents types d’opérations productives.  
Par la combinaison de ces ces 6 (+1) variables (coordonnées) de l’analyse 
situationnelle, on pourrait construire, selon l’auteur roumain Petru Ioan, au moins 
13 disciplines sémiotiques: 6 «syntaxes» (comme théories centripètes sur le 
discours); 6 «sémantico-pragmatiques» (comme constructions «centrifuges» dans le 
même champ de la discursivité) et, respectivement, «la sémiotique totale», un idéal 
de l’intégration théorétique-méthodologique de la recherche tenant de la sphère du 
langage et de la communication interhumaine.  
6 «syntaxes»: «S», «I», «D», «C», «R» et «E» forment l’hexaèdre des disciplines 
sémiotiques centripètes, comme théories centripètes de l’acte langagier/ 
communicatif; 
 6 «sémantico-pragmatiques»: «S», «I», «D», «C», «R» et «E», forment l’hexaèdre 
des disciplines sémiotiques centrifuges,  comme constructions «centrifuges» de l’acte 
langagier/communicatif. Les unes et les autres, représentent des facettes, des 
horizons et des fragments de la sémiotique toto genere.  
1 « sémiotique totale», un idéal de l’intégration théorétique et méthodologique de 
la recherche tenant de la sphère du langage et de la communication interhumaine.  

Les analyses situationnelles peuvent être réalisées sur tout concept final (qui 
exprime l’état final d’une action), circonstanciel (qui signale les déterminations d’une 
action), axiologique (qui implique une instance de l’appréciation), sociatif (qui renvoie a 
un ou plusieurs partenaires de l’agent actionnel), procédural (qui «offre un know-how si 
clamé pendant les époques de réanimation de l’esprit pratique et applicatif») etc. 

Selon Petru Ioan, la logique de l’analyse situationnelle» éclaircie par 
l’intermédiaire du paradigme mentionné, est le commencement d’une logique des 
notions qui ne sont plus regardées comme des simples «briques de l’esprit», mais 
comme «des constellations de l’action (…), des moyens toujours actualisés de 
l’action continue, qui caractérisent l’esprit dans sa persistance et dans les 
applications sur la matière. Une telle logique n’exclut pas mais impose l’extension 
de l’analyse dans le plan d’une paradigmatique phrastique et transphrastique 
(respectivement, hypertextuelle)».          

 
4. «Orchestrations» traductologiques de la sémiotique situationnelle  
La traduction est-elle une activité actionnelle et situationnelle? Dépend-elle 

uniquement des règles, d’un organon linguistique ou elle est une (bi)sémiosis qui 
réclame un organon ou/et un canon (hiper)sémiotique capable de décrire et/ou 
prescrire des recettes opérationnelles traductologiques pour les deux essences 
incommensurables – langue de départ-langue d’arrivée?    

La traduction entretient un rapport étroit avec le tout que représente la 
langue dont elle transmet autrement la complexité, les particularités, les nuances. 
Rédigés dans deux langues différentes, l'original et la traduction sont séparés par 
une distance qu'il est toujours problématique de combler. La compréhension de la 
traduction réclame donc un langage du deuxième degré capable de décrire et 
d'expliquer ces deux essences incommensurables, exige une réflexion, demande 
une théorie. Les dimensions sémiotiques de la traduction et les problèmes qu'elles 
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posent sont devenus le centre d'intérêt des théoriciens et des praticiens depuis les 
cinquante dernières années. Or, la traduction est un décodage encodage; donc c’est 
une bisémiosis.   

Le processus de traduction n’a plus rien à voir avec la complexité d’une 
opération langagière mais repose sur un protocole modélisé incluant toutes les 
composantes et variables possibles dans le cadre d’une négociation entre la langue de 
départ et la langue d’arrivée. Ainsi, la sémio-logique situationnelle de Petru Ioan 
s’avère un paradigme prolifique pour la traductologie en partant des axiomes 
suivants : 
la traduction dépend non seulement des règles d’un organon/canon linguistique; 

on ne pourrait jamais discriminer un point de vue strictement linguistique 
qui ne soit en même temps sémio-logique; 

la traduction est une activité (inter)culturelle, actionnelle et situationnelle par 
excellence qui permet aborder simultanément les aspects structuraux, 
actionnels et dynamiques;  

la traduction est essentiellement un phénomène binaire, une (bi)sémiosis (décodage-
encodage) qui réclame un organon linguistique mais aussi un canon 
(hiper)sémio-logique capable de décrire et prescrire des recettes 
opérationnelles traductologiques pour les deux essences 
incommensurables – langue de départ-langue d’arrivée.  

Comme suite, nous avons essayé d’adapter l’hexaèdre situationnel de 
lasignification/communication à ces postulats traductologiques pour en aboutir à 
la schématisation qui suit: 
 

Fig. 2 : L’hexaèdre sémio-logique situationnel de la bisemiosis traductologique 

 RÉFÉRENCE
extension, dénotation 

D1↔D2

SIGNIFIÉ subjectif 
C1↔C2 

connotation, illocution, 

E→R 

ÉMETTEUR/RÉCEP. 
locuteur, auteur, 
é i i

S1↔S2 

SIGNIFIANT 

signe, symbole, 
autres supports 

RÉCEPTEUR/ÉMETTEUR 

R→ E           

l t dit t

I1↔I2 SIGNIFIÉ 
objectif 

L1fonction-signe= 

L2 fonction-signe 
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La schématisation proposée s’avère un outil prolifique d’action situationnelle et 
systémique dans le domaine traductologique. Ainsi, il profile une multitude de 
définitions des concepts, actions, phénomènes et processus traductologiques 
assurant une complémentarité épistémologique aux préceptes linguistiques 
préétablis. Par exemple, on pourrait délimiter les types de 
traduction/interprétation en concordance avec les pôles de l’hexaèdre qui seraient 
les suivants: «S» - descriptive-grammaticale; «E» - auto interprétation; «I» - 
rationnelle-explicative; «D» - historique-situationnelle; «C» - allégorique;«R» - 
axiologique. 
Les compétences du traducteur, toujours en concordance avec les pôles, seraient les 
suivantes: «S» - linguistique; «E» - expressive; «I» - logique; «D» - culturelle-
idéologique; «C» - rhétorique; «R» - assomptive. 
L’entrainement des variables sémio-logiques et leur pertinence dans l’acte traductif 
s’avère aussi fructueux et complémentaire, profilant des constellations orchestrées 
de significations, de transfert des réalités langagières et la propension vers une 
traduction parfaite. Ainsi, par exemple l’utilisation d’une schématisation triadique 
«SID» («S» pragmatique, «I» sémantique et «D» sémantique) s’avère pertinente 
dans le cas des équivalences traductologiques: 
 

4.1. Pertinence traductologique des pôles de l’hexaèdre situationnel ou la 
propension vers la traduction idéale.  

 Pour le domaine de l’interculturalité et la traduction des mondes-signes, la 
sémio-logique situationnelle prévoit une certaine pertinence traductologique des 
ses pôles avec une propension exponentielle de ceux-ci en assurant une traduction 
de plus en plus parfaite. Ainsi, l’entrainement successif des pôles suivants 
augmentera chaque fois ce succès :  
« S » : faculté, compétence de (re)connaissance et utilisation du code (langue 
naturelle) en soi; le signe proprement dit, le signifiant du signe comme nom, 
proposition, texte, expression, symbole etc.  = traduction littérale (dictionnairique) 
(5 pôles restants) ; 
« SI » : La concordance/non concordance, la rigueur, la consistance interne, la 
correction systémique, l’accord/la réductibilité  avec les autres énoncés, la 
dérivabilité de l’énoncé des autres énoncés, des relations causales, rapport/ 
corrélation  forme/sens. (14  formes dyadiques restantes) ;  
 « SID » (triangles Frege, Richards, Ullmann): indication et référence factuelle, 
relations entre les choses, les phénomènes, états, processus, affirmation/ 
vérification vrai/faux de quelque chose, d’un état réel, référentiel, symbolisation 
de la pensée/référence.   (19 restantes) ; 
« ESID » : message constatif et référentiel  pour vérifier l’appartenance, la 
spécificité et l’adéquation informative à des relations, des faits, à une vision du 
monde  à une  culture, croyance etc. (14 restantes) ; 
« ESIDC » : modalité d’englober les significations spirituelles, d’états d’âme et des 
contenus de sens  des extériorisations humaines, attitudes subjectives par leur 
expression suivant l’adéquation évaluative comme vérité matérielle accompagnée 
de l’adhésion ou de l’accord de l’émetteur, la performance comme modes 
d’utilisation des formes logico-discursives etc.   
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Les autres nombreuses schématisations restent des facettes, des constellations de 
significations  virtuelles/possibles de l’esprit  traductologique.  

 
Conclusions 
La sémiotique accentue le rapport aux signes des choses qui devient toujours 

plus étroit et complexe marqué par la texture ouverte, fluide et complémentaire de 
la réalité, décrétant la manifestation primaire de l'altérité de l'être avec autrui,. On 
finit par se mouvoir uniquement dans un monde de signes, au risque de perdre, 
toujours davantage, la relation avec le réel.  

D’autre part, la nature du signe est marquée par un antagonisme 
contradictoire mais qui est en même temps  systématisant et structurant parce qu’il 
n’y a pas de signe qui ne soit physique, biologique, psychique et, en même temps, 
sociologique : aborder le problème du signe sans les logiques d’antagonisme 
contradictoire de ces trois matières-énergies, sans les spatialités et les temporalités 
sociologiques qu’elles impliquent, sans les propriétés d’actualisation et de 
potentialisation comme celles d’homogénéisation et d’hétérogénéisation de 
l’énergie, sans l’apparition et la disparition des données ontologiques de 
l’affectivité, sans les notions de sujet actualisateur et inconscientiel et d’objet 
potentialisé et conscientiel, comme de semi-sujet et de semi-objet et de la 
conscience de la conscience et de la subconscience, c’est se priver d’instruments 
d’investigation indispensables de ces phénomènes, de leur plus apparemment 
simple à leur plus complexe expression (Lupasco 131).  

Faire de la sémiotique, c'est toujours faire «l'anatomie des rapports», c'est 
rendre compte de la façon dont les sens sont appariés aux fonctions-signes 
dynamiques et situationnelles. Comme suite, toute sémiose se manifeste valorisant 
«les simultanéités et les successions dynamiques homogénéisantes du signe, se 
heurtant constitutivement à la spatialité et à la temporalité antagonistes et 
contradictoires hétérogénéisantes, dans leurs actualisations et leurs 
potentialisations dialectiques alternantes» (ibidem: 138).     

Le paradigme sémio-logique situationnel de Petru Ioan nous invite à 
réinventer et  à (re)créer le Réel qui porte l’empreinte de l’intervention humaine, 
permettant l’orchestration des schémas préfigurés par le jeu combinatoire des 
paramètres et leurs articulation oppositive et complémentaire  suivant le précepte 
de séparation-reliance. C’est un paradigme aprioriste,  un modèle gnoséologique, 
une systématologie de type actionaliste permettant d’éviter les  idéalismes et les 
«vagabondages» spéculatifs privés de résultats pour l’exercice cognitif d’ordre 
théorique et/ou pratique, dans la traductologie y compris.  

Le potentiel épistémologique exponentiel de la sémio-logique situationnelle 
confirme la thèse que «la traduction est une activité spécifique qui requiert pour son 
étude une démarche spécifique» (Ballard 179). C’est une pratique spécifique 
d'appropriation linguistique et culturelle par, et à travers, un acte complexe 
d'énonciation traductive. Cette «culture traductologique se situe dans un triangle 
interdisciplinaire [...] entre linguistique, psychologie et philosophie » (Ladmiral xx). 
Ainsi, le paradigme sémio-logique actionaliste et situationnel de Petru Ioan 
s’inscrit dans le modèle qui vise l'opération de traduction au moment même où l'on 
traduit, modèle développé par les tenants de l'approche interprétative. Il concerte 
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parfaitement avec le «discours multidimensionnel, favorisé par la nature complexe de 
l'objet « traduction » et qui se veut scientifique (théorique) et appliqué» (Boisseau 13). 

Forme de «comportement opérant, acquis par l’apprentissage» la traduction suit 
le but de se conformer avec (le vrai), avec l’original et se caractérise par une 
indétermination complémentaire étant évaluée par de degrès d’efficience tandis 
que le traducteur représenterait l’homme «orphique» avec une perception 
allocentrique – ouverte vers un objet double (langue de départ/langue d’arrivée).   

La créativité dans la traductologie se manifeste le plus souvent durant: 
-  la relation interculturelle (langue/culture source ↔ langue/culture cible); 
-  la complémentarité (intralinguistique ↔ extralinguistique) ; 
-  la réorganisation des éléments des champs de perception (coercition linguistique 

↔ liberté imaginaire-symbolique ; 
- l’adaptation aux co(n)texte(s) actionnels et situationnels (la dynamique 

pragmatique des langues/cultures ; 
-  l’actualisation des capacités potentielles (objectives et subjectives) ; 
-  la communication/intercompréhension, le dia-logos socio-civilisationnel.  

 La créativité traductologique s’avère plutôt secondaire (non radicale) qui 
équivaut et/ou amplifie la vérité existante dans un univers de significations. Elle 
est en même temps restrictioniste, manifestant 3 des 5 degrés de la créativité (voir: 
Ioan, p. 407):  

- expressive: simple transfert au niveau dénotatif et littéral; 
- productive: contrôle libre et inspiré du «jeu linguistique» et du transfert 

sémio-logique; 
- inventive: découverte de nouvelles relations, interprétations symboliques 

plus larges etc. 
La traductologie peut seulement rêver (une utopie) d’une créativité 

innovatrice (nouvelle connaissance, modification des fondements et principes) et de 
celle radicale (suprême, géniale), deux degrés de créativité dont la traduction, à 
notre science, pourrait s’en passer.          
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SEMIO-LOGICAL PROJECTIONS  

FOR A TRANSLATION THEORY CREATIVITY 

 
Abstract: Linguistic complexity, constituted at the crossing of different theories and paradigms, 
prefigures numerous facets of the language, various levels of complexity of the meaning in proper 
construction and ways of description, but its tools remain incomplete. 
Organon par excellence of the relational (thing-signifier-signified) the semiotics provides descriptive 
models for the knowledge and social discourses more systemic, integral and often canonical and 
prescriptive character. 
The semio-logic of the situational analysis of Petru Ioan represents a logic of the notions which are not 
just simple “spirit bricks”, but “constellations” of the action, updated ways of the continuous action 
which characterizes the spirit in its persistence and its numerous applications from different 
epistemological domains. 
Exploring the model of situational hexahedron, our research aims for value enhancement of the 
linguistic horizons, as well as, the first postulation of the translating act as a situational and 
intercultural action par excellence, profiling implicit traductological openings from this 
polyfunctional paradigm characterized by an integrative and systemic prolific potentiality. 
Key-words: situational semio-logic, situational hexahedron, poly semio-logic, linguistic horizon, 
traductological semio-logic. 
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Onorica Tofan, Publicistica lui Mircea Nedelciu. Abordări tematice7 Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013, ISBN: 606-17-0520-7 

 

Contextul (post)postmodern impune astăzi o 
serie de reevaluri critice şi de reaşezări 
canonice evidente în mişcarea formelor 
literare, a metalimbajului şi a practicii de tip 
critică literară. În legătură cu aceasta din 
urmă, mai cu seamă, interesul cititorilor 
avizaţi se îndreaptă, tot mai mult, spre 
recuperarea acelor compartimente ale 
scriiturii unor autori consacraţi care sunt 
asociate fie paraliteraturii, fie publicisticii 
propriu-zise, fie epistolarului, sau diferitelor 
forme şi structuri ale genurilor biograficului. 

Demersul Onoricăi Tofan – asupra 
publicisticii lui Mircea Nedelciu, unul dintre 
cei mai talentaţi practicieni şi teoreticieni ai 
prozei postmoderne româneşti - se înscrie în 
această direcţie cu aplombul cercetătorului 
avizat, stăpân pe instrumentele sale, şi cu 

seriozitatea practicianului exersat la şcoala lecturilor teoretico-metodologice solide.  
Cartea aceasta – prima dintr-o serie pe care o aşteptăm cu interes, întrucât ea 

face parte dintr-o cercetare doctorală amplă, ce s-ar fi cuvenit să ia contact de ceva 
vreme cu piaţa ideilor literare, şi care monografiază opera şi biografia creatoare a 
lui Nedelciu – urmăreşte completarea imaginii de ansamblu a scriitorului cu latura 
sa publicistică. Fie la Suplimentul literar şi artistic al Tineretului liber, fie la 
Contrapunct, fie la Formula AS, Nedelciu elaborează un discurs publicistic propriu, 
pe ale cărui coordonate de scriitură şi funcţii publice cercetarea întreprinsă aici le 
sintetizează. În contact permanent cu realitatea, cu prefacerile acesteia, interesat de 
impactul factorului politic asupra intelectualului, asupra culturii şi a literaturii, 
scriitorul îşi exprimă atitudinea cu ajutorul scrisului său. Temerile sale, corect 
diagnosticate, vizau, imediat după 1989 şi după aceea, atitudini şi potenţiale 
deziluzii care s-au transformat, mai apoi, în certitudini. Aşa sunt, de pildă, 
demagogia politică şi falşii intelectuali. Radiografiere lucidă a societăţii 
postdecembriste, publicistica lui Mircea Nedelciu nu este mai puţin un exerciţiu de 
scriitură cu certe veleităţi literare, fapt de natură să justifice, o dată în plus, 
opţiunea Onoricăi Tofan, importantă ca debut în spaţiul cultural românesc actual şi 
ca perspectivă critică. 

Cartea se organizează sistematic şi arborescent, urmărindu-se o necesară 
cartografiere a temelor de reflecţie şi de scriitură ale prozatorului optzecist, 
corelată unei posibile grile de lectură întrutotul adecvate specificităţii discursului 

                                                 

7 Textul de mai sus reprezintă o versiune adăugită a Prefeţei la volumul Onoricăi Tofan, 
Publicistica lui Mircea Nedelciu. Abordări tematice, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 
2013. 
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analizat. Aşa se face că o secvenţă preliminară - Publicistul Mircea Nedelciu, este 
urmată de capitolele care particularizează fiecare direcţie tematică în parte, iar în 
subsidiar explicitează şi justifică procedural opţiunea metodologică a autoarei. 
Semiotică, social şi sociologie ilustrează intertextul livresc şi publicistic ce face deliciul 
cititorului experimentat, Puterea şi (ne)manipularea maselor, Politica şi discursul politic 
înainte şi după 1989, Politici internaţionale reconstituie istoria imediată văzută prin 
ochii prozatorului textualist pentru care instrumentul lingvistic devine o 
(in)sensibilă armă de luptă în arena ideilor şi a discursului publicistic învigorat cu 
resursele literaturităţii, iar Condiţia intelectualului anilor ’90, Cărţi, ziare, reviste, 
librării şi tipografii radiografiază situaţia precară a vieţii culturale. Scrisori deschise 
tratează suita de Scrisori provensale – Răspunsuri tardive din rubrica Legături 
periculoase, susţinută în „Contrapunct” iar Eu, Mircea Nedelciu cuprinde comentarii 
ale unor referiri complexe de tip metadiscursiv. 

 Minuţiozitatea analizelor, înţelepciunea de a păstra justa măsură a 
echilibrului în judecăţile critice, şi mai ales afinitatea electivă care a funcţionat bine 
în elaborarea volumului recomandă cartea ca pe o noutate în domeniu şi un studiu 
de o profunzime analitică meritorie. 

 
 

Prof.univ.dr. Simona ANTOFI 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
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„INTERTEXT′′, Revistă ştiinţifică, Chişinău, ULIM, 2013. ISSN 1857-3711 
 

Publicaţie apărută sub patronajul 
Institutului de Cercetări Filologice şi 
Interculturale de pe lângă Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, sub 
direcţia Anei Guţu, Elenei Prus şi a lui 
Victor Untilă, revista ştiinţifică Intertext 
se află în al VII-lea an de apariţie, în 
paginile ei fiind găzduite deopotrivă 
rezultatele muncii  cercetătorilor din 
universităţi ale Republicii Moldova şi 
colaborările unor lingvişti şi oameni de 
litere din centre universitare sau filiale 
ale Academiei din România sau din alte 
state europene. Cu excepţia numerelor 
tematice, revista cuprinde o serie de 
secţiuni permanente: Salonul invitaţilor, 
Literatură şi Interculturalitate, Lingvistică şi 
Didactică, Comunicare şi mass-media, 

Profiluri instituţionale, Evenimente şi recenzii,  structură pe care o regăsim şi în nr. 
3/4 (27/28) din 2013, ce îl vom prezenta. Limba de redactare a articolelor, în toate 
numerele, este româna, franceza, engleza şi rusa, fapt ce asigură deschiderea spre 
diverse spaţii culturale. 

Remarcăm, de asemenea, eleganta şi sugestiva copertă 1-4 a publicaţiei, 
semnată de artistul plastic Cezar Secrieru, precum şi buna ţinută grafică a 
întregului volum.  

În secţiunea Salonul invitaţilor, Solomon Marcus (Academia Română) 
semnează impresionantul articol – asupra căruia vom reveni – „Limba română, între 
infern şi paradis”; Catherine Douillet (USA) examinează impactul pe care îl are 
opera Virginiei Woolf asupra studenţilor din Republica Moldova; Greta Ionkis 
(Köln, Germania) urmăreşte influenţa exercitată de creaţia şi gândirea goetheană 
asupra contemporanilor şi generaţiilor ce l-au urmat; Irmina Matonyte (Vilnius, 
Lituania) analizează situaţia din Lituania a reprezentării femeii în politică; Cornelia 
Margareta Găşpărel (România) prezintă „fenomenul şi teoria cu titlul de etică 
epistemologică” 

Fără a avea intenţia formulării unor aprecieri valorice, atenţia ne-a fost 
atrasă, în mod explicabil, de reflecţiile academicianului Solomon Marcus asupra 
rolului şi importanţei limbii materne în constituirea personalităţii umane: „Fiecare 
om are o relaţie proprie cu limba pe care o vorbeşte“(p.7). Scris cu farmec, umor fin şi 
profundă înţelegere umană, articolul cuprinde reflecţii profunde asupra limbii 
române în sensul mărturisirii „Relaţia mea cu limba română poartă o amprentă foarte 
personală, la fel de personală ca relaţia cu părinţii mei, cu fraţii şi sora mea′′ (p.7). Având 
la bază lecţia publică din cadrul programului de manifestări naţionale prilejuite de 
ziua „Limba noastră cea română’’, cu genericul „Limba română, limbă a integrării 
europene′′, ţinută la ULIM la 02/09/2013, lucrarea face observaţii asupra limbii 
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române utilizate în manualele şcolare, în comunicarea între catedră şi bănci, în 
comunicarea între părinţi şi copii, în comunicarea între elevi, în comunicarea 
instituţională, răspunde la întrebări legate de relaţia dintre limba naţională şi limba 
internaţională (engleza), „aduce o anumită clarificare în ceea ce priveşte rolul limbii 
române în stimularea comunicării cu lumea, comunicare ce include integrarea europeană şi 
globalizarea de toate felurile′′(p.19).   

La secţiunea Literatură şi interculturalitate semnează Dragoş Vicol (ULIM) 
reflecţii asupra raportului efemeritate - eternitate în opera lui Mihail Sadoveanu; 
Tatiana Spătaru (Academia de Ştiinţe a Moldovei) prezintă, ca reper critic pentru 
Republica Moldova, integrarea sistemului cercetării – inovării – dezvoltării din 
România în cadrul Cercetării Europene; Cezar Secrieru şi Elena Prus (ULIM) 
analizează evoluţia picturii române în context european, între anii 1960-1980, din 
perspectiva impactului circumstanţelor istorice asupra actului creator; Igor 
Ursenco (România) susţine o „ipoteză originală privitoare la emergenţa carnavalescă a 
fenomenului postmodernist′′; Olesa Gîrlea (Academia de Ştiinţe a Moldovei) ia în 
discuţie polivalenţa simbolului fântânii în romanul Iosif şi fraţii săi de Thomas 
Mann; Jozefina Cuşmir (Academia de Ştiinţe a Moldovei) evidenţiază umanizarea 
mitului despre Turnul Babel şi a altor mituri în proza lui S.Dovlatov; Amalia Voicu 
(Academia Română, Iaşi, România) semnează un articol despre poezia lui 
Gheorghe Magheru, „unul dintre cei mai importanţi scriitori balcanici români, în sensul 
echivalării acestui balcanism cu ironia′′(p.114).  

Secţiunea Lingvistică şi didactică reuneşte lucrări despre traducerea asistată de 
calculator a textelor din limba engleză în limba română (Anatol Popescu, 
Universitatea Tehnică din Moldova, şi Zinaida Camenev, ULIM), despre 
dificultăţile întâlnite de studenţi în însuşirea limbilor engleză şi germană (Alexei 
Chirdeachin, ULIM), despre competenţele comunicative ale studenţilor străini 
(Irina Shulga, Ucraina), despre activităţile didactice eficiente la cursul de limba 
engleză pentru scopuri profesionale (Narantsetseg Ravajaa, Mongolia), despre 
posibilităţile de cultivare a sentimentului de toleranţă între oameni la cursurile 
practice de limba rusă  (Liudmila Demcenko , Liudmila Rudneva, Rusia); două 
studii - unul de lexicologie, „Locuţiunile - Etape în nominare′′ de Ala Sainenco 
(Republica Moldova) şi altul de stilistică, „Les plus grandes plaidoiries de la France: 
entre la rhétorique et la justice′′ de Lidmila Cliucinicova (ULIM) ilustreză domeniile 
lingvisticii. 

Cele trei lucrări grupate sub genericul Comunicare şi mass-media analizează 
felul în care comunicarea interculturală este reflectată în mass-media din Republica 
Moldova (Ludmila Lazăr, ULIM), studiază raportul între imagine şi text în cadrul 
blogului jurnalistic francofon (Irina Breahnă, ULIM) sau evidenţiază aspectele 
pozitive şi negative ale Relaţiilor publice în procesul democratic modern (Lucia 
Grosu, Academia de Ştiinţe a Moldovei). 

Secţiunea Profil instituţional prezintă aspecte din activitatea Institutului de 
Limbi Moderne Apollonia (ILMA) înfiinţat în 2012 la Universitatea Apollonia din 
Iaşi. 

În ultima secţiune, Evenimente şi recenzii, Ion Guţu (Universitatea de Stat din 
Moldova) atrage atenţia asupra creaţiei poetice a unui foarte cunoscut lingvist 
român, traducător şi scriitor francofon - Paul Miclău; Ana Mihalachi şi Dragoş 
Vicol (ULIM) prezintă studiul realizat de tânărul lingvist bucureştean Cristian 
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Moroianu, în cadrul proiectului postdoctoral „Valorificarea identităţilor culturale în 
procesele globale′′ al Academiei Române, despre contribuţia fondului lexical 
moştenit la îmbogăţirea vocabularului românesc; Dragoş Vicol (ULIM) comentează 
demersul critic al Mariei Alexe care descoperă şi defineşte o nouă specie literară – 
romanul balcanic; Anatol Lenţa (Universitatea de Stat din Moldova) remarcă 
valoarea şi utilitatea Dicţionarului de termeni lingvistici roman-francez, publicat în 
2012 de Z.Radu şi A.Vulpe; Diana Ungureanu (Universitatea de Stat din Moldova) 
analizează mişcarea lirică din volumul de poezie Pe aleile de corali semnat de 
Victoria Fonari în 2012. 

Privite pe secţiuni, dar şi în ansamblu, studiile cuprinse în acest număr al 
revistei lasă să se întrevadă firul unificator: abordarea transdisciplinală şi 
interculturalitatea, care justifică titlul publicaţiei - INTERTEXT.  

 
 

Conf.univ.dr. Doina Marta BEJAN 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 
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Cristinel MUNTEANU, Frazeologie românească. Formare şi funcţionare, Institutul 
European, Iaşi, 2013, 251p., ISBN 978-606-24-0000- 

 

Lucrarea colegului Cristinel Munteanu, apărută 
la Institutul European din Iaşi, în 2013, 
reprezintă, după cum autorul însuşi 
mărturiseşte, rezultatul unor cercetări, derulate 
pe o perioadă de zece ani, asupra fenomenului 
frazeologiei.  
După propria-i mărturisire, analiza întreprinsă 
în această carte, vizează nu atât disciplina 
frazeologie, aşa cum este ea astăzi cercetată în 
mediul academic, unde constituie obiect de de 
investigaţie pentru numeroase teze de doctorat, 
ci frazeologia românească ca inventar, ca “tezaur 
viu”. Vizând componenta didactică, autorul, 
plecând de la constatarea tristă că tineretul de 
astăzi are un vocabular tot mai sărac, propune 
să se insiste mai mult la orele de limba română, 

pe componenta frazeologică: “Am observat că, deşi nu recunosc numeroase expresii 
idiomatice pe care generaţia mea le consideră uzuale, elevii de azi ascultă cu plăcere 
«poveştile» privind originea frazeologismelor, fie acestea naţionale, străine ori 
internaţionale; ba chiar, par să le înţeleagă şi importanţa pentru comunicare. Iată de ce cred 
că elevii noştri ar trebui ajutaţi într-un fel sau altul, ca limba română vorbită să nu cadă 
pradă (de tot) unui trist fenomen de «defrazeologizare»” (p. 219) 

Structural, lucrarea debutează cu o Introducere în problematica frazeologiei, care 
este urmată de două părţi, concluziile, bibliografia, un indice de nume şi un altul 
de expresii şi locuţiuni, şi se încheie cu un rezumat şi un sumar al cărţii în limba 
engleză. 

Partea întâi, intitulată Aspecte ale formării frazeologiei româneşti, cuprinde un 
preambul metodologic şi două secţiuni: prima dintre acestea, Pagini din istoria 
frazeologiei româneşti, analizează fenomenul aşa cum s-a manifestat el în primele 
texte litarere româneşti şi realizează o incursiune etimologică în analiza unor 
construcţii grupate astfel: a) despre sâmbătă şi reflexele sale în frazeologie; b) 
acuitate auditivă în expresii idiomatice româneşti; c) o imagine a inutilităţii; d) în 
căutarea verdelui cabalin; e) o expresie regională rară: a-i coace în gură cuiva; f) mic 
bestiar frazeologic. 

Cea de-a doua secţiune, intitulată Consecinţe teoretice şi alte probleme conexe, 
surpinde o serie de aspecte extrem de interesante între care amintim: distincţia 
dintre expresie şi locuţiune, problema etimologiei frazeologice, raportul dintre 
skeologie şi frazeologie ş.a. 

La fel ca şi partea întâi, partea a doua, intitulată Aspecte ale funcţionării 
frazeologiei româneşti, cuprinde un preambul metodologic care precede două 
secţiuni. Prima dintre ele – Expresii şi locuţiuni româneşti (frazeologie în sens strict) – 
vizează două aspecte importante: rolul competenţei expresive în utilizarea 
adecvată a frazeologismelor şi motivarea contextuală a acestora.  



179 

A doua secţiune – Discurs repetat (frazeologie în sens larg) – este centrată pe 
următoarele aspecte: „colajul discursiv” de la Platon la Coşeriu, discursul repetat 
în titlurile jurnalistice atipice şi problema clişeelor „ideologice” în lingvistică. 

În concluzie, Frazeologie românească. Formare şi funcţionare este o carte de 
actualitate, o carte ce trebuia să apară, o carte foarte utilă pentru studenţi, dar şi 
pentru elevii cărora trebuie să li se cultive farmecul limbii şi care trebuie stimulaţi 
să-l caute pentru a nu cădea pradă, cum afirma autorul cărţii, fenomenului trist de 
„defrazeologizare”. 

 

Lector univ.dr. Oana CENAC 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
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Cristinel Munteanu (ed.), „Studii de ştiinţa limbii”, de B.P. Hasdeu. Prologul 
editorului, studiu introductiv şi note de Cristinel Munteanu, Colecţia Academica 
206, seria Ştiinţele limbajului, Iaşi, Institutul European, 2013, 242 p.,  
ISBN 978-606-24-0010-1. 

 

Cea mai recentă contribuţie ştiinţifică a 
colegului Cristinel Munteanu, lector dr. la 
Universitatea din Piteşti, este realizarea unei 
ediţii critice şi interpretative care reuneşte 
două texte hasdeiene de lingvistică, ambele 
publicate succesiv în „Columna lui Traian” 
sub titlul general de Studie de ştiinţa limbei: Un 
nou punct de vedere asupra ramificaţiunilor 
gramaticei comparative, ianuarie 1882, şi Laletica 
sau fisiologia sonurilor, februarie, martie şi 
aprilie-mai ale aceluiaşi an. Aplecarea 
aprofundată asupra primului dintre cele două 
texte reprezintă continuarea unor preocupări 
anterioare ale editorului, cercetător pasionat al 
teoriei limbajului şi admirator al viziunii 
asupra limbii a lui Coşeriu şi care vrea, cu 
această ocazie, prin intermediul teoriei 

coşeriene, să arate „coerenţa internă” a concepţiei  lingvistice a lui Hasdeu şi să-i 
dezvolte punctele de vedere „mergând, aşadar, cu Hasdeu dincolo de Hasdeu” (p. 
16). 

Editorul cărţii sau, mai degrabă autorul studiului lingvistic trece în revistă şi 
comentează, în cele 20 de pagini ale prologului, sub aceeaşi asumată concepţie 
coşeriană, cele spuse de alţi autori despre actualitatea teoriilor lingvistice ale lui 
Hasdeu şi susţine ipoteze interesante despre posibile apropieri între noematologia 
lui Hasdeu şi skeologia lui Coşeriu, idei care vor fi urmărite şi susţinute pe 
parcursul studiului asupra textului. Corectitudinea ştiinţifică îl face pe Cristinel 
Munteanu să arate contribuţiile predecesorilor săi legate de opera lui Hasdeu, să 
recunoască faptul că între ideile cei doi savanţi nu se poate dovedi o filiaţie directă 
şi să se declare adeptul unei abordări echilibrate, obiective şi argumentate ştiinţific. 

Studiul introductiv (B.P. Hasdeu – primul nostru teoretician al limbajului) 
cuprinde, într-o primă parte, „câteva repere” ale vieţii şi operei lui B.P. Hasdeu. 
Este de remarcat modul în care autorul reuşeşte să sintetizeze, în câteva pagini, 
biografia şi activitatea ştiinţifică a lui Hasdeu, cu observaţii personale şi, în acelaşi 
timp, cu trimiteri la principalii exegeţi şi editori ai acestuia: Cicerone Poghirc, G. 
Mihăilă şi Grigore Brâncuş. Partea a doua, mai amplă (p. 34-54), prezintă Elemente 
de epistemologie lingvistică şi de teorie a limbajului la B.P. Hasdeu. Sunt puse în 
evidenţă, cu citate directe sau indirecte, câteva dintre meritele ştiinţifice ale lui 
Hasdeu, adept, după cum se ştie, al unui „pozitivism istoric”: a susţinut necesitatea 
cooperării tuturor ştiinţelor fiind, aşadar, un precursor al interdisciplinarităţii, a 
căutat acel principiu în baza căruia lucrurile se leagă într-un mod unitar, considera 
că obiectul filologiei sunt limba, literatura scrisă şi nescrisă, obiceiurile şi credinţele 
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etc. Comentând viziunea lui Hasdeu asupra componentelor lingvisticii (glotică sau 
gramatică comparativă = lingvistică pozitivă, glosologie = lingvistică 
transcendentală şi glosografie = lingvistică descriptivă), Cristinel Munteanu 
propune o comparaţie între acestea şi cele trei discipline propuse de Coşeriu 
(lingvistica generală, care studiază limbile identificate şi delimitate „preştiinţific” 
una de cealaltă, teoria limbajului şi filozofia limbajului). În continuare, are meritul 
şi modestia de a reda integral evaluarea sintetică a unora dintre ideile savantului 
român care, mai târziu, au devenit concepte centrale ale lingvisticii moderne, 
făcută de G. Mihăilă în „Cuvente den bătrâni”: limba ca un tot armonios, cu o 
structură ramificată şi cu mare capacitate analogică de reacţie şi de reacţie la 
reacţie, distincţia între langue şi parole, între sincronie şi diacronie, distincţia dintre 
substrat, adstrat şi superstrat, importanţa dialectelor si a limitelor dintre dialecte, 
varietatea şi complexitatea etimologiei, relaţia lingvisticii cu istoria, etnopsihologia, 
sociologia etc. 

În cadrul studiului propriu-zis asupra primului studiu, autorul indică 
direcţiile principale de analiză, respectiv problema noematologiei şi cea a 
clasificării subdisciplinelor lingvistice, considerând lucrarea lui Hasdeu, „din mai 
multe puncte de vedere, o capodoperă” (p. 54). Axa centrală de analiză rămâne 
apropierea între noematologia hasdeană şi skeologia lingvistică propusă de 
Coşeriu, ultima înţeleasă ca „lingvistică (sic!) care să ne spună ce principii ale 
gândirii sunt valabile pentru vorbirea în general şi în ce constă cunoaşterea 
lucrurilor”, „care să ne spună care este contribuţia cunoaşterii generale a lucrurilor 
la fiecare vorbire” (Coşeriu, Competencia lingüística. Elementos de la teoría del hablar, 
Madrid, Gredos, 1992, p. 148, apud Munteanu, p. 60-61), ştiinţă rămasă, recunoaşte 
autorul cu amărăciune, un deziderat. În continuare, sunt prezentate distincţiile 
făcute de Hasdeu în privinţa ramurilor „lingvisticei pure”, respectiv glotica 
(lingvistică pozitivă sau gramatică comparativă), glosologia (lingvistică 
transcendentală sau filozofia limbii) şi glosografie (lingvistică descriptivă sau 
clasificarea limbilor) şi cele şase discipline ale gloticii la care acesta aderă: fonologia, 
morfologia, ideologia (sau semasiologia), sintaxa, lexiologia, noematologia (de la gr. νόημα 
„cugetare intenţională”) şi onomatologia (astăzi numită onomastică). Aş face o 
observaţie, totuşi, la preferinţa lui Cristinel Munteanu pentru skeologie în dauna 
lui noematologie, riscul relaţiei cu noimă fiind discutabil… 

Interesantă este şi preluarea ideii „imaginilor latente” a lui Bréal de către Gh. 
N. Dragomirescu în 1975: „cuvântul (…) este, prin definiţie, un depozit de imagini 
latente care nu aşteaptă decât norocoasa integrare într-un inedit sintagmatic care 
să-i activeze (selectiv) sensurile (…)” (Dicţionarul figurilor de stil, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică, 1995, p. 36, apud Munteanu, p. 77). Legat de perisintaxa lui 
Dragomirescu, Cristinel Munteanu afirmă, pe bună dreptate, la p. 83, că „germenii 
pragmaticii se găsesc în stilistică” şi stabileşte legături între Hasdeu, Dragomirescu, 
John Austin şi Coşeriu.  
 În problema complicată a clasificării subdisciplinelor lingvistice, editorul 
se ocupă mai ales de subdiviziunile gloticii şi urmăreşte, de asemenea, cu lăudabilă 
circumspecţie, posibile corelaţii între ideile lui Hasdeu şi cele ale lui Coşeriu. Este 
detaliată problema etnolingvisticii în viziune coşeriană şi relaţiile ei cu skeologia. 
Studiul critic şi interpretativ se încheie cu o prezentare scurtă a laleticii (p. 106-114), 



182 

cu apel la studiile lui Cicerone Poghirc şi al lui Gr. Brâncuş. Cartea se încheie cu o 
contribuţie în limba engleză a lui Cristinel Munteanu (B.P. Hasdeu’s Noematology: an 
Anticipation of E. Coseriu’s Skeology) şi cu o anexă, de asemenea, în limba engleză, a 
aceluiaşi autor: On the Real Object of Linguistics, urmate de o bibliografie bogată şi 
adusă la zi a problemelor discutate. 
 În concluzie, Studii de ştiinţa limbii readuce în atenţia specialiştilor, dintr-o 
perspectivă îndrăzneaţă şi modernă propusă de Cristinel Munteanu, două 
materiale lingvistice ale lui Hasdeu, complexe, dificile şi foarte concentrate. 
Editorul a avut temeritatea să comenteze ideile şi propunerile ştiinţifice ale lui 
Hasdeu prin prisma propriilor sale lecturi şi a propriilor sale gândiri şi opţiuni. 
Este un efort asumat şi, după opinia noastră, reuşit, de revedere a unor chestiuni 
complicate de teorie a limbii, propuse la sfârşitul secolului al XIX-lea de către B.P. 
Hasdeu, un omagiu adus acestuia şi, în acelaşi timp, celor care s-au ocupat cu 
posteritatea operei lui. 
 
 

 Conf. univ. dr. Cristian MOROIANU 
Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



183 

Alina Mărgăriţoiu, Gestul în comunicarea didactică. Valorificarea accepţiunii 
semiotice, prefaţă de Laurenţiu Şoitu, Editura Institutul European, Seria Ştiinţele 
educaţiei, Iaşi, 2013, 193 p., ISBN 978-973-611-862-3. 
 

Using gestures is inevitable in all of man’s 
activities. Hence, gesturing is a 
communicative opportunity worth exploring 
in two directions, the gesture-word 
relationship, as well as the gesture-sign 
analogy. The author is unmistakingly 
committed to an ample programme of 
bettering the use of gestures in didactic 
communication; it is a kind of commitment 
detailed as late as Chapter 6 – the final one – 
in the book. As such, we believe this ordering 
position can be interpreted as a duly and 
implicitly climactic endpoint for the whole 
research that has been profitably undertaken 
here. Moreover, after covering the bulk of 
specialist literature dedicated to her topic, the 
author of this book makes her personal 
contribution, highlighting interesting 
conclusions. They are her own, after putting 

to the test a few working hypotheses of hers on one hundred subjects picked from 
among the teaching staff members of three high-schools in the Prahova county. As 
concerns the propensity of Alina Mărgăriţoiu to embrace the semiotic perspective 
in her enterprise, we get informed in Laurenţiu Şoitu’s preface to the book that it 
dates as far back as the author’s doctoral work, only to grow in size and finesse of 
approach in consequence of her post-doctoral experience within pre-university and 
university environments. 

In the Introduction to this book, Alina Mărgăriţoiu points out that to her the 
teacher is simultaneously an ingenious orchestra conductor (“dirijor-resursă cu 
virtuţi comunicative”, p. 15) and a useful partner to the student (“partener al 
elevului în propria formare”, idem, ibidem). Thus, gestures will be shown in their 
capacity of instruments and means too, requiring analyses in between their static 
presence (when they are signs) and the situational role in didactic acts (when they 
are part of semiosis). For the plenary comprehension of gestures, in Chapter 1, the 
researcher finds arguments along history, stipulating the (in)congruence between 
sets of gestures (including mimicry, too) and sets of spoken words. Obviously, the 
researcher-semiotician will raise an interest in any communicator’s consciously 
targeted moves – voluntary doings that codify meanings in a different manner 
from what language does. Not by far less interesting is the genetic transmission of 
gestural meanings that are universally present in human interaction anywhere on 
Earth. 

Chapter 2 is, at its core, an exploration of the potential of voice in an 
educator’s intervention. Instead of verbal or non-verbal means for the achievement 
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of a pedagogical objective, the paraverbal component will make students 
assimilate richer messages from their mentor. Accordingly, an affective resonance 
is born with one’s tone of voice, pitch, rhythm of delivery, intonation and vocal 
intensity, accent and pauses, and some other suprasegmental phonemes. The 
recipient of speech can thus be made to interpret for himself approval, amazement, 
irony, discontent, tiredness or irritation, warmth of address – a variety of attitudes 
favouring either good focus or dissipation of attention in the audience. In sum, the 
paraverbal interpretation will keep discourse meanings under rigorous control and 
in utmost usefulness for the enhancement of qualitative features in teacher 
behaviour. 

Chapter 3 sets out to identify the details that make the specificity of didactic 
communication, only to get to a critical picture of today’s social context. The actors 
of the educational system are the witnesses of “an abundance of stimuli, 
accelerated rhythm of living, search of popularity with shallow means, 
impoverished language, all of those putting pressure on stability, endurance, 
consistency and empathy” of the communication in schools (p. 95, our translation). 
The role of gestures, in consequence, should be seen as an accumulation of both 
functions and dysfunctions. This part of the book (pp. 101-118) manages a minute 
record of the typology of gestures tackled in educational research. 

Chapter 4 aims at demonstrating that there is a similar degree of eloquence 
in gestures as is in words and sentences, an idea practically underlying the 
pedagogical experiment devised by Alina Mărgăriţoiu. In short, this chapter puts 
forth its objectives, hypotheses, description of the subjects, and research methods 
and gets complete with an interpretation of the results previously obtained. 

Chapter 5 is a sketch of the profile of the teaching staff investigated. The 
author is careful to place most of her emphasis on the iconic teacher of the last 
paragraph in this chapter: “Imaginea sa inconfundabilă se va păstra în timp şi 
datorită particularităţilor vocabularului său gestual. Numai aşa îşi vor aminti elevii 
de charisma pe care o emana, de vorbele, faptele şi de gesturile sale” (p. 143). The 
teacher maximizing the impact of his input via gestural communication is, 
therefore, shown to compose a unique image that lasts and a sort of charisma that 
is likely to be remembered vividly by his students. 

Chapter 6 takes the form of enumerations: of general and operational 
objectives (“obiective generale”, “obiective operaţionale”), of topics to be discussed 
(“teme de discuţie”), of topics as food for thought (“teme de reflecţie”) and 
exercises for bettering efficiency (“exerciţii de eficientizare a comunicării 
gestuale”), with various visuals that come later in the book too, in as many as 
fourteen annexes. 

Alina Mărgăriţoiu’s study of gestures, in all probability, will be found 
instrumental in the hands of those who teach youngsters or talk to audiences of 
whatever age, and who strive for ever higher expressive transfer of their repertoire 
of ideas, emotions and opinions. 

Conf. univ. dr. Daniela ŢUCHEL 
“Dunărea de Jos” University of Galaţi  
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Ionel APOSTOLATU, Analogia – factor de organizare lexico-gramaticală. Cu 
privire la limba română, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013 

 

În 2013 a apărut la editura Casa Cărţii de Ştiinţă din 
Cluj-Napoca lucrarea Analogia – factor de organizare 
lexico-gramaticală. Cu privire la limba română. Credem 
că cea mai bună invitaţie la lectură nu poate fi decât 
prezentarea de pe coperta a patra, făcută de prof. univ. 
dr. Stelian Dumistrăcel pe care o reproducem: 
“Prin această originală abordare monografică, în care 
este considerată problematica de filosofie a limbii şi de 
teorie generală a domeniului, aplicate comunicării în 
limba română la diferite niveluri, Ionel Apostolatu 
delimitează principalele tipuri de inovaţie analogică şi 
stabileşte relaţiile, respectiv diferenţele existente între 
analogie, pe de o parte, şi contaminaţie, hipercorectitudine şi 
etimologie populară, pe de alta, aducând în demonstraţie 

un bogat material ce reflectă diversele forme de manifestare a fenomenului studiat. 
(…) Este remarcabilă reuşita autorului în ceea ce priveşte evaluarea critică a unor 
puncte de vedere adesea opuse, folosirea surselor de primă mână şi, pe această 
bază, realizarea unei monografii cu marcat profil de sinteză, care adduce în 
sprijinul propriilor puncte de vedere un material ilustrativ, din diverse stiluri, 
limbi şi limbaje “funcţionale”. Analogia – factor de organizare lexico-gramaticală. Cu 
privire la limba română este o lucrare de stringentă aplicabilitate în învăţământul 
universitar, de echilibru între “classic” şi modernitate.” 

Lector univ.dr. Oana CENAC 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

 
 
Oana Magdalena CENAC, Circumstanţialul în limba română. Abordări 
tradiţionale şi moderne, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014 

 
Cartea reprezintă o contribuţie la cunoaşterea 
uneia dintre probleme dificile din gramatica limbii 
române - cea a circumstanţialului. Fundamentul 
teoretic al lucrării este atent construit, autoarea 
realizând o prezentare amănunţită a opiniilor 
existente în literatura de specialitate despre 
circumstanţial în limba română, pornind de la 
diversele tipuri de gramatici, fie ele tradiţionale, 
structuraliste sau generative. Analiza fiecărui tip 
de circumstanţial este realizată din perspectiva 
gramaticii moderne, care analizează faptele de 
limbă şi din perspectivă semantică şi pragmatică. 

Conf.univ.dr. Doina Marta BEJAN 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 
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Gh. CHIVU, Oana UŢĂ BĂRBULESCU (editori), Ion Coteanu – in memoriam, 
Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014 
 

Cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea 
Universităţii din Bucureşti şi a 17 ani de la 
dispariţia marelui profesor Ion Coteanu,   un 
colectiv inimos de profesori şi cercetători din 
diverse centre universitare au realizat un volum 
omagial dedicat “ultimului mare lingvist al 
secolului XX” (Grigore Brâncuş). 
Semnatarii articolelor care compun volumul sunt 
foşti colegi ai profesorului din Facultatea de Litere 
a Universităţii bucureştene, din institutele 
filologice ale Academiei Române, colaboratori 
apropiaţi, cadre didactice şi cercetători, foşti 
studenţi sau doctoranzi. 
Fără a fi organizarte pe secţiuni distincte, ci în 
ordinea alfabetică a numelor autorilor, lucrările din 
acest volum acoperă toată paleta de preocupări a 

distinsului profesor: gramatica limbii române actuale, stilistica, istoria limbii literare, 
lexicologie, dialectologie. Unele dintre articole, semnate de colaboratori foarte 
apropiaţi ai profesorului, au caracter memorialistic şi evocă imaginea Omului Ion 
Coteanu, „un om politicos, afabil, discret şi chiar timid”. (L. Wald) 

Apariţia acestui volum demonstrează încă o dată că timpul, în curgerea lui, 
nu poate şterge amintirea unui mare om din memoria şi conştiinţa celor care l-au 
cunoscut sau pe care i-a format. 

Lector univ. dr. Oana CENAC 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

 

Dan Octavian CEPRAGA, Coman LUPU, Lorenzo RENZI (coord.), Études 
romanes: Hommages offerts à Florica Dimitrescu et Alexandru Niculescu, Editura 
Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2013 

Publicate în numărul 16 al 
colecţiei Romanica a Editurii 
Universităţii din Bucureşti, în 
două volume ce însumează 
aproape 900 de pagini, Etudes 
romanes: Hommages offerts à 
Florica Dimitrescu et Alexandru 
Niculescu, coordonate de 
profesori de la Universitatea din 
Padova, Italia, Lorenzo Renzi şi 
Dan Octavian Cepraga, şi de la 
Universitatea din Bucureşti, 
Coman Lupu, reunesc un număr 
impresionant (67) de studii 
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semnate de cercetători români şi străini, foşti studenţi, colaboratori şi prieteni ai 
celor doi mari profesori, cu ocazia sărbătoririi «d′un grand âge». „Menţionăm că 
atunci când profesorii omagiaţi au împlinit 65 de ani, au avut plăcuta surpriză să li 
se consacre, amândurora, în anul 1993, trei volume de Studi rumeni e romanzi (1086 
pagini) scoase de foştii lor colegi şi studenţi din ţară şi din străinătate; volumele au 
apărut sub auspiciile Universităţilor din Bucureşti, Padova, Udine şi Paris IV 
Sorbona. Au urmat alte volume omagiale când au împlinit 70, 75 şi 80 de ani, în 
1998, 2003, 2008, în revistele de specialitate din ţară. Aceste manifestări scrise au 
fost tot atâtea momente emoţionante care arată că ceea ce au sădit excepţionalii lor 
profesori [I.Iordan, Al.Rosetti - n.n.] – des evocaţi în opera celor doi – a fost 
continuat prin contribuţiile lor la studierea limbii române [...]”(p.20). 

Lectura studiilor adunate în volume conturează direcţiile spre care s-au 
orientat contributorii: lingvistică, stilistică, filologie şi istorie culturală română şi 
romanică – domenii de cercetare în care omagiaţii  s-au impus  lumii ştiinţifice 
româneşti şi europene.  

Aducători de idei şi perspective noi în cercetare, Florica Dimitrescu şi 
Alexandru Niculescu sunt recunoscuţi direct ca model, ca maeştri în munca 
ştiinţifică : „Fin dal primo incontro con il Prof. Alexandru Niculescu, sul finire degli anni 
′70, - mărturiseşte Cesare Alzati – rimasi affascinato dalla straordinarria sensibilità 
storica con cui egli veniva analizzando i meccanismi evolutivi del fatto linguistico. La sua 
metodologia di ricerca, allora come oggi, appare caratterizzata da una pervasiva tensione, 
che lo spinge a individuare – attraverso l′accurata analisi del fenomeno glottologico e dei 
dati filologici – contesti culturali, storici, antropologici, per i quali dal dato linguistico 
scaturisce nuova luce, capace di evidenziarne le connotazioni profonde.”(p.29)( Cesare 
Alzati «Da un capo all′altro dell′Impero. Nota su un dialogo tra un maestro e un 
profano in merito al lessico cristiano romeno»). 

 Fiind, în cea mai mare parte,  în consonanţă cu drumurile deschise de cei doi 
profesori, lucrările incluse în volume îmbină perspectiva diacronică cu cea 
sincronică şi subliniază identitatea romanică a limbii şi a culturii române în context 
european, constituind o reală expresie a ataşamentului intelectual  al semnatarilor 
faţă de ideile şi valorile cultivate de cei doi savanţi omagiaţi. 
 

Conf.univ.dr. Doina Marta Bejan 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
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LilianaAGACHE (Romania)  
Liliana Agache est diplômée de la Faculté de Philologie, Université du Bucarest, chercheur linguiste, 
docteur en philologie à l’Institut de Linguistique "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", Académie Roumaine, 
Bucarest, auteur d’articles et de livres dans les domaines : l’histoire de la langue roumaine, 
dialectologie, philologie, terminologie.  
Contact: liliana.agache@yahoo.fr 
 
Simona ANTOFI (Romania) 
Simona Antofi is a professor at the letters Faculty in the "Dunarea de Jos" University of Galaţi, the 
Department of Literature, Linguistics and Journalism. Since 1996 she has taught courses and seminars 
of old, pre-modern and modern literature, including the age of the Great Classics, Romanian culture 
and civilisation, and cultural anthropology. In 2003 she defended her Ph.D thesis on the topic 
"Luceafarul" - A New Reading, under the supervision of Professor Dan Manuca in the Doctoral School of 
the "Al.I. Cuza" University of Iaşi. She has published about 100 scientific articles in national and 
international journals, as well as in conference proceedings. She is the author of "Luceafarul" - A New 
Reading, From Poetic Discourse to the Genesis of Literature. Romanian Poetic Structures in Diachronic 
Perspective, Critique and Discourse: Literary Recuperations and Reconstitutions.  
Contact: simoantofi@yahoo.com 
 
Rodica-Cristina APOSTOLATU  (Romania) 
Dr. Rodica-Cristina Apostolatu is a junior lecturer in English at “Dunarea de Jos” University of Galati, 
Faculty of Letters, Department of English Language and Literature, Romania. She received her PhD in 
English Linguistics from “Dunarea de Jos” University of Galati in 2013. Her interests are ELT methods, 
English for Specific Purposes, translation theory and practice and sociolinguistics. Rodica’s teaching 
interest is teaching General English to adults. She holds an internationally recognized teaching 
certificate, CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults), conferred by a UK-based 
Language School. 
Contact: rodica.apostolatu@ugal.ro 
 
Valeriu BĂLTEANU (Romania) 
Dr. Valeriu Bălteanu is currently a lecturer in the Department of Literature, Linguistics and Journalism, 
“Dunărea de Jos” University of Galati. His major field of interest is folklore language and mythology. 
He delivers lectures on literary folklore, Romanian mythology, folklore mentality, Mircea Eliade and the 
folklore culture. He has also written books on these topics: Folclorul literar; Ecouri mitico-magice; Dictionar 
de mitologie românească; Magie şi limbă populară; Interferente lingvistice. 
Contact: vbalteanu@ugal.ro 
 
Doina Marta BEJAN (Romania) 
Dr. Doina Marta Bejan is the initiator and coordinator of the international conference project Lexic 
comun / lexic specializat (General Lexicon / Specialized Lexicon) as well as the editor-in-chief of Fascicle 
XXIV, Lexic comun / lexic specializat, of “Dunărea de Jos” University Annals. Her fields of competence are 
the lexicology of the Romanian language, the history of literary Romanian (Limba română literară în 
tipăriturile moldoveneşti dintre anii 1800-1830, E.D.P., Bucureşti, 2004 and Interferenţe lingvistice în diacronia 
limbii române, E.D.P., Bucureşti, 2005) and stylistics.  
Contact: dmbejan@yahoo.com 
 
Ana-Maria BOTNARU  (Romania) 
PhD lecturer at “Spiru Haret” University in Bucharest (Romanian Syntax and Dialectology), Ana-Maria 
Botnaru is the author of a PhD thesis entitled “The Forest Terminology in Romanian” (which combines 
the History of Romanian Language, Dialectology, Semantics and Lexicology), as well as of many articles 
published in various academic reviews and collective volumes. Besides her teaching activity and 
research, she also works as a cultural journalist.  
Contact: amrbotnaru@yahoo.com 
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Yolanda-Mirela CATELLY (Romania) 
Dr. Yolanda-Mirela Catelly is an Associate Professor with the Department of Professional 
Communication in Modern Languages, Faculty of Engineering in Foreign Languages, 
“POLITEHNICA” University of Bucharest - Romania. Her areas of research interest are: language 
learning and using strategies, IT in language teaching, soft skills, ESP, EAP and CLIL. She authored over 135 
papers in (inter)national journals and conference proceedings. She authored four books and co-
authored two course books and a monograph.   
Contact: yolandamirelacatelly@yahoo.com 
 
Oana Magdalena CENAC (Romania) 
She is a PhD senior lecturer with the Literature, Linguistics and Journalism Department of the Faculty of 
Letters, Dunărea de Jos University of Galaţi, Romania. She is particularly interested in the field of 
Romanian lexicology, semantics, morphology and syntax. She published numerous articles in various 
Romanian and foreign journals and she coordinates, in association with other professors, the linguistic 
journal General Lexicon / Specialized Lexicon. She is a member of the Linguistic List, an International 
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Contact: oanacenac@yahoo.com 
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Este conferenţiar universitar interimar, doctor, la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 
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Dr. Dorina Chiş-Toia is a university lecturer at the Faculty of Social Sciences of the „ Eftimie Murgu” 
University Reşiţa, România.  The PhD title in Philology was obtained in 2004, with the thesis The 
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Tohăneanu. She has participated in national conferences and international conferences, publishing the 
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Ana-Elena COSTANDACHE (Romania) 
Ana-Elena Costandache is a university lecturer in the French Department, Faculty of Letters, “Dunărea 
de Jos” University of Galaţi. She teaches seventeenth and eighteenth-century French literature. Her 
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