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IN  MEMORIAM… 
 
 
 

S-au stins din viață, în august 2018, doi importanți lingviști români, Lucia 
Wald și Marius Sala, care ne-au onorat a fi și membri în colegiul științific al 
revistei noastre. 
 

 
Lucia Wald (1923-2018)și-a dedicat 
viața, deopotrivă, studiilor clasiceși 
activității de profesor la 
Universitatea din București. 
Colaboratoare apropiată a 
prestigiosului profesor Alexandru 
Graur, a contribuit la crearea bazelor 
școlii românești de lingvistică 
generală. Am avut privilegiul de a o 
cunoaște, ca îndrumător pe calea 
științei, în perioada studiilor 
universitare, când am frecventat, în 
anul al III-lea, cursul special de 
istorie a lingvisticii; s-a remarcat prin 
profunzimea cunoștințelor, prin 

expunerea clară, accesibilă a analizei principalelor curente și școli 
lingvistice din antichitate până în epoca contemporană. 

Lucia Wald a fost implicată în evoluția învățământului filologic de la 
Universitatea „Dunărea de Jos‖ prin îndrumarea doctorală, în anii '90 ai 
secolului trecut, a unor tinere cadre didactice gălățene, prin conferințele 
susținute la manifestările științifice organizate la Galați și, în ultimii ani, 
prin sfaturile și încurajarea activității revistei „Lexic comun/lexic 
specializat.‖ 
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Marius Sala (1932-2018) lingvist 
cu o prodigioasă activitate 
științifică, cu cercetări în 
domeniile lingvisticii romanice, 
istoriei limbii române, 
lingvisticii generale, 
dialectologiei, onomasticii,afost 
membru al Academiei Românedin 
2001 (membru corespondent din 
1993), iar între 2006-2014, 
vicepreședintele acestui for de 
cultură; timp de peste 20 de ania 
fost directorul Institutului de 
Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. 
Rosetti";a fost preşedintele 

Comisiei de cultivare a limbii române a Academiei Române, redactor 
responsabil al unor lucrări fundamentale:Dicţionarul limbii române, Mic 
dicţionar academic, Dicţionarul etimologic al limbii române, Istoria limbii 
române;din 1995, a organizat ciclul de conferinţe bilunare ale Academiei 
Române „Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor"; a fost 
redactor-şef al revistelor de lingvistică editate de Academia Română: „Limba 
română“, „Revue roumaine de linguistique“ şi „Studii şi cercetări lingvistice“. A 
primit titlul de doctor honoris causadin partea mai multor universităţi 
româneşti, între care și Universitatea „Dunărea de Jos‖ din Galați, pentru 
sprijinul constant acordatmanifestărilorștiințifice filologice organizate 
(conferințe, simpozioane)și pentru încurajarea activității revistelor de 
limbăși cultură națională apărute în instituția gălățeană. 

Prezența unor lingviști de talia celor omagiați aici a sporit interesul 
studenților filologi și al profesorilor lor pentru problemele cercetării 
științifice umaniste. Prin dispariția lor, lingvistica românească a pierdut 
două minți strălucite, iar învățământul românesc,oameni de o generozitate 
spirituală excepțională. 

 
 

Conf.univ.dr. Doina Marta Bejan 
Universitatea „Dunărea de Jos‖ din Galați 

 

 

 
 



Michael METZELTIN 
Universität Wien / ÖAW 

WIE „KÖRPERLICH― SOLL UNSERE SATZANALYSE SEIN? 

Rezumat: Spre deosebire de gramaticile formale, care s-ar limita să constate 
sintagme nominale, verbale etc., o analiză propoziţională de bază semantică pe care 
o propunem aici permite înţelegerea informaţiilor conținute în frazele sintactice ca 
pe un şir de diferite situaţii însoţite de persoanele în cauză, ale căror acţiuni / stări, 
locuri şi momente pot fi analizate atât analitic cât şi vizual, percepându-le 
concomitent şi în derularea lor – căci fară istorie nu înţelegem realitatea. 

Cuvinte cheie: clase de concepte, analiză propozițională sintactică, analiză 
propozitională semantică, semantică referențială, reconstrucție vizuală. 

- Eine der Hauptaufgaben der Sprachwissenschaft ist zu zeigen / 
nachvollziehbar zu machen, wie Sätze, Satzgefüge, Texte möglichst explizit 
verstanden werden können. 
- Verstehen heißt, sich Situationen in ihren Zusammenhängen auch in ihrer 
Abwesenheit vorstellen zu können. 
- Situationen entstehen in einer realen oder fiktiven Wirklichkeit.  
- Die Wirklichkeit kann von uns ausschließlich über unsere Sinnesorgane 
(Geschmacksinn, Tastsinn, Gesichtssinn, Gehörsinn, Geruchssinn) 
wahrgenommen und bewusst gemacht werden. 
- Wissen und Verstehen beginnen also mit unseren Wahrnehmungen, wie 
Kindererfahrungen und Etymologien zeigen: 
Leo Butnaru, Lista basarabeană. Copil la ruși, 2013, 18: „iarna a fost să mă 
nasc, adică– să văd, să aud, să miros, să gust pentru întâiași oară lumea‖ 
Lat. SAPERE ‚schmecken‘ > it. sapere / fr. savoir ‚wissen‘; CAPERE ‚ 
ergreifen‘ > it. capire ‚verstehen‘. 
- Die Wahrnehmungen werden als Spuren (Engramme) zum Gehirn 
weitergeleitet, wo sie die Form von Repräsentationen (globale 
Vorstellungen) und von Begriffen (auf ihre wesentlichen Züge stilisierte 
Vorstellungen) annehmen, die mit auditiven Informationen assoziiert sind. 
- Begriffe werden im Gehirn klassifiziert und zu gesamtheitlichen 
kognitiven Schemata verarbeitet und durch wiederholte Erfahrung 
gedächtnismäßig stabilisiert / verankert (cf. Gombrich, Kandel). 
- Wiederholte Wahrnehmung und Erfahrung und stabilisiertes Gedächtnis 
erlauben uns, ein Wissen aufzubauen und immer neu wahrgenommene 
Situationen zu verstehen / zu interpretieren. 
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CÂT  DE „CORPORALĂ‖ AR  TREBUI  SĂ  FIE  ANALIZA  
PROPOZIȚIEI? 

Zusammenfassung: Im Gegensatz zu den formalen Grammatiken, die sich darauf 
beschränken, Nominalsyntagmen, Verbalsyntagmen und dergleichen festzustellen, erlaubt 
eine semantisch angelegte propositionale Auflösung, die in Sätzen enthaltenen 
Informationen als eine Reihe von verschiedenen Situationen mit ihren Personen, deren 
Handlungen / Zuständen, ihren Orten und Momenten analytisch und zugleich visuell zu 
rekonstruieren und in ihrer Abfolge zu verstehen, denn ohne Geschichte verstehen wir die 
Wirklichkeit nicht. 

Schlüsselwörter: Begriffsklassen, Syntaktische Satzanalyse, Semantische Satzanalyse, 
Referenzsemantik, visuelle Rekonstruktion.  

- Una din sarcinile principale ale lingvisticii este de a arăta cum pot fi 

înţelese, cât mai explicit cu putinţă, propoziții, fraze, texte. 

- A înțelege înseamnă a fi capabil să îți imaginezi situațiile în contextele lor, 

chiar şi în absența acestora din urmă. 

- Situaţiile apar într-o realitate adevărată sau fictivă. 

- Realitatea poate fi percepută şi conştientizată de către noi doar prin 

organele noastre senzoriale (simțul gustului, cel tactil, văzul, auzul, 

mirosul). 

- Cunoașterea și înțelegerea încep deci cu percepțiile noastre, după cum 

arată experiențele copiilor și etimologiile: 

Leo Butnaru, Lista basarabeana. Copil la ruşi, 2013, 18: „Iarna a fost să mă 

nasc, adică – să văd, să aud, să miros, să gust pentru întâiași oară lumea‖. 

Lat. SAPERE, a avea un gust oarecare > it. sapere, fr. savoir, ‚a ști‗; CAPERE , 

a apuca‗> it. capire ‚a înțelege‗. 

- Percepțiile sunt transmise ca urme (engrame) către creier, unde primesc 

forma reprezentărilor (reprezentări globale) și a conceptelor (reprezentări 

reduse la trăsături esenţiale), care sunt asociate cu informații auditive. 

- Conceptele sunt clasificate în creier şi prelucrate în scheme cognitive 

unitare, stabilizarea / ancorarea lor în memorie petrecându-se prin 

experienţă repetată (cf. Gombrich, Kandel). 

- Percepția repetată și experiența, precum și memoria stabilizată ne permit 

să construim o cunoaștere și sa înțelegem / să interpretăm orice situație 

nou percepută. 



- Unter Mitberücksichtigung der Untersuchungen der Schulen Piagets und 

Rubinsteins (cf. z.B. Piaget. Rubinstein) kann man die unendliche Menge 

der eher verbal bedingten Begriffe in folgende Klassen einteilen: 

 Begriffe, die sich auf reale oder fiktive Objekte der Wirklichkeit 
beziehen lassen; 

 Begriffe, die sich auf Eigenschaften, Zustände, Prozesse und 
Handlungen beziehen lassen; 

 Begriffe, die sich auf die Situierung der Objekte im Raum beziehen 
lassen; 

 Begriffe, die sich auf die Einbettung von Zuständen, Prozessen und 
Handlungen in die Zeit beziehen lassen; 

 Begriffe der Quantifizierung, die sich auf Objekte (Anzahl), 
Eigenschaften (Ausmaß), Zustände (Intensität) und Prozesse/ 
Handlungen (Wiederholung), auf Raumbegriffe (Distanz) und 
Zeitbegriffe (Dauer) beziehen lassen; 

 Begriffe der Identifizierbarkeit von Objekten, Eigenschaften, 
Zuständen, Prozessen, Handlungen, Orten, Zeiten, Mengen; 

 Begriffe der Wahrscheinlichkeit der Zuweisung von Eigenschaften, 
Zuständen, Prozessen, Handlungen an ein Lebewesen oder an einen 
Gegenstand; 

 Begriffe der Konnexionsverhältnisse zwischen zwei oder mehreren 
Eigenschaften, Zuständen, Prozessen oder Handlungen. 

Unter diesen Begriffen scheinen die Vorstellungen von Gegenständen und 
ihren Eigenschaften vordergründig zu sein. Dabei dürften die Begriffe für 
Objekte, Eigenschaften / Prozesse, Raum, Zeit und Quantifizierung 
tendenzmäßig visuell sein. 
- Bei einem geordneten Denken kann man daher postulieren, dass 
grundsätzlich etwas über einen Gegenstand ausgesagt wird, d.h. einem 
Gegenstand an einem bestimmten Ort wird eine Eigenschaft, ein Zustand, 
ein Prozess oder eine Handlung zu einem bestimmten Zeitpunkt 
zugewiesen (elementare Prädikation, Dictum). Die Zuweisung einer 
Qualität an ein Objekt hat aus der Sicht des Senders in der von ihm 
intendierten Welt einen bestimmten Grad der Wahrscheinlichkeit. Damit 
ein Kommunikat richtig verstanden werden kann, muss der Empfänger 
auch informiert werden, von wem das Kommunikat kommt, was der 
Sender mit dem Kommunikat beabsichtigt und an wen er es richtet 
(Senderkomplex, Modus). Wenn die engere Zusammengehörigkeit durch 
das Zeichen + und die Bestimmungsbeziehungen durch Klammern 
symbolisiert werden, wobei das Element außerhalb der Klammer das 
Element innerhalb der Klammer bestimmen soll, kann man dieses 
semantisch propositionale Denken durch folgende Formel darstellen:  
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- Luând în consideraţie analizele școlilor Piaget şi Rubinstein (cf. de ex. 

Piaget. Rubinstein), numărul infinit de concepte, determinate mai ales 

verbal, se pot împărți în următoarele clase: 

 Concepte care se referă la obiecte adevărate sau fictive ale realității; 

 Concepte care se referă la caracteristici, stări, procese și acțiuni; 

 Concepte care se referă la situarea în spațiu a obiectelor; 

 Concepte care se referă la inserarea în timp a stărilor, a proceselor și a 

acțiunilor; 

 Concepte ale cuantificării, care se referă la obiecte (număr), caracteristici 

(dimensiune), stări (intensitate), și procese/ acțiuni (repetare), la 

concepte spațiale (distanță) și la concepte temporale (durată); 

 Concepte ale identificării obiectelor, caracteristicilor, stărilor, 

proceselor, acțiunilor, locurilor, timpurilor, cantităților; 

 Concepte ale probabilității de atribuire unei ființe vii sau unui lucru a 

caracteristicilor, stărilor, proceselor, acțiunilor; 

 Concepte ale raporturilor de conexiune între două sau mai multe 

caracteristici, stări, procese sau acțiuni. 

Dintre aceste concepte, reprezentările obiectelor şi ale caracteristicilor lor 

par a fi cele primordiale. În acest context, conceptele pentru obiecte, 

cracteristici/ procese, spaţiu, timp şi cuantificare par a fi tendenţial vizuale. 

- Într-o gândire ordonată se poate deci postula că, în general, se afirmă ceva 

despre un obiect, ceea ce înseamnă că unui obiect dintr-un anumit loc i se 

atribuie o caracteristică, o stare, un proces sau o acțiune la un anumit 

moment (predicație elementară, dictum). Atribuirea a unei calități către un 

obiect are, din perspectiva emițătorului, un anumit grad de probabilitate în 

lumea vizată de către acesta. Ca un mesaj să fie bine înțeles, trebuie ca 

receptorul să fie informat de la cine vine comunicatul, ce intenționeaza 

emițătorul cu acesta și cui i se adresează (complexul emițătorului, mod). 

Dacă simbolizăm afinitatea prin semnul + şi relaţiile de determinare prin 

paranteze (elementul din afara parantezei determinând pe cel din 

paranteză), gândirea aceasta semantic propoziţională poate fi redată prin 

următoarea formulă: 

 

 

 

 



P = ((((Sm,i)Qm,i + Dm,i)Lm,i + Tm,i + %)Em,i + em,i +Rm,i) 

Satzmäßig ausgedrückt: Ein Sender teilt einem Empfänger mit, dass es eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit hat, dass ein bestimmter Gegenstand für 
jemanden an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit eine 
bestimmte Eigenschaft hat. Subjekt, Prädikat, Destinatär, Lokalisierung, 
etwas schwieriger die Zeit und die Quantifizierungen lassen sich 
visualisieren. 

- Wenn wir nun Äußerungen in Form von Sätzen hörend oder lesend 
wahrnehmen, können wir versuchen, sie explizit zu verstehen, 
indem wir sie semantisch propositional auflösen. Der erste Satz der 
Rede des spanischen Königs Don Juan Carlos vor den Cortes am 22. 
April 2004 „Un jueves como hoy, hace exactamente seis semanas, el 
más brutal ataque terrorista nunca sufrido por España nos sumía en 
un dolor y una indignación difìciles de contener.‖ (,An einem 
Donnerstag wie heute, genau vor sechs Wochen, stürzte uns der 
brutalste Terroranschlag, den je Spanien erlitten hat, in einen 
Schmerz und eine Empörung, die schwer zurückzuhalten sind‘.) 
würde in semantisch propositionaler, diskursivierter Explizitierung 
wie folgt aussehen: 

 P1 Bestimmte Personen A sind Terroristen 

 P2 Die Personen A greifen die Bevölkerung in Spanien vor dem 
11.3.2004 an 

 P3 Die Personen A sind in verschiedenem Maß M1 in Spanien vor 
dem 11.3.2004 in Spanien grausam 

 P4 Bestimmte Personen B sind Terroristen 

 P5 Die Personen B greifen die Bevölkerung in Spanien am 
11.3.2004 an 

 P6 Die Personen B sind im Maße M2 >M1 in Spanien am 
11.3.2004 grausam 

 P7 Die Bevölkerung leidet im Maße M1 in Spanien vor dem 
11.3.2004 

 P8 Die Bevölkerung ist empört im Maße M1 in Spanien vor dem 
11.3.2004 
Die Propositionen P2 + P3 verursachen die Propositionen P7 + P8 

 P9 Die Bevölkerung leidet im Maße M2>M1 in Spanien seit dem 
11.3.2004 

 P10 Die Bevölkerung ist empört im Maße M2>M1 in Spanien seit 
dem 11.3.2004. 
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P = ((((Sm,i)Qm,i + Dm,i)Lm,i + Tm,i + %)Em,i + em,i +Rm,i) 

Cu alte cuvinte: Un emițător comunică unui receptor că există o anumită 

probabilitate ca un obiect anume să aibă pentru cineva într-un anumit loc și 

într-un anume timp o anumită caracteristică. Se pot vizualiza subiectul, 

predicatul, destinatarul, localizarea, şi, ceva mai greu, timpul și 

cuantificarea. 

- Când percepem enunțuri sub forma de propoziții ascultate sau 

citite, putem încerca să le înțelegem explicit, rezolvându-le semantic 

propoziţonal. Prima propoziție a discursului regelui spaniol Don 

Juan Carlos în fața Curții, pe 22 aprilie 2004 „Un jueves como hoy, 

hace exactamente seis semana, el mas brutal ataque terrorista nunca 

sufrido por Espana nos sumia en un dolor y una indignacion dificiles 

de contenter.‖ (Într-o zi de joi, ca astăzi, exact în urmă cu șase 

săptămâni, cel mai brutal atac terorist, pe care l-a îndurat Spania 

vreodată, ne-a cufudat într-o durere și o indignare greu de stăpânit.) 

ar arăta într-o explicitare semantic propozițională discursivă astfel: 

 P1- Anumite persoane A sunt teroriști 

 P2 - Persoanele A atacă populația în Spania înainte de 11.03.2004 

 P3 - Persoanele A sunt crude, în măsură diferită M1, în Spania dinainte 

de 11.03.2004  

 P4 - Anumite persoane B sunt teroriști 

 P5 - Persoanele B atacă populația din Spania pe 11.03.2004 

 P6 - Persoanele B sunt crude, în măsura M2>M1, în Spania, la data de 

11. 03 2004  

 P7- Populația suferăîn Spania, în măsura M1, înainte de 11.03.2004 

 P8 - Populația este indignată, în măsura M1, în Spania dinainte de 11.  

Propozițiile P2 + P3 generează propozițiile P7+ P8. 

 P9 - Populația suferă, în măsura M2> M1, în Spania, începând cu 11.03. 

2004. 

 P10 - Populația este indignată, în măsura M2> M1, în Spania, începând 

cu 11.10.2004. 

 
 
 



 
Die Propositionen P5 + P6 verursachen die Propositionen P9 + P10 

Im Gegensatz zu den formalen Grammatiken, die sich darauf beschränken 

würden, im angeführten Satz Nominalsyntagmen, Verbalsyntagmen und 

dergleichen festzustellen, erlaubt die hier vorgeschlagene propositionale 

Auflösung, die im ersten Satz der Rede enthaltenen Informationen als eine 

Reihe von verschiedenen Situationen mit ihren Personen, deren 

Handlungen / Zuständen, ihren Orten und Momente analytisch und 

zugleich visuell zu rekonstruieren und in ihrer Abfolge zu verstehen, denn 

ohne Geschichte verstehen wir die Wirklichkeit nicht. Eine derartige 

„Narrativisierung― ist aber nur möglich, wenn wir über genug Erfahrung 

mit verarbeiteten und gespeicherten Wahrnehmungen verfügen. 

- Die Wahrnehmung der Wirklichkeit ist nur über unsere Sinne, unseren 

Körper möglich. Die gedankliche Gestaltung der Wahrnehmungen stellt 

eine Rekonstruktion dar, die zu einem großen Teil visuell, als körperartig 

ist, eine Art neue Verkörperung der wahrgenommenen Wirklichkeit. Diese 

Verkörperung wird auf die jeweilige Situation zurückgekoppelt, um sie zu 

verstehen und sich orientieren zu können. 

- Die schrecklichen Experimente und Vorgehensweisen in psychiatrischen 

und militärischen Einrichtungen, um Menschen mit einer tabula rasa neu zu 

programmieren, zeigen, dass der Mensch, wenn man ihm den ständigen 

Kontakt mit der Außenwelt, die regelmäßige Betätigungsmöglichkeit seiner 

Sinne unmöglich macht, infantilisiert wird, das Verstehen und die 

Selbstorientierung verliert (Naomi Klein).  

- Wenn Satzanalyse dem Verstehen von Sätzen dienen soll, muss sie daher 

referenzsemantisch sein, muss die innere ‚verkörperte‗ visuelle 

Rekonstruktion simulieren und die Rückkoppelung auf die körperliche 

Wirklichkeit herstellen. Sinnvolle Sprache transportiert Inhalte, sollte also 

nicht als eine formale tabula rasa betrachtet werden. Formale, die 

Referenzsemantik ablehnende Satzanalysen laufen Gefahr, entkörperte, 

wirklichkeitsfremde, orientierungslose Formen von Sprache zu werden. 
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Propozitiile P5 + P6 generează propozitiile P9 + P10. 

Spre deosebire de gramaticile formale, care s-ar limita să constate în fraza 

de mai sus sintagme nominale, verbale etc., soluţia propoziţională pe care o 

propunem aici permite înţelegerea informaţiilor din prima frază a 

discursului regal ca pe un şir de diferite situaţii însoţite de persoanele în 

cauză, ale căror acţiuni / stări, locuri şi momente pot fi analizate atât 

analitic cât şi vizual, percepându-le concomitent şi în derularea lor – căci 

fară istorie nu înţelegem realitatea. O asemenea „narativizare‖ este însă 

posibilă doar dacă dispunem de suficientă experienţă cu percepţiile 

procesate şi stocate. 

- Perceperea realității este posibilă doar prin intermediul simțurilor noastre, 

al corpului nostru. Concepţia mentală a percepţiei reprezintă o 

reconstrucție, care este, în mare măsură, mai degrabă vizuală decât 

corporală, un fel de nouă personificare a realității percepute. Această 

întruchipare este recorelată la fiecare situație în parte, pentru a o înţelege şi 

a ne putea orienta. 

- Cumplitele experimente și practici din instituții psihiatrice și militare, care 

urmăresc să reprogrameze oameni printr-un tabula rasa, arată că omul 

poate fi infantilizat, pierzându-şi înţelegerea şi autoorientarea (Naomi 

Klein) dacă se întrerupe contactul cu lumea exterioară şi activarea regulată 

a simţurilor. 

- Pentru ca analiza propozițională să serveascăînțelegerii propozițiilor, e 

nevoie așadar ca aceasta să fie referențial semantică, trebuie să simuleze 

reconstrucția interioară ‚întruchipată‗ și să creeze recorelarea cu realitatea 

corporală. Limba judicioasă, plină de sens, transportă conținuturi, deci nu 

trebuie considerată drept un tabula rasa formal. Analizele lingvistice 

formale, cele care refuză semantica referenţială sunt în pericol de a deveni 

forme ligvistice fără formă, nerealiste, lipsite de orientare. 
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PLURALITATE,  CANTITATE,   
VALORI  SEMANTICE DISCURSIVE  

Résumé: La présente étude se veut une description éclairante des 
principales propriétés sémantico-référentielles et morpho-syntaxiques des 
noms collectifs ainsi qu‘un rappel utile de quelques-unes des principales 
conséquences, au niveau du discours, de la curieuse dualité sémantique qui 
caractérise cette sous-classe de noms. Au singulier, les lexèmes [+ collectif] 
se rapprochent de ceux qui dénotent des individus « atomiques », mais ils 
s‘en distinguent toutefois par le fait que les entités qu‘ils désignent sont « 
des entités composées de parties distinctes préalablement constituées, 
homogènes entre elles, mais autonomes et hétérogènes par rapport au tout 
», pour reprendre la définition de Nelly Flaux (1999: 472). La plupart 
d‘entre eux peuvent se combiner avec la pluriel, comme les noms 
[+dénombrables], sans que l‘alternance singulier – pluriel entraîne de 
modification sémantique notable, mais de nombreux lexèmes refusent de 
se laisser compter. On pourrait croire que, par certaines de leurs propriétés 
morpho-syntaxiques, les collectifs ressemblent aux noms [+ massif] – noms 
de matières ou de substances continues –, mais tous ne se combinent pas 
avec le déterminant partitif nişte. Multitudine ou infinitate manquent 
d‘autonomie dans la chaîne parlée: au niveau du GN, ces mots doivent être 
suivis d‘un complément de nom, introduit par la préposition de, qui 
spécifie les membres du groupe; et, dans ce cas-là, les collectifs se 
transforment d‘ordinaire en quantificateurs. Au pôle opposé se situent des 
noms collectifs comme haită, cireadă, brădet, muncitorime, qui précisent par 
leur sens lexical la nature des individus formant le tout. Ils peuvent donc 
être employés seuls, sans complément de nom. Si les deux premiers sont 
tout de même accompagnés d‘un tel adjoint, leur sens peut glisser vers le 
domaine quantitatif. Ces quelques exemples attirent notre attention sur la 
morphologie des noms collectifs, parmi lesquels on distingue des  mots 
simplescomme familie, gloată, pădure, buchet, mănunchi, teanc,…, et des 
dérivés par suffixation comme tineret, prostime. Sémantiquement parlant, 
teanc relève de la classe des inanimés, alors que gloată ou prostime, qui ont 
un coloris axiologique évident, car ils ont une connotation dépréciative 
incontestable, présentent tous les deux le trait [+ humain]. Un certain 
nombre de noms collectifs tels jerbă, turmă, haită peuvent être accompagnés 
dans le discours par des compléments de nom qui ne respectent pas la 
règle de la compatibilité sémantique entre nom centre et modifieur. S‘il 
advient que turmă, haită soient utilisés pour désigner un groupe de 
personnes, des êtres humains, et non pas des animaux, ils acquièrent tous 
les deux des connotations négatives. De son côté, jerbă peut ne pas 



renvoyerau monde végétal, mais à des objets matériels naturels ou 
fabriqués. Dans de telles situations,  les trois lexèmes connaissent des 
emplois métaphoriques, étant impliqués dans un phénomène de dérivation 
sémantique; mais turmă, haită fonctionnent en tant qu‘axiologiques négatifs, 
alors que jerbă n‘acquiert pas ce même coloris. D‘autres noms 
prototypiques, dont le sémantisme ne comporte pas le trait [+ collectif] 
peuvent entrer dans l‘ensemble des noms collectifs à la suite d‘un autre 
type de dérivation sémantique, notamment par un emploi métonymique. 
Jusqu‘aux noms propres géographiques qui peuvent se transformer en 
noms collectifs, par exemple dans le discours politique ou dans celui de la 
presse. Grâce à leur richesse sémantique, due à la dualité évoquée au début 
de ce résumé, grâce aussi aux effets de sens qu‘ils peuvent engendrer, pour  
la même raison, dans le discours, les noms [+ collectif] sont souvent 
impliqués dans les stratégies discursives et rhétoriques les plus complexes. 
 
Mots clés: noms collectifs, pluriel interne/pluriel externe, dérivation 
sémantique, métaphore, métonymie.  

 

1. Introducere: noţiunea de „pluralitate internăˮ 
În marea majoritate a limbilor cunoscute astăzi, deosebirearelativ uşor de 
observat în lumea înconjurătoare între unicitatea unei entităţi percepute 
într-o situaţie dată şi nonunicitatea ei îşi găseşte un corespondent – nu lipsit 
de o anume amprentă culturală – în categoria gramaticală a numărului. În 
limba română, ca şi în latină şi în toate celelalte limbi romanice – dar şi în 
multe alte limbi folosite în diverse spaţii geografice –, opoziţia specifică 
acestei categorii gramaticale se stabileşte între doi termeni fundamentali: 
singular (termenul nemarcat al opoziţiei) / vs / plural(termenul marcat), şi 
interesează direct două părţi de vorbire – substantivul [+ numărabil] sau [+ 
discret] şi pronumele: (un) arin / (nişte, câţiva, mai mulţi) arini; el,ea / ei, ele, în 
cazul altor două părţi de vorbire – verbul şi adjectivul – variaţia în număr 
fiind rezultatul unui fenomen de acord între segmente ale lanţului 
sintagmatic. Româna nu are forme de dual sau de trial, dar nici opoziţia 
singular / vs / plural nu este marcată întotdeauna, căci limba noastră 
aresubstantive invariabile, care apar fără nicio modificare în contexte de 
singular ori de plural identificate prin intermediul determinanţilor: acest / 
aceşti ochi, şi substantive [-numărabil]„pluralia tantumˮ, care nu figurează 
niciodată în contexte de singular: (aceste) funeralii. 

Există însă un grup de substantive care, fără a include liste întregi de 
unităţi lexicale, este totuşi destul de important, numeric vorbind, şi care se 
caracterizează printr-o stranie dualitate, în măsura în careîn conţinutul 
semantic al lexemelor respective unicitatea se combină cu ideea de 
pluralitate, într-o formă condensată. 
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Maria l-a privit [ îl = fluturele purpuriu] mult timp, cu aviditate,păstrând doar 
pentru ea descoperirea asta. Nu i-l arătă nici măcar lui Costel, de al cărui braţ 
se agăţase ca sănu-i despartămulţimea.(M. Cărtărescu, Orbitor, I, 217)  

Este vorba despre substantivele colective, unităţi lexicale pentru care 
definitorie este ideea de „pluralitate internăˮ ce constă, în viziunea 
lingvistului francez Gustave Guillaume[1] (1975 [1919]: 77), în a considera 
drept  

„unité mentalecertains ensembles de choses dont l‘espritpossède une image 
permanente, quitte à indiquer par le signe de pluriel s[2]qu‘à l‘intérieur de 
cette unité mentale il y a plusieurs objets.‖ 

 

În cazul unor lexeme ca arhipelag, constelaţie, ciurdă, familie, 
cohortă,…,trăsătura [+ pluralitate] este, prin urmare, prezentă în „matricea 
semantică a [substantivelor]ˮ(Gramatica limbii române, I, 2005: 109). 

În plan semantico-referenţial, astfel de substantive desemnând 
ansambluri de elemente discrete permitfie reprezentări cu focalizare pe 
unitatea „atomică‖ (Lammert & Lecolle, 2014) pe care o formează 
elementele constitutive – brădet, lăstăriş, pădure, arboradă; cireadă, ciurdă; 
flotilă; fanfara militară, taraf–, fie focalizări pe multitudinea elementelor 
reunite. Reprezentările respective pot avea consecinţe în plan sintactic, 
impunând sau acceptând în discurs – mai cu seamă în discursul oral – 
tipuri distincte de anaforizare şi de acord la distanţă: 

Pădurea şi-a câştigat încet-încet tăcerea şi, când mişcările s-auîmpuţinat cu 
totul, s-a auzit fiorul vântului în vârful brădetului.(Sadoveanu, in DLRLC, I, 
273) /*După ani şi ani, oamenii i-au tăiat (pe toţi= toţi copacii) fără milă. 
Echipa locală a nemulţumit publicul. Pe parcursul meciului i-auhuiduit în 
mod repetat. / Pe parcursul meciului, au huiduit-o în mod repetat. 

 

Multe substantive colective pot funcţiona în discurs atât cu valoarea lor 
lexicală plină, cât şi - ca efect al unei anumite sărăciri semantice, care 
aminteşte de una dintre trăsăturile specifice procesului de gramaticalizare – 
într-un rol asemănător celui jucat de cuantificatori: 

Aşezi snopul cu spicele în sus, să le mai bată soarele până-nspreseară, când vor 
fi clădite clăile. (Stancu, in DLRLC, I, 458) 
În fundul salonului, o claie de duduci stăteau în cerc pe scaune şi jucau ceva. 
(Hogaş, in DLRLC, I, 458) 

Dacă în acest ultim caz, trecerea de la sfera inanimatului la sfera umanului 
se realizează printr-un proces de metaforizare, în alte situaţii 
metonimizarea este cea care permite atragerea accidentală a unor 
substantive [- colectiv] în rândul numelor colective pentru a se face de pildă 
trimitere la instituţii şi relaţii instituţionale: 



Camera a votat în unanimitate[3] această lege de interes public. 

Printre substantivele colective care trimit la sfera umanului există unităţi 
care conţin în sensul lor lexical o evaluare pozitivă sau negativă a 
referentului: elită, protipendadă; golănime. 

În stradă s-a strâns golănimea. Ca la urs. (Sahia, in DLRLC, II, 399) 

Cu sensul actual de „mulţime (pestriţă) de oameni strânşi la un loc; buluc, 
adunăturăˮ (DEX, 1998: 426), cuvântul gloată este un termen depreciativ. 
Astfel de axiologice funcţionează în discurs cu un rol argumentativ evident. 
În următoarele două exemple, naratorul-personaj găseşte că, înainte de 
1989, indiferent de vârsta lor, cu rare excepţii, românii fuseseră aduşi / 
ajunseseră într-o stare de dezumanizare – trădată atât de aspectul lor fizic 
cât şi de comportamentul în viaţa socială – de necompătimit şi de neadmis:  

[…] Maria şi Costel s-au ridicat fără să se privească […] şi s-auîndreptat, păşind 
încet şi mecanic, ca nişte sclavi în lanţuri, în urma zecilor de puştani cu figuri 
grosolane şi fete care doar printinereţe erau atrăgătoare – către uşa deasupra 
căreia scria cu albpe un dreptunghi albastru: EŞIRE. […] numai la 
trecereaMariei fluturele s-a desprins, fâlfâind ca o jucărie automată 
dinaripioarele ţepene pe deasupra capetelor turmei înghesuite-ntunel şi a 
evadat în lumina învârtejită de-afară. (Cărtărescu, Orbitor, I,216-217) 
Un freamăt […] în partea din faţă a cozii […] se  transmite cuviteza fulgerului 
[…] făcând gloata să se năruie deodată înainte[…]. (Cărtărescu, Orbitor, III, 56) 

 

Substantivele colective – care se structurează în grupuri de tip variat, după 
diferite criterii – au proprietăţi sintactice deosebite şi funcţionează cu 
multiple valori semantice în discurs. 

2. Numele colective: delimitarea subclasei, criterii de clasificare, 
proprietăţi semantice şi morfo-sintactice 
 
2.1. Subclasa substantivelor colective: probleme de delimitare 
Conform unei păreri destul de răspândite printre specialişti, subclasa 
substantivelor colective, relativ eterogenă prin structura sa, este mai curând 
greu de delimitat, pe de o parte, din cauza legăturilor nu tocmai simplu de 
precizat pe care le are cu pluralul obişnuit al substantivelor comune [+ 
discret], pe de altă parte, din cauza unor apropieri care  pot fi făcute cu alte 
subclase de substantive, în primul rând cu aceea a numelor [+ masiv] sau 
[+ continuu]. Această apropiere poate fi ilustrată prin următorul exemplu: 
dacă adăugăm unui mănunchi / buchet deflorialt mănunchi / buchet de acelaşi 
fel, putem obţine fie un mănunchi / buchet mai mare – situaţie ce ilustrează 
proprietatea de „referinţă cumulativă omogenă‖(Gramatica limbii române I, 
2005: 109) pe care o au şi numele [+ masiv] sau [+ continuu] de tip unt, apă 
–, fie două mănunchiuri / buchete distincte, ceea ce ar ilustra proprietatea de 
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„referinţă cumulativă eterogenă‖pe care o au substantivele comune [+ 
discret] sau [-continuu] (Flaux & Van de Velde, 2000: 58). 

În plus, pe lista motivelor pentru care persistă o anumită confuzie în 
delimitarea subclasei colectivelor ar putea fi adăugat faptul că nu toţi 
cercetătorii stabilesc – aşa cum fac Nelly Flaux (1999), Nelly Flaux şi 
Danièle Van de Velde (2000) – o distincţie clară între lexemele [+colectiv] ce 
desemnează mulţimi de entităţi manifestând o coeziune atât de mare, încât 
pot fi privite ca adevăraţi indivizi : familie, trib, clan, …, şi lexemele al căror 
denotat este nu un astfel de individ, ci „o colecţie deschisă‖ – neafectată de 
vreo limitare – sau „o materie discontinuă‖(Flaux & Van de Velde, 2000: 
59): veselă, văsărie, lemnărie, argintărie,…Distincţia ar trebui totuşi făcută, 
credem, întrucât, dacă există anumite asemănări de comportament în lanţul 
sintagmatic între cele două serii decuvinte – X are o numeroasă familie / X nu 
are familie, ca şi X are multă veselă. / X nu are veselă, construcţii cu colorit 
cantitativ / partitiv –, există şi deosebiri importante: Un clan / O familie 
terorizează oraşul, dar *O veselă domină masa împodobită de sărbătoare; un clan 
de interlopi, dar *o veselă de farfurii[4]. Caracterul agramatical al ultimului 
exemplu ne lasă să prevedem refuzul lexemelor ce denotă „colecţii 
deschise‖ de a funcţiona drept cuantificatori: o pădure de mâini ridicate, dar 
*un (întreg) mobilier de scrinuri  vechi. 

Cercetătorii preocupaţi de problema delimitării subclasei de 
substantive [+ colectiv] mai semnalează însă şi alte câteva chestiuni delicate 
rămase încă incomplet lămurite cum ar fi chestiunea raporturilor dintre 
colective lexicale precum cuplu, binom, duo şi formula (o) pereche de sau cea a 
locului pe care îl ocupă în raport cu nucleul ansamblului substantive lipsite 
de autonomie ca (o) listă de, (un)(lung) şir de, ca şi unele substantive ce trimit 
la „un referent compozit‖ – de pildă tren – ori la un referent alcătuit din 
piese separate şi neomogeneîntre ele – de pildăbikini. Întrebările bănuite îşi 
aşteaptă încă răspunsul. 

 
2.2. Relaţia întreg – indivizi / elemente care-l compun 
Numele[+ colectiv], se spune în Gramatica limbii române (I, 2005: 109), 
„reprezintă o subclasă de substantive caracterizate semantic prin referirea 
la o entitate prezentată ca ansamblu de unităţi.ˮPărţile din care se compune 
de pildă entitatea / ansamblulla care face referire un cuvânt precum buchet 
sau snopsunt distincte şi se pot separa unele de altele până la nivel de 
individ[5]; constituite anterior, ele sunt „omogene între ele, dar autonome 
şi eterogene faţă de întreg.ˮ (id., ibid.). Se pune astfel problema relaţiei 
dintre tot şi indivizii sau părţile care îl compun: buchet – floare, constelaţie – 
stea,…[6].Pe de o parte, pădurea presupune omogenitatea indivizilor – a 
arborilor sau copacilor – care o alcătuiesc, pe de altă parte, se recunoaşte 
autonomia acestora faţă de întreg: se ştie că, dacă o pădure nu poate exista 



în absenţa copacilor, un copac poate exista în absenţa unei păduri în 
apropiere  ori în jurul său. În plus, întregul poate fi recunoscut ca atare şi 
poate dăinui multă vreme cu identitatea respectivă, în ciuda schimbărilor 
ce pot surveni la nivelul indivizilor care-l compun: un trib îşi poate păstra 
identitatea de-a lungul unei perioade nedeterminate de timp, chiar dacă 
indivizii din care este format – indivizi identificaţi de cineva la un moment 
dat – nu pot rămâne mereu aceiaşi – nici în plan cantitativ,  nici în plan 
calitativ. 

Lingvistic vorbind, relaţia dintre tot şi părţile ori indivizii care îl 
compun este bine pusă în evidenţă de definiţiile lexicografice. Aceste 
definiţii conţin, de exemplu, substantive ca totalitate, 
grup,asociaţie,ansamblu[7],indispensabile pentru explicarea lexemelor armată, 
artilerie, cireadă,  roi, mafie,respectiv verbe ca a ţine de, a face parte din– deseori 
chiar simpla prepoziţie din –,a servi în, urmate de numele colective 
potrivite, necesare în situaţia în care se explică denumirile membrilor 
colectivităţilor vizate. Uneori, în definiţia unui nume de component al unui 
tip de grup pot apărea chiar mai multe nume colective în cascadă: ienicer : 
„Soldat din corpul de elită al vechii infanterii[8]turceşti, recrutat la început 
dintre prizonierii de război, iar mai târziu dintre copiii turciţi ai populaţiilor 
creştine‖(DEX, 1998: 472). Astfel de elemente indispensabile prezente în 
definiţiile lexicografice[9] arată implicit direcţia pe care se înscrie, în 
inventarul lexical al limbii sau în discurs, relaţia dintre tot şi părţile ori 
indivizii care îl compun. 

 
2.3. Criterii de clasificare 
Substantivele colective pot fi clasificate pe baza unorcriterii variate, dintre 
care ne vom opri aici numai asupra următoarelor: (i) natura referentului la 
care trimit;(ii) maniera de grupare a elementelor discrete; (iii) modul de 
structurare şi de analizare a sensului. 

(i) În virtutea primului criteriu menţionat, substantivele colective – a 
căror formă le plasează fie printre cuvintele simple, neanalizabile: cohortă, 
gloată,populaţie,…,fie printre cele analizabile, construite cu ajutorul unor 
sufixe:frunziş, stejăriş; stejarişte, rarişte; cuconet, tineret; tinerime, muncitorime; 
coletărie,.. – pot avea un denotat [+ animat] sau [- animat], cele afectate de 
trăsătura [+ animat] împărţindu-se între alţi doi termeni opuşi: [+ uman] şi 
[- uman]. Altfel spus, numele colective trimit la oameni, la animale, la 
plante, la obiecte [+/- material]. 

Prezintă trăsătura [+ uman] unităţi lexicale ca trib, clan, comitet, mafie, 
cohortă,trupă,taraf, companie, pluton, tinerime, ţărănime,… În condiţiile în care 
sunt însoţite de determinări, multe alte lexeme – de pildă ceată, familie 
(familie de albine), colonie (de corali), populaţie(de stele)–  pot fi folosite pentru a 
desemna grupuri de animale sau de entităţi inanimate ori formează 
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sintagme cu statut de termeni aparţinând unor limbaje specializate[10]. 
Lexeme ca cireadă, herghelie,…prezintă trăsăturile [+ animat, -uman]; roi 
poate apărea cu aceste trăsături, când este vorba despre (un) roi de albine, 
dar acceptă şi determinări ce includ substantive [-animat]: (un) roi de stele / 
asteroizi. În schimb nume colective precumaluniş, brădet,mănunchi, snop, 
jerbă,… prezintă întotdeauna trăsătura [-animat]. Cuvinte ca pâlc, stol par a 
fi indiferente la distincţia animat, chiar [+ uman] / inanimat. Alte lexeme 
considerate a fi „subspecificate‖ (Lammert & Lecolle, 2014): listă, teanc, lot 
au întotdeauna nevoie de o determinare pentru a li se putea identifica 
referentul. 

(ii) Se lasă organizate după maniera de grupare a elementelor 
(discrete) componente atât numele colective [+ uman], cât si cele având 
trăsăturile [+ animat, -uman], respectiv [-animat]. Trebuie precizat însă că, 
pe când colectivele [+ uman] ilustrează atât maniera de grupare spaţială şi 
conjuncturală: asistenţă, public, cortegiu, cât şi – mai ales ! – maniera de 
grupare funcţională şi/sau socială (Lammert & Lecolle, 2014):  juriu, 
orchestră,guvern; clan, trib, mafie, sectă, reţea, vecinătate,…[11], colectivele 
[+animat, -uman] ca şi cele [-animat] o ilustrează în marea lor majoritate 
doar pe prima: buchet, pădure, frunziş, turmă, cireadă. 

Desigur, cele mai interesante – în măsura în care permit şi 
exploatarea cea mai variată în discurs – sunt substantivele colective [+ 
animat, +/- uman].Acestea se identifică în primul rând prin  combinarea cu 
verbe exprimând o mişcare de adunare la un loc, de reunire – a se aduna, a 
se strânge, a se grupa –, ori o mişcare inversă de dispersare – a se despărţi, a se 
separa, a se împrăştia, a se risipi –, dar şi cu anumiţi adjuncţi precum larg, 
numeros, compozit, eterogen(vezi şi Pană Dindelegan,coord., 2010: 73):  

Mulţimea/Tineretul s-a adunat /vs/ s-a împrăştiat. 
(Manifestanţii / Tinerii s-au adunat /vs/ s-au împrăştiat.) 
 

dar: 

*Manifestantul /Tânărul s-a adunat / vs/s-a împrăştiat.  
Magazinul nostru are o clientelă numeroasă/compozită, o largă clientelă. 
Magazinul nostru are clienţi numeroşi /(?)*clienţi compoziţi /*largi clienţi. 

 

dar: 

*Magazinul nostru are un client numeros/compozit/ larg. 

Subliniem totodată că substantivele colective [+ uman] pot fi reluate 
anaforic la distanţă printr-un pronume personal de persoana a III-a plural 
(noncoreferenţial), posibilitate ce coexistă cu reluarea printr-un pronume 
personal de persoana a III-a singular, masculin ori feminin, forme 
coreferenţiale: 



Tribul acesta trăieşte ascuns, departe de lumea civilizată.  
Exploratorii i-au găsit cu greu, în inima pădurii tropicale. / 
Exploratorii nu l-au putut repera în inima pădurii tropicale.  

 

(iii) Unele dintre substantivele colective sunt lexeme monosemantice: 
arboradă, colonadă, făget, frunziş, escadron, tinerime [12], ligă. Foarte multe 
dintre ele sunt însă înregistrate în dicţionarele explicative ca lexeme 
polisemantice: puzderie, haită, reţea,colonie, baterie, set. Chiar dacă nu  în toate 
cazurile, polisemia aceasta poate fi pusă în legătură cu un proces de 
derivare semantică – bazat uneori pe mecanismul metaforizării, dar cel mai 
adesea pe mecanismul metonimizării – proces ale cărui rezultate s-au 
instituţionalizat şi au ajuns sa fie consemnate în dicţionare: puzderie; sală 
(Artiştii au plictisit sala / au ridicat sala în picioare). 

 
2.4. Proprietăţisemantice şi morfo-sintactice 
Aşa cum se afirmă în literatura de specialitate română şi franceză, 
proprietăţile morfologice şi sintactice ale substantivelor colective se explică 
strict prin dualitatea semantică ce le defineşte. 

Morfologic vorbind, aceste substantive au un gen gramatical, ca şi 
numele individuale: sunt fie feminine – pădure, armată, hoardă, bandă, ceată, 
flotă, flotilă,… –, fie neutre[13]: trib, grup, pluton, cârd, muşuroi, aluniş, 
insectar, teanc,…, şi se combină cu categoria gramaticală a numărului: o ceată 
/ mai multe cete, un insectar / câteva insectare, un muşuroi / două muşuroaie, un 
popor / multe popoare,…[14]. 
Unii cercetători vorbesc despre echivalenţa dintre un substantiv colectiv 
utilizat la singular şi un substantiv prototipic utilizat la plural:  

Afară s-a adunat mulţimea. = Afară s-au adunat oamenii. (Gramatica limbii 
române, I, 2005: 112) 

 

Alţii – cărora ne raliem şi noi – consideră că cele două enunţuri nu 
sunt cu adevărat echivalente prin reprezentările pe care le oferă. Lexemul 
oamenii poate relua în discurs, printr-o anaforă lexicală, numele colectiv 
mulţimea: 

Afară s-a adunat mulţimea. Oamenii erau nemulţumiţi şi îngrijoraţi. 
 

dar semantismul lui nu conţine ideea de coeziune care face din 
substantivul colectiv o unitate de entităţi atât de strâns legate între ele încât 
devine posibilă compararea unităţii cu un „atomˮ. (Barker, apud Lammert 
& Lecolle, 2014). 

În cadrul grupului nominal (GN), substantivele colective se pot 
combina cu determinanţi de tip variat– acest, orice, nici un: trei echipe, orice 
echipă, nicio echipă–, dar nu cu determinantul nişte cu valoare partitivă: *nişte 
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echipă, *nişte haită, *nişte aluniş, *nişte snop,*nişte flotă, *nişte trib, *nişte 
orchestră, *nişte familie[15]. În ceea ce priveşte lista adjuncţilor care li se pot 
asocia, se constată că, dacă uneori există compatibilitate între numele 
colective şi modificatorii adjectivali admişi de numele indivizilor ce 
compun ansamblurile respective: un instrumentist entuziast – o orchestră 
entuziastă –, de multe ori – cu precădere când este vorba despre 
caracteristici fizice –, o astfel de compatibilitate este inexistentă: un 
instrumentist obez - *o orchestră obeză. Cât despre relaţia dintre GN subiect 
conţinând un substantiv [+ colectiv] şi predicat, se poate spune că acordul 
impus acestuia din urmă este unul gramatical, sub forma singularului, 
când nominale ca armată, pădure, stol funcţionează cu valoarea lor lexicală 
plină: 

Armata noastră […] este continuatoarea celor mai bune tradiţiimilitare ale 
poporului român. (DLRLC, I, 126) 

şi poate fi unul gramatical – la singular – sau unul după înţeles şi prin 
atracţie – la singular sau la plural –, când sunt însoţite de un adjunct 
substantival care le precizează elementelecomponente, provocând 
reinterpretarea semantică a colectivelor drept cuantificatori: 

Pădurea de fagi se isprăvea şi marginea ei cotea pe văi.(Sadoveanu,in DLRLC, 
III, 346)  
[…] un stol de fete între opt şi zece ani […] se repeziră înainteamea. (Hogaş, in 
DLRLC, IV, 245) 
Un stol de grauri se lasă, pieziş, în apropiere. (Gîrleanu, in DLRLC,IV, 245) 

 

3. Efecte de sens în discurs 
Trăsătura [+ pluralitate] care defineşte substantivele colective le conferă o 
remarcabilă disponibiltate pentru exprimarea, în discurs, a unei valori 
apropiate: cea de cantitate.În virtutea reprezentării specifice: aceea de 
număr mare de indivizi care compun întregul – şi pe care îi identifică  
determinativul ce însoţeşte obligatoriu nominalul respectiv în GN –, 
colectivul multitudineeste expresia cantităţii pure, mai exact a cantităţii 
mari: o multitudine de participanţi / de cadavre / de trunchiuri de copac / de 
obstacole / de probleme,  limba nedispunând de un termen care să se situeze la 
polul opus, adică să redea ideea decantitate mică[17]. Mai potrivit pentru 
exprimarea cantităţii „deschiseˮ, chiar „nelimitateˮ (Flaux & Van de Velde, 
2000: 16), este substantivul infinitate: 

[…] o infinitate de stropi izolaţi vin să se adauge Oltului (Bogza, in DLRLC, II, 
516) 
O infinitate de mici sentimente de cazarmă […] se frângeaude puterea 
covârşitoare a realităţii. (D. Zamfirescu, id., ibid.) 



Foarte multe substantive colective pot funcţiona, la rândul lor, cu valoare 
cantitativă, însănumai ca urmare a unui proces de metaforizare, uşor de 
identificat în măsura în care combinaţia N [+ colectiv] + de N – determinativ 
substantival –  încalcă regula compatibilităţii semantice: un stol/roi de frunze, 
un stol de fulgi de nea, roiuri de scântei, un roi de năluciri[18]. 

[…] din dubiţa venită de la Belgrad a coborât o armatădecolaboratori ai 
reporterului. (Evenimentul zilei, Nr. 8631,  29 noiembrie 2019, 12) 

 

Printre lexemele care pot fi întrebuinţate cu o valoare cantitativă obţinută 
prin declanşarea mecanismului aflat la baza unei figuri de stil ca metafora, 
unele exprimă o cantitate deschisă: o grămadă de oaspeţi, o grămadă de idei, un 
morman de vechituri, altele o cantitate aproximativă închisă (Flaux & Van de 
Velde, 2000: 16-19): un grup decopii,un grup de case; o (lungă, întreagă) listă de 
cumpărături. 

[…]şirurile de automobile de pe şosele se scurgeau ca nişteviermi nesfârşiţi 
[…] (Cărtărescu, Orbitor, III, 12) 

Lexemele din prima categorie sunt polarizate automat spre hiperbolă, 
cantitatea superioară mediei normale fiind exprimată fără a fi nevoie de 
adăugarea unui adjunct ca mare: *o mare grămadă de bani, *o mare grămadă de 
idei,…Deremarcat că pot fi utilizate la singular sau la plural – a avea un 
morman / mormane de vechituri, a avea o grămadă / grămezi de proiecte –, fără 
schimbări radicale de sens, pluralul nefăcând altceva decât să amplifice 
mărimea cantităţii; în schimb, aceste colective care, odată implicate 
înrespectivul proces de metaforizare, îşi pierd valoarea referenţială, ajung 
să aibă o anume valoare descriptivă. Devine evident faptul că 
metaforizarea se realizează în virtutea unei anume analogii de formă. În 
realitate, analogia – indiferent de planul pe care s-ar situa – există în cazul 
fiecărei metafore identificate în cadrul acestei categorii de lexeme [+ 
colectiv] (Lammert & Lecolle, 2014): o analogie de formă la nivelul 
ansamblului de indivizi – o jerbă de aburi / de stele: 

Soldaţii au încremenit în loc cu armele pe umăr, cu gurile căscatela jerbade 
aburi care zbucnea forfotind la gura coşului. (Bart, inDLRLC, II, 698) 
[…] Voi plânge cu jerbe de stele. (Beniuc, id., ibid.) 
Toată coada urlă şi se zvârcoleşte. (Cărtărescu, Orbitor, III, 60) 

sau o analogie observabilă la nivelul elementelor ce compun întregul: o  
pădure de mâini ridicate. 

Soarele de septemvrie ajunse la amiază, împrăştiind o puzderie[19] de aur 
asupra acelor locuri tihnite. (Sadoveanu,in DLRLC, III, 644) 

 sau o analogie la nivelul comportamentului real ori presupus al indivizilor 
alcătuind colectivitatea desemnată de numele [+ colectiv]: o haită de creditori 
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sau haita creditorilor, o turmă de gură-cască, etc.De remarcat că, dacă turmă de 
vite sau haită de lupi nu au niciodată o conotaţie negativă, trecând, prin 
întrebuinţare metaforică, în sfera umanului, funcţionează în discurs cu o 
asemenea conotaţie. 

Lexemele din cea de a doua categorie, cele care exprimă cantitatea 
aproximativă închisă, suntcolective care, neavând un conţinut specificat, 
sunt lipsite de autonomie: grup, clasă, ansamblu, şir, listă, lot. [20] 

Un întreg lot de medicamente s-au degradat în acest spaţiu umed şi neaerisit. 

 
Comparând un lot de medicamente cu formularea un (anumit) număr de 
medicamente, putem afirma ca şi cercetătoarele Nelly Flaux şi Danièle Van 
de Velde (2000: 19): 

« Le groupe pour les individus […] présente la spécificité d‘êtreune pluralité 
coalescente, alors que le simple nombre implique seulement la pluralité mais 
n‘exclut pas la dispersion des [éléments dont elle est composée]. » 

 

Coalescenţa proprie grupului, adică entităţii colective desemnate de unul 
sau altul dintre substantivele din lista indicată mai sus conduce la limitarea 
întregului; în acest sens este tratată valoarea cantitativă a unor substantive 
colective în termenii cantităţii aproximative închise. 
Un alt fenomen semantic care trebuie semnalat este cel de deschidere spre 
valoarea de nume [+ colectiv] a unor substantive prototipice, ca urmare a 
unui proces de derivare semantică de tip metonimic: 

Vestiarul a decis cine este noul căpitan al echipei. 
Evul mediu a născocit cruciadele. 
Se adună tot satul : bătrâneţele cu sfatul, flăcăimea cu voioşiaşi muieretul cu 
zarva. (Delavrancea,in DLRLC, I, 222) 
Producţia a găsit imediat desfacere / calea spre inimilecumpărătorilor.[21] 

Aşa cum arată definiţiile lexicografice ale unora dintre cuvintele 
prezente în exemplele de mai sus: bătrâneţe, producţie, respectivul tip de 
derivare semantică: întrebuinţarea metonimicăa lexemelor poate duce la 
apariţia unor cazuri de polisemie[22]. 

Utilizări metonimice cunosc adesea, mai ales în discursul presei, şi 
numele proprii de locuri: toponimele sunt folosite cu referire la totalitatea 
persoanelor care locuiesc în acele spaţii geografice: 

Cu o lună mai devreme, Praga fierbea. (Evenimentul zilei, Nr. 8631, 29 
noiembrie 2019, 12) 

Utilizând acest mecanism, locutorul produce enunţuri mai scurte şi în 
acelaşi timp mai percutante. Cu certitudine, nu toţi locuitorii oraşului Praga 
sunt implicaţi, în realitate, în acţiunile descrise de ziarist, dar folosirea 



toponimuluicreează în mintea cititorilor imaginea pluralităţii unite printr-
un elan, o aspiraţie, o voinţă comună de a participa la un eveniment de 
mare importanţă, totul proiectat într-un punct unic, un oraş bine cunoscut, 
chiar cunoscut într-un anume fel cititorilor, de pe harta Europei. 

În literatura de specialitate este deseori citat un vers celebru al lui 
Corneille: « Rome n‘est plus dans Rome, elle est toute où je suis » „Roma 

nu mai este la Roma, e toată unde sunt euˮ, în care toponimul Roma este 
mai întâi întrebuinţat cu sensul colectiv „poporul, locuitorii Romeiˮ, deci 
are o utilizare metonimică, apoi apare cu sensul propriu „cetateaˮ (Dicţionar 
general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, 1997: 451). Metonimia, care prezintă 
aceeaşi polarizare – semnalată mai sus – spre polul „cantitate mare‖ 
generând o imagine hiperbolică a referentului,  contribuie, în această 
construcţie, la realizarea unei figuri de stil – o silepsă – cu rolbine cunoscut 
în retorică. Exemple de felul:  

Niciodată populaţia / poporul / regiunea / Chile nu s-a mobilizatmai prompt 
pentru a înlătura urmările marelui cutremur. 
Întreaga ţară îşi observă conducătorul. 

ne conving de importanţa colectivelor lexicale, ca şi a celor rezultate din 
fenomenul derivării semantice, pentru strategiile retorice. 

4.Concluzii 
Prezentând o interesantă dualitate, o curioasă asociere între 

atomicitatea entităţii globale – apropiată de statutul de individ definit prin 
limitare şi unicitate referenţială – şi pluralitatea internă, substantivele 
[+colectiv], fie că sunt colective lexicale, fie că intră în această subclasă în 
virtutea unor întrebuinţări metonimice, ne arată că nu trebuie să 
confundăm  structura lor internă discretă cu un simplu plural. Îmbinând 
ideea de individ cu cea de colecţie, se dovedesc a avea un profund caracter 
paradoxal, căci lingvistic vorbind, foarte multe dintre ele – mai precis 
marea majoritate a celor [+ animat] sau [+ uman] – permit atât acordul 
gramatical la singular, cât şi acordul după înţeles, eventual acordul prin 
atracţie, la plural. Lanivelul interpretării putem fi surprinşi de contradicţia 
între o viziune distributivă şi o alta colectivă asupra lumii percepute, pe 
care ne-o pun sub ochi enunţurile ce conţin astfel de nominale colective. 
Aspectele semnalate pot fi însă privite şi ca o „bogăţie semantică‖ 
(Lammert & Lecolle, 2014) a substantivelor colective, în măsură să justifice 
locul pe care-l ocupă în strategiile discursive – şi nu e vorba doar de 
discursul politic, mediatic, literar, ci chiar şi de cel cotidian –, precum şi 
funcţia lor de „auxiliare retoriceˮ foarte căutate pe tărâmul producţiilor 
literare, uneori şi în discursul politic sau religios. 
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NOTE 

[1]. La rândul său, Marc Wilmet (1997: p. 118), care discută despre valoarea 
articolului nehotărât un, une (fără formă de plural de tipuluns, 
unesînfrancezamodernă) – cufuncţie de cuantificator –,vorbeştedespre un 
„plural semanticˮ : « UN livre est un ami => LES livres sont des amis » ; « Un 
livre est UN ami => Les livres sont DES amis. »  

[2].  Gustave Guillaume şilingviştii care citeazăastăzipunctulsău de vedere se 
referă la forma de plural uns, unes a 
articoluluinehotărât,formădispărutăprobabilînsecolul al XVI-lea, al căreiloc a 
fostluat de des –articolconsideratuneoridreptnehotărâtşipartitiv–, dar care mai 
aparetotuşi, înfrancezaactuală, încazulpronumelornehotărâteles uns, les unes ; 
quelques-uns, quelques-unes, respectivd’aucuns.Într-o teorie ca aceea a lui Gustave 
Guillaume (1973 [1964] : p. 44) , în care dualul  – unes narines, unes lunettes– 
îşigăseştelocul, ca tip de plural intern, înevoluţialimbiifranceze, fiindu-i 
totodatăjustificatădispariţiaîntr-o anumităetapă a istorieiacesteia, este normal ca 
pluralul– cu bine cunoscutele lui mărci –utilizatinclusivînmomentul de faţă, 
săapară ca tip de „plural externˮ . 

[3]. De remarcat că acordul gramatical impus de subiectul respectiv predicatul 
implică alegerea formei verbale de persoana a III-a singular ; prezenţa expresiei 
adverbiale în unanimitate sugerează însă recunoaşterea „pluralităţi iinterneˮ 
presupuse, în enunţul dat, de nominalul camera.  

[4]. Tot Nelly Flauxşi Danièle Van de Velde (2000 : 59) 
atragatenţiaasuprafaptuluică, încazulnumelor de „colecţiideschiseˮ, 
reluareaprintr-o anaforalexicală de tipul*(Amadmirat)mobilierulvechi (al 
unuiconac); comodeleacelea(suntde-adreptulimpresionante) nu este 
posibilă,deoarecemobilierul nu poate fi redus la grupulcomodelordinspaţiuldat. 

[5]. Cu privire la concepţiacurentădespreindivid, Nelly Flauxşi Danièle Van de 
Velde (2000 : 57) afirmă : « L‘idée d‘individu est volontiers attachée à celle 
d‘unicité interne.» 

[6]. De remarcat că, în cazurile în care limba nu dispune de un lexem anume pentru 
desemnarea individului, se poate oricând folosi un cuvânt „postiş‖(Lammert 
&Lecolle, 2014) ca element, exemplarsau, în specialpentru sfera umanului, 
membru: asociaţie – membru (al asociaţiei), guvern – membru (al guvernului). 

[7]. Urmate de denumirea membrilor unor astfel de colectivităţi. 
[8]. O cascadă de colective de felul armată – infanterie – corp de elită (al infanteriei) 

pune în evidenţă „proprietatea de subansamblu (diviziunea unei entităţi 
plurimembre)‖ (Gramatica limbii române, I, 2005: 110)  a anumitor nume [+ 
colectiv]. 

[9]. Unele definiţii lexicografice scotîn relief ideea omogenităţii entităţilor 
componente la nivelul relaţiilor lor reciproce: fir (de) : „Fiecare dintre elementele 
[…] care alcătuiesc părul, iarba etc.; p. ext. exemplar dintr-o specie de plante 
erbacee de acelaşi fel; (în special) floare dintr-o specie de flori de acelaşi 
fel.”(DEX, 1998:  381). Dar la nivelul exprimării relaţiei de echivalenţă dintre 
entităţile componente lucrurile ar putea fi probabil îmbunătăţite. Poate că nu 
este greşită sau exagerată opinia unor cercetătoare ca Marie Lammert şi 
Michelle Lecolle (2014), care declară că o expresie ca (fr.) de même catégorie / 



(rom.) de acelaşi fel nu este suficient de lămuritoare şi că o explicaţie bazată pe 
opoziţia omogen /vs/ eterogen ar avea un carater operator mai pronunţat. 

[10]. „Unele substantive colective se pot specializa semantic prin utilizare frecventă 
cu o anumită categorie de membri: echipă, formaţie, fără determinativ, 
actualizează sensul de grup sportiv, respectiv muzical, dar pot pierde această 
informaţie semantică, păstrând-o doar pe aceea de [+ pluralitate] în sintagme de 
tipul echipă de cercetători, formaţie de corali.ˮ (Gramatica limbii române, I, 2005: 110). 

[11]. În cazul unor nume colective ca teanc, clientelă, magistratură poate fi invocat un 
criteriu suplimentar: acela al asemănării din diverse unghiuri de vedere dintre 
indivizii care alcătuiesc un întreg sau altul. 

[12].  Bătrânime, bătrânet sunt monosemantice, căci potrivitDEX(1998: 92), înseamnă 
doar „mulţime de bătrâniˮ, dar bătrâneţe este polisemantic, pentru că 
desemnează în primul rând o etapă din viaţa fiinţelor, mai precis etapa finală a 
vieţii lor, trimiţând, în cazul oamenilor, la vârsta înaintată a unei persoane, 
apoi, prin metonimie, ajunge să desemneze mulţimea oamenilor în vârstă. 
Luând în discuţie , printre altele, cazul cuvântului francez vieillesse (La 
vieillesseest exigeante.), Nelly Flaux (1999: 495) afirmă: « […] il y a passage de la 
qualité non pas au porteur individuel de la qualité mais à l‘ensemble des 
individus porteurs de la qualité en question: une ˮmétonymie synecdochiqueˮ 
en quelque sorte. ». Vezi şi Marie Lammert şi Michelle Lecolle (2014). 

[13].  „Caracterul animat al componentelor grupului trece pe planul al doilea şi nu 
contravine specificului de conţinut al clasei neutrului (categoria neutrelor 
cuprinde, în general, substantive denumind inanimate.ˮ (Gramatica limbii 
române, I, 2005: 111). Lexemul snop(/snopi) pare a fi o excepţie, fiind singurul 
nume colectiv care are genul gramatical masculin. 

[14].  Dacă colectivul lume are un plural lumi, utilizat în anumite limbaje 
specializate, lexemele omenire şi umanitate nu au forme de „plural externˮ. 

[15].  Ceea ce le deosebeşte de subclasa substantivelor [+ masiv] sau [+ continuu]: 
nişte lapte / carne / unt / făină / nisip / ciment,… Nelly Flaux şi Danièle Van de 
Velde (2000: 59) explică respingerea partitivului – în română nişte – prin faptul 
că entităţile colective sunt discontinue, adică nominalele care le desemnează 
cunosc alternanţa singular / plural, pe când partitivul suspendă respectiva 
opoziţie. Pe de altă parte, lexeme denotând „colecţii deschiseˮ nu pot fi 
coocurente cu determinanţi cantitativi de tipul numeralelor cardinale: *patru 
văsării, (?)* (a seîntoarce de la vânătoare cu) zece vânaturi. 

[16]. „Prezenţa articolului definit întăreşte statutul substantivului colectiv ca centru 
de grup […] pe când prin asocierea cu articolul nedefinit sediminuează calitatea 
substantivală a colectivului în favoarea celei de cuantificator.ˮGramatica limbii 
române, I, 2005: 113). Ca centru al GN subiect, substantivul colectiv – la singular 
– impune uşor predicatului acordul la persoana a III-a singular. Când în GN 
subiect centrul grupului tinde să devină – deşi nu este la nominativ – nominalul 
implicat în construcţia determinativului, lăsându-i colectivului mai degrabă 
rolul de cuantificator, este foarte probabil sa apară în forma predicatului un 
acord – cu înţelesul sau prin atracţie – la persoana a III-a plural sau singular: 

 Calul mă aştepta la scară, lângă pâlcul de salcâmi care străjuia casa. (Sadoveanu, in 
DLRLC, III, 436) 
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 Mulţime de corăbii cu pânzele-nvălite / Stau, umbre uriaşe,fantasme neclintite  / Pe 
luciul Bosfor. (Alecsandri, in DLRLC,III, 142) 

 O echipă de muncitori a înaintat pe punţile de lemn. (Sahia,in DLRLC, II, 194) 
[17].  Nelly Flaux şi Danièle Van de Velde (2000: 16) conchid chiar că, pe tărâmul 

mijloacelor de exprimare a cantităţii pure în general, există un dezechilibru în 
favoarea hiperbolei. 

[18].  În raport cu un roi de lăcuste. 
[19]. Puzderie, al cărui prim denotat este „Resturi lemnoase care cad din tulpina 

cânepii sau inului la meliţare şi scărmănareˮ, al doilea denotat fiind „Cantitate 
mare de praf, gunoaie mărunte, stropi de ploaie, fulgiˮ (DLRLC, III, 644), se 
utilizează la singular sau la plural: 
Nourii se grămădeau şi se zbăteau ca nişte site uriaşe sub carese învolbura vântul cu 
şfichiuri de ger, spulberând puzderiile.(Sadoveanu, in DLRLC, III, 644) 
Analogia se simte nu numai când lexemul – cu valoare de colectiv obţinută prin 
derivare semantică – este utilizat într-o comparaţie propriu-zisă: 
În juru-i roiau […] ţânţarii, puzderie, cu zumzet ascuţit.(Dumitriu, id., ibid.) 
ci şi când apare, în postură de adjunct cantitativ, lângă substantivul centru al 
grupului nominal subiect: 
O puzderie de copii şi-au întins nesigure mâini după faldurilerochiei. (Anghel, id., 
ibid.) 
Ba chiar persistă, cel puţin într-o anumită măsură, în expresia a face, a se face 
puzderie, care înseamnă „a (se) sfărâma, a (se) zdrobi, a (se) face praf; a (se) 
distruge, a (se) nimici cu totulˮ (DLRLC, III, 644;DEX, 1998: 876): 

  Prin crăpătura vizierii / Crunt se scrutează cavalerii / 
  Şi se reped, se fac puzderii / Sub ochii lui Madelaine. (Cărtărescu, Levantul, 63) 
[20]. Este vorbadespre nume generale de grupuri sau colectivităţi. 
[21]. Nelly Flaux (1999: 497), care menţionează ca tip de metonimie folosirea unui 

nume de activitate pentru a desemna produsele acelei activităţi – « pentru 
ensemble d’objets produits ou vendus » –, precizează că cea care a atras pentru 
prima dată atenţia asupra acestui tip de metonimie a fost Andrée Borillo (1996). 

[22]. «En synchronie, on peut dire que la dérivation [sémantique] met en lumière 
une ˮfacetteˮ particulière d‘un objet: sa facette ˮspatialeˮ, 
ˮcollectiveˮˮinstitutionnelleˮ. (Lammert & Lecolle, 2014: 221). 
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LIMBAJE  NOI?  AFACEREZA,  LEGALEZA,  JURNALEZA  
ȘI  BLOCAREA  COMUNICǍRII 

Abstract: The author analyzes the functioning, in the public discourse, of 
some functional languages such as the one of the financial transactions, of 
the juridical-administrative field or the language of mass-media. On the 
other hand, we shall approach the influence of the so-called "cryptic" 
function at the level of "exogenous" communication in medical language. 
At this level, the effects of this function interfere with manifestations of the 
euphemistic tendency of speech. 

Key words: business jargon, legal jargon, newspaper langiage, exogenous 
communication, endogenous communication, euphemism, adequacy.  

 

1. Ce ar reprezenta afacereza? 

1.0. În povestirea Omagiu supliciatului pasiv, publicatǎ cândva de Radu 
Paraschivescu (ȋn „România literară‖, nr. 16/2002), ni se oferea o mostră 
parodică de virtuozitate privind „romgleza‖ oamenilor de afaceri titraţi din 
România contemporană. Şi anglist ca formaţie, traducător, pe atunci, de 
beletristică din engleză, autorul se distrează, dar oarecum ranchiunos, pe 
seama a ceea ce el numea „o păsărească ridicolă‖, în care anglicisme pure şi 
românisme fardate după „look-ul‖ acestora se simt ca peştii în apă, text din 
care cităm în continuare. Precizǎm, de asemenea, faptul cǎȋn articolul de 
faţǎ, preluǎm, cu modificǎri minime, texte apǎrute anterior ȋn volumul 
Cuvintele, ȋncotro? Lingvisticǎ pentru toate televiziunile (Polirom, Iaşi, 2017, p. 
19-24 şi 307-308). 

1.1. Skills-uri şi prioritizare: 

„Avem o agendă extrem de încărcată şi, dacă nu prioritizăm cum trebuie, 
pierdem bani şi clienţi. Azi mai mult ca oricând e nevoie să ne customizăm 
relaţiile şi să ne punem toate skills-urile în slujba challenge-ului pe care l-am 
identificat: creşterea market share-ului şi implicit a turnover-ului, minimizarea 
riscurilor şi dezvoltarea performanţei. Pentru asta ne sunt necesare mai multe 
lucruri: expertiză, drive, commitment, dedicaţie şi gestionarea targetului‖. 

 
1.2. Striving. Probabil cu intenţia fină de a ne... confuziona, autorul 

inserează, în torentul discursiv al colaboratorilor dealerului imaginar, 

cuvinte autohtone de evocare a spaimei:  



„E o chestiune de eficientizare şi de standing. Nu putem fi principalii jucători 
din business environment dacă ignorăm updatarea şi dacă nu reuşim să ne 
fidelizăm clienţii … Aici nu e nici showbiz, nici modelling, nici entertainment... 
Aici e o junglă... E un fel de all star game unde fiecare vrea să fie MVP. În fond, 
e nu atât o problemă de feeling, cât mai ales de striving‖.  

Căci ultimul termen, neaoş englezesc, ca grafie se apropie primejdios de (a) 
strivi! 

1.3. Afacereza. Numind „limba afacerilor, jargonul domeniului 
afacerilor‖, termenul afacerezǎ este prezent, cu atestări din presă din anul 
2008, în Dicţionarul de cuvinte recente coordonat de Florica Dimitrescu 
(2013). Pe internet găsim informaţii („serioase‖) despre „concursuri de 
afacereză‖, ca şi proteste; un grafician, de exemplu, pare disperat de felul în 
care se prezintă astăzi limba română, cea „stâlcită şi butucănoasă, vorbită 
mai ales de tineri‖, respingând, paralel, şi „afacereza‖ sau „calculatoreza‖ 
(/viorelpadina.wordpress.com/). 

1.4. Franceza şi maghiareza. După reguli ale limbii române, afacereza 
şi solitara (deocamdată) calculatoreză au, formal, drept de cetate. Numim 
curent, astfel, o serie de limbi, de la franceză şi engleză până la japoneză şi, 
apoi, dialecte rurale sau urbane: bavareza, calabreza ori barceloneza. Umoristic 
sau ironic, în limbajul familiar apar denumiri fantasmagorice de tipul 
americaneza, maghiareza, ba chiar spanioleza şi germaneza! Este, în apariţia 
unor astfel de nume, şi o notă lejer sarcastică, dar nu lipseşte nici fiorul de 
nelinişte în faţa necunoscutului, manifestat prin bravadă, dar cu rădăcini în 
forme mentale ancestrale. 

1.5. Bâlbâiţi şi muţi. Privitor la respingerea vorbirii altora, cele mai 
sugestive ilustrări pot fi găsite în două cuvinte cu sensuri depreciative (cu 
proiecţie etnonimică). Vechii greci au numit populaţiile vecine cu care au 
venit în contact bárbaroi, adică „bâlbâitori‖, pentru că nu vorbeau greceşte; 
acelaşi sens îl are şi lat. barbari. Prin lat. barbarus, desemnându-i pe 
năvălitorii în Imperiu, termenul a devenit, în limbi moderne, unul 
insultător. Iar slavii au dat populaţiilor germanice numele niemţî, adică 
„muţii‖! Aşadar, li s-o fi părut, unora sau celorlalţi, că vorbesc, deoarece se 
manifestau cumva în felul cuvântătorilor, dar, evident, nu erau decât nişte 
jalnici bâlbâiţi, ba, în fond, chiar nişte muţi! Şi datorǎm acest excurs 
amintirii savantului Theofil Simenschy (1892-1968), profesorul nostru de 
Lingvistică indo-europeană.  

1.6. Apel la antantă. Dacă nu ne prea interesează terminologia de 
specialitate a astrofizicienilor, a chimiştilor sau a lingviştilor (dar de la 
geologi am preluat înfricoşătorul tsunami!), medicii, clericii sau juriştii au 
termenii lor exegetici, însă noi ne înţelegem cu ei prin corespondente 
autohtone: anxietate vs. spaimă, euharistie vs. împărtăşanie (vechi grijanie), 
erede vs. moştenitor. Aşadar, pe măsură ce, vrând-nevrând, suferim 
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presiunea lumii afacerilor, avem nevoie de funcţionarea celor două paliere 
terminologice la care ne-am referit. O încercare: Lucian Anghel, Economia pe 
înţelesul tuturor (prin „poveşti uşor de citit şi de înţeles‖), dar care nu este 
prea departe de terminologia discuţiilor de pe „Money Channel‖. 
 

2. În mare, despre legaleză 

2.0. Glosarea. De pe vremea manualelor din şcoală, în care bucăţile 
de beletristică erau (ori mai sunt) urmate de explicaţii privind ciudăţenii 
lexicale de-ale scriitorilor, nu am mai întâlnit asemenea oferte până la 
consultarea textelor juridice; şi acestea s-ar părea că se preocupă de 
posibilităţile noastre de înţelegere. De exemplu (până la consultarea 
corespondentului ce se vrea să intre în vigoare chiar din făurar 2014), 
trimitem la Codul penal 2009, în care există, un „titlu‖, X, intitulat „Înţelesul 
unor termeni sau expresii în legea penală‖. Printre formulele care primesc 
explicaţii se află (preluăm scrierea e-mail-ată de pe sursa electronică!): 
„comiterea unei infractiuni‖, „inscris oficial‖, „functionar public‖, 
„membru de familie‖, „exploatarea unei persoane‖, „timp de razboi‖, dar şi 
„instrument de plata electronica‖ sau „sistem informatic‖. Toate foarte 
bune, dar să nu pierdem din vedere că „Ori de cate ori legea penala 
foloseste un termen sau o expresie din cele aratate in prezentul titlu, 
intelesul acestora este cel prevazut in articolele urmatoare, afara de cazul 
cand legea penala dispune altfel‖ (!). Pe de altă parte, parcurgând 
explicaţiile, îţi dai seama că, de fapt, acestea se adresează tot juriştilor şi par 
să contureze spaţii de dispută între avocaţii părţilor. 

2.1. Legaleza. Confruntate cu inamicul terminologic, diferite 
segmente de public reacţionează spre clarificări necesare. Termenul în 
discuţie se găseşte pe internet în texte în care traducători de acte cu 
implicaţii juridice (de tip contracte) îşi fac cunoscute dificultăţile de 
echivalare, pornind de la română, cu termeni de specialitate din alte limbi; 
nu este vorba doar de engleză, ci, de exemplu, chiar de limba daneză! 
Vinovatul principal: particularităţi ale sofisticatului limbaj juridic, pentru a 
cărui simplificare s-a pronunţat un specialist în comunicare, Alan Siegel: 
Let's simplify legal jargon! Pentru ȋntr-adevǎr complicatele probleme ale 
utilizǎrii limbajului juridico-administrativ (şi românesc!), vezi, printre 
altele, o inspiratǎ analizǎ practicǎ semnatǎ de Gina Necula, Normă 
lingvistică vs uz curent în corespondenţa administrativă: ghid ortografic şi de 
punctuaţie, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013. 

2.2. Mefienţă şi dispreţ. Şi alţi cetăţeni încep să cunoască termenul şi 
să-i atribuie o notă peiorativă. Un internaut nu înţelege prevederile de 
garanţie pentru cardurile de memorie, dar, „când ajungem la ‗legaleză‘ deja 
nu mai eşti sigur nici de ceva foarte clar în limba română‖, căci la fel se 
prezintă lucrurile şi în ceea ce priveşte „becurile cu led-uri‖. Nici cu 



definirea termenului de corupţie pare că n-am sta mai bine, însă „într-
adevăr, legaleza e o limbă diferită, care are nevoie de definiţii speciale‖. 
Pentru un spaniol (circulaţia termenului fiind măcar paneuropeană), nici 
factorul uman nu este de neglijat, cu referire la profesioniştii profitori ai 
impunităţii şi neruşinării lor: „Todos estos abogados y funcionarios de la 
legaleza se pavonean en su impunidad y desvergüenza‖ 
(www.armandobronca.com). Iar un francez, folosind însă expresia 
„langage legaliste‖, o consideră corespondentul englezescului legalese, 
depreciat prin echivalarea cu fr. charabia, aşadar o... „păsărească‖ 
(www.lematindz.net/). 

2.3. Uzufructuari? Încifrate enunţuri tehniciste pot avea însă 
implicaţii pentru toţi. Colegul Dan Stoica, de la Departamentul de Ştiinţele 
Comunicǎrii şi Jurnalism al Universitǎţii „Alexandru Ioan Cuza‖ din Iaşi, 
ne atrage atenţia asupra unor formulări din textul unei banale dispoziţii de 
pe site-ul Serviciului de evidenţă a populaţiei, privind actele necesare 
pentru schimbarea cărţii de identitate; printre condiţionări figurează şi 
„constatarea uzucapiunii imobiliare‖, iar „dacă nudul proprietar solicită 
eliberarea actului de identitate, în acest caz este necesară declaraţia 
uzufructuarului‖. De altfel, tonul ȋl dau marii profesionişti; citǎm, de 
exemplu, dupǎ titlul „Domeniul de aplicare al procedurii privitoare la 
înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii‖, articol semnat de 
Valeriu Stoica: „…ar mai fi necesar ca în unitatea administrativ-teritorială 
în care se află imobilul în legătură cu care se invocă uzucapiunea 
extratabulară prevăzută în art. 930 C. civ. să se fi finalizat lucrările de 
cadastru și să se fi deschis cărțile funciare‖ (/www.juridice.ro/). Dar 
putem avea surprize (nu doar) langajiere la fel de plăcute, dacă citim 
paragrafele de subsol, cele scrise cu literă de corp 9 sau chiar 8, din textul 
contractelor de împrumuturi bancare, acte pe care le-am semnat fără a ne 
pierde timpul cu o lectură migăloasă şi dificilă (atenţie la contractele 
semnate în calitate de garanţi, căci mai pot fi ierni cum n-au mai fost de 
când ne ştim!). 

2.4. Desfigurarea. O ironie blajină la adresa derutantei terminologii 
juridico-administrative este prezentă în schiţa lui Jean Bart (Eugeniu P. 
Botez) intitulată Cafeaua şefului (1922). Voind să-şi ridice de la vama 
portului un colet conţinând cărţi, trimis din străinătate, naratorul este 
apostrofat să nu se grăbească, pentru că nu este încă operat, mai ales că nu 
ştie nici cum i-a venit coletul, cu transbord, tranzit, conosament sau cabotaj? 
(el credea că i-a venit cu vaporul!). După ce va fi operat, va veni rândul 
impiegatului: „Veniţi la mine să vă desfigurez‖. Insistând să plătească taxele, 
pur şi simplu, şi să termine, temerarul este admonestat: „Formalităţile 
vamale sunt sfinte... Cu favoruri de acestea se defraudează fiscul 
statului...‖. 

http://www.lematindz.net/
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2.5. Un ghid de securitate. Nu putem trăi sub teroarea limbajului 
juridico-administrativ; dacă nu facem noi studii, „la distanţă‖, sau nu 
putem plăti un consultant la primirea oricărei somaţii, atunci ne-am putea 
gândi la redactarea, ca şi pentru afacereză, a unui ghid cu explicarea 
terminologiei respective, selectate după zone de larg interes, după 
frecvenţa utilizării termenilor etc., ca un instrument practic, uzual, de ... 
protecţie a consumatorului, în genul ghidurilor străineze de tip Handbook 
(în formula „Juridical Security Glossary‖).  
 

3. Existǎ jurnalezi? 

3.0. Naşterea „jurnalezei”. Este posibil să găsim certificatul de 
naştere al acestui cuvânt în titlul unei prezentări pe care jurnalista Felicia 
Antip i-a făcut-o, puţin timp după apariţie, volumului Newspaper Language, 
al lui Nicholas Bagnal (Oxford, „Focal Press‖, 1993). La început, măcar în 
principiu, termenul jurnaleză a fost folosit doar ca nume generic pentru un 
jargon, adică pentru limbajul profesional al presei. Căci, după cartea 
prezentată, „naşa‖ lui (posibilă) nu se referă numai la materialul pur 
lingvistic al acestui jargon, ci şi la strategii, tactici şi comportament în 
materie.  

3.1. Devenirea. Dar, aşa cum pe însuşi terenul numelor de idiomuri 
în -eză a intervenit o alunecare spre derizoriu, jurnaleza nu s-a putut 
sustrage atracţiei acestei mode. Deşi destul de puţin utilizat (şi neînregistrat 
încă nici în dicţionarele de cuvinte recente ale limbii române), termenul a 
atras, semantic, trăsături ale (să-i zicem) neîncrederii criticilor, de fond sau 
de ocazie, ai domeniului. Iată câteva citate, de pe internet. „E vorba de 
vocea umană cu care se adresează oamenilor; nu jurnaleza de care ne-am 
săturat cu toţii‖ (/www.ascrie.org/; se face referire la discursul unui ziarist 
american la acordarea prestigiosului premiu „Edward R. Murrow‖); pe un 
„blog subiectiv‖, se cere un „comentariu despre jurnaleză‖ 
(/eladobre.wordpress.com/), apel neonorat!  

3.2. Vinovaţii. Deprecierea vine dinspre conotaţii, cu umoarea la care 
ne-am referit, ale unor termeni şi formule referitoare la lumea breslei. Mai 
întâi, din cele mai blânde, ale oamenilor de cultură (cităm după dicţionare):  

„Am falsificat... jurnalistica‖ (T. Maiorescu); „un zgomotos succes jurnalistic‖ 
(Cezar Petrescu); „... ce s-ar întâmpla dacă... te-ai supune regimului 
dezintoxicat de ziarism?‖ (Arghezi). Până la cele mai mult sau mai puţin 
ironice, dar şi de-a dreptul înveninate, cu referire tot la aproape întreaga 
familie: „norocul meu că n-am urmat niciodată un stil gazetăresc prea 
gazetăresc‖ (/www.prazburg.com/); „o calomnie abjectă lansată în acelaşi stil 
gazetăresc senzaţionalist care se regăseşte şi... ‖ (/www.yogaesoteric.net/); la 
fel de vehementă este şi caracterizarea de sub titlul (agramat) al unor 
instrucţiuni privind „Redactarea şi susţinerea publică a lucrării ştiinţifice 



economice‖: „titlul unei lucrări ştiinţifice se distinge mult de cel gazetăresc, 
bombastic‖ (/www.scrigroup.com/).  

3.3. Fecunditate. De regulă, numele idiomurilor cu finala -eză, reale 
sau imaginate, provin de la etnonime: englez – engleză, german – germaneză; 
cu jurnaleza lucrurile, oricum, stau... altminteri: de la numele jargonului, 
jurnaleză, prin imaginarul creativ al practicanţilor din mass-media şi al 
literaţilor, s-a ivit numele actantului, înregistrat sub formă de plural: 
jurnalezi; prezentăm câteva atestări (contextele ne scutesc de precizarea 
conotaţiei). Titlul ştirii privind faptul că, în cadrul unui turneu, Simona 
Halep a ratat calificarea („Simona Halep s-a făcut de râs la Moscova‖) este 
comentat astfel:  

„Halal jurnalişti! Ce înseamnă s-a făcut de râs? ... Cine vă lasă să scrieţi 
inepţiile acestea?... Jurnalezilor, în afară de şleahta voastră..., nimeni care 
ajunge la asemenea nivel competiţional nu se face de râs!‖; sau: „se vede că eşti 
unul din manipulaţii televizoarelor şi al «profunzilor» jurnalezi, trei la leu...‖ 
(/www.ziare.com/); „îi acuză de rasism, anti-semitism sau fascism pe oricine... 
nu-i laudă suficient pt ceea ce-şi închipuie ei că sunt - jurnalezi sau poezari‖ 
(/culianu.wordpress.com/). 

3.4. Struggle for Life? O oarecare concurenţă, tot în registrul 
derizoratului, s-ar ivi din partea altei creaţii recente; este vorba de presar 
(derivat de la presă „ziare‖, căci, argotic, alt presar era încifrarea pentru 
„poliţist‖, pornind de la presa folosită ca instrument de... convingere!):  

„Referendum: măsura radicală pentru câini fără stăpân, presari cu stăpân şi 
politicieni corupţi‖ (/sportb.ro/); „Atenţie, presari: o ştire trebuie verificată din 
(minim!) trei surse!‖ (/www.entertrainer.tv/).  

Nicio teamă darwiniană pentru soarta titularelor jurnalist sau gazetar 
dinspre acest nume, relaxat şi jucăuş, din bucătăria şi sala de mese a 
meseriei, ca şi dinspre o efemeridă, pixar, explicat undeva: „Iar noi, pixarii, 
ziariştii de zi şi de noapte‖ (/centruldepromovareaculturiibaia-mare/). 

3.5. Nici aşa, nici altminteri. Într-o oarece împrejurare, Andrei Pleşu 
s-a plâns de insistenţa jurnaliştilor („Meseria de gazetar” şi „interesul general”; 
„Dilema veche‖, nr. 476/2013). Dar, mutatis mutandis, aceştia, jurnalezi, 
presari (sau poate microfonari?), unde să-şi caute mângâierea atunci când un 
edil-histrion le răspunde caricaturizându-le paraverbalul (prin „te-te-te-te-
te-te-te ~ te-te-te-te-te-te-te!‖), sau când un oarecare oficial, premonitoriu 
numit Ciocan, le contestă, grobian, lor, dar şi publicului în numele căruia i 
se cer informaţii, capacitatea de a înţelege misterele proiectului consumist 
de exploatare a caloriferelor? Apoi, fără presă nu se mai poate; vorba lui 
Caragiale, preluată de Pleşu, „nici aşa, nici altminteri‖. 
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4. Existǎ şi intenţia de blocare a comunicǎrii?  

4.0. Ne referim la o problemǎ aparte a comunicǎrii ȋn limbajul 
medical, unul ȋn care funcţioneazǎ pregnant douǎ niveluri ale procesului ȋn 
discuţie: cel al specialiştilor ȋntre ei şi cel al specialiştilor cu publicul. Este 
vorba de un aspect de care nu ne-am ocupat amǎnunţit ȋn textele privind 
terminologia medicalǎ publicate ȋn secţiunea Spaţii pragmatico-discursive ȋn 
limbaje şi stiluri funcţionale, din vol. Spații pragmatico-discursive. Volum 
omagial oferit autorului la împlinirea a 80 de ani, editor Oana Magdalena 
Cenac, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2017, p. 345-425.  

4.1. Nosocomi-cum? Abia ne-am pus la punct (ducǎ-se pe pustii!) cu 
denumirea unei infecții ce pȃndește în cazul, nenorocit, al internării într-un 
spital, și achiziția lexicală respectivă, o noutate în fond, s-a cam perimat. 
Adjectivul intraspitalicesc este înregistrat doar în cȃteva dicționare recente 
ale limbii romȃne, însăși noțiunea desemnată dȃnd impresia a fi, pȃnă nu 
demult, o preocupare de uz intern a specialiștilor. Oricum, termenul 
respectiv numește, aproape transparent (deși cu oarecare efort) infecţia 
„intra‖, cea „dobândită‖ în timpul spitalizării unui bolnav, așadar care nu 
era înscrisă în „fișa‖ lui, nefiind prezentă, în momentul internării în spital, 
măcar în stadiul de incubaţie.  

4.2. Cripticul. Unii specialiști (Christian Baylon și Xavier Mignot de 
exemplu, în monografia Comunicarea, trad. în limba romȃnă de Ana 
Zǎstroiu, 2000) atribuie limbajului medical și o funcție „criptică‖ în sens 
pozitiv: pentru ca psihicul bolnavului să nu fie afectat (în plus), în 
comunicarea cu acesta medicul evită termenii evocatori de boli incurabile: 
pe „foaia de ieșire‖ se putea scrie, de ex., „metastază‖. Dar, astfel de 
termeni (și, de fapt, și alții) au un anumit regim în comunicarea 
„endogenă‖, aceea dintre specialiști (medic ↔ medic; medic ↔ farmacist). 
Și, firește, aici nu ne referim la criptarea prin vechi „savantlȃcuri‖ de-ale 
medicilor, de tipul celor ridiculizate de Molière în comediile sale.  

4.3. Comunicarea „exogenă‖ din ultimele decenii a cunoscut, așadar, 
mai întȃi, formula „infecție intraspitalicească‖, ce putea rămȃne opacă 
pentru vorbitorul de rȃnd, a cărui exprimare „dură‖ este una 
incriminatoare cu privire la oficialități: „~ luată în spital‖. Așadar era un 
eufemism, deoarece, măcar parțial, s-ar părea că termenul tehnic îl 
„protejează‖, cumva, pe bolnav și, de fapt, în necunoștință de cauză, induce 
publicului măcar o aparentă liniștire asupra gravității sociale a situației. 
Din conformism factice, jurnaliștii preiau adjectivul, frecvent fără a-l glosa: 
„A crescut numărul infecțiilor intraspitalicești în Timiș‖ (/tion.ro/); 
„Fenomenul infecțiilor intraspitalicești nu îi este necunoscut Ministerului 
Sănătăţii…‖ (/secundatv.ro/). Dar problema a intrat în atenția publică mai 
ales dupǎ tragedia de la „Colectiv‖. 



4.4. Fardare subversivă. Dacă vorbește un oficial din sistemul sanitar, 
acesta se simte responsabil cumva profesional și în ceea ce privește 
impactul terminologiei și recurge la un lexem savant, de formaţie 
greceascǎ: „Ministrul Sănătății, V. V., a declarat joi… că personalul medical 
din România cunoștea situația infecțiilor nosocomiale din spitale‖ (dar de 
unde?). Personajul respectiv se crede acoperit chiar în ceea ce privește 
nivelul comunicării: „Cred că termenul de infecție nosocomială înseamnă 
ceva pentru fiecare‖ (/puterea.ro/). Iată, însă, în mass-media, și oameni cu 
simțul datoriei: „Cert este că… numărul infecțiilor nosocomiale (cele care se 
iau în spital) a crescut de la un an la altul‖ (/realitatea.net/). Astfel, din 
perspectiva discursului public, se produce decriptarea, în pofida 
eufemizării, întrucȃt, după Dumarsais, autorul articolului „eufemism‖ din 
Enciclopedia Diderot-d‘Alembert, „se pot raporta la eufemism acele 
perifraze sau circumlocuţiuni cu care un orator delicat îmbracă cu abilitate 
o idee pe care ar fi periculos sau imprudent s-o prezinte pe faţă‖, definiție 
pe care o putem evalua ca numind o subversiune langajieră a discursului 
politic, preluată în discursul public și, apoi, adesea, mai că iresponsabil, în 
limbajul publicistic.  

4.5. Delicatețe!  Termen de retorică și, apoi, de stilistică, eufemismul se 
referă, în general, la „îndulcirea‖ exprimării: eufemismul „magic‖ este unul 
de autoprotecție (ocolim numele duhurilor necurate pentru a nu le chema 
la noi!), iar cel „al politeții‖ urmărește menajarea interlocutorului (evitȃnd 
cuvintele obscene sau violențele de limbaj). Cȃnd oficialitatea ocolește 
anumiți termeni, „acoperind‖ (măcar parțial) numele unui rău social, 
problema devine una de stringentă politică lingvistică; pentru noi, 
eufemismele din clasa „malhonnêtes‖ (o distincție a lui Dumarsais) pot 
primi numele de „eufemisme subversive‖, prin care o autoritate încearcă 
să-și legitimeze statutul.  

4.6. De-a cuvintele. Cȃndva, mediul în care trăiam era unul 
predispus la sancționarea prețiozității vorbirii (respectiv a unei bănuieli de 
acest gen), prin distorsionări fonetice ale neologismelor folosite cu oarecare 
emfază de interlocutori. De exemplu, în cazul apariției, socotite oarecum 
pompoase, în spațiul personal al comunicării, a vreunei noutăți de tipul 
eradicare, recrudescență, ori asanare, grandilocvență etc., se mima 
neînțelegerea, cuvȃntul fiind „întors‖ pe ton interogativ: „eradi…cum?‖, 
„recrude…cum?‖, „asana…care?‖, „grandiloc…cȃtă?‖.  

5. Limbaje funcţionale. Încheiem discuţia referindu-ne la 

ȋmprejurǎrile comunicǎrii, ȋncercând sǎ gǎsim o soluţie prin rǎspunsuri la 

ȋntrebǎrile când şi cum?  

5.1. Aducem ȋn sprijin ideea cǎ nimeni nu ne obligă, când nu ne 
priveşte, să tragem numaidecât cu urechea la comunicarea specialiştilor: 
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între ei, aceştia se află în alt circuit discursiv decât cu vorbitori neavizaţi, iar 
imperativul performanţei profesionale îşi pune amprenta şi asupra 
terminologiei lor uzuale. Altfel se prezintă lucrurile când un asemenea 
limbaj de castă l-ar bloca pe breţcanul (înstărit şi prevăzător!), confruntat cu 
automatul de la care vrea să scoată bani cu ajutorul cardului, citind 
instrucţiuni de tipul „Bancomatul dispensează doar bills-uri de mare 
denominaţie‖ (apud Paraschivescu, loc.cit.). 

5.2. Iar problema ce ne preocupǎ a fost principial rezolvatǎȋncǎ de 
Aristotel, când, ȋn Retorica (III), vorbeşte de „adecvare‖ - to prepon. 
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MODALITĂȚI  DE  ORGANIZARE  LEXICALĂ.   
STUDIU  DE  CAZ:  RELAȚIILE  FORMALE  ȘI  SEMANTICE 

Abstract: This paper presents a comparative approach to the traditionally-
called semantic relations, i.e., synonymy, antonymy, homonymy and 
paronymy, by classifying them according to both synchronic and 
diachronic criteria and emphasizing the similarities and the differences 
between the four types of semantic relations. The main focus of the paper is 
the role of these relations, especially synonymy and antonymy, in lexical 
organization. For instance, semantic ambiguity is often resolved by means 
of partial internal homonymy (i.e. homonymy arising from the semantic 
specialization of word variants) and etymological paronymy, (i.e. 
paronymy arising from the semantic specialization of various types of 
word variants). 

Keywords: semantic relations, formal relations, semantic attraction, 
etymological doublets, lexicalization. 

Punerea în evidență a relațiilor formale și semantice are o tradiție 
îndelungată în studierea lexicului limbilor, de la antichitatea greco-latină, 
când s-a construit modelul lingvistic structural și conceptual (vezi gr. 
συνωνυμία, lat. târziu synonymĭa) care a dat naștere tuturor celorlalte (vezi fr. 
antonymie, it. antonimia, germ. Antonymie; gr. ὁμωνυμία, lat. târziu 
homonymia; gr. παρωνυμία), până astăzi, când constituie subiecte substanțiale 
atât pentru lexicologia „tradițională‖, cât și pentru cercetările moderne 
(distribuționale sau computaționale) și când constituie, de asemenea, 
modele pentru alte relații lexico-semantice de tipul hiperonimiei, 
hiponimiei, meronimiei sau olonimiei. Pentru că bibliografia dedicată 
acestor relații „semantice‖ este vastă, iar perspectivele asupra lor, diverse, 
discuția de față are în vedere exclusiv următoarele aspecte: a) luarea în 
considerare a relațiilor lexicale, eventual frazeologice sau mixte, cu 
relevanță pentru structurarea vocabularului, înțeles în sens larg; b) 
completări la nivelul definițiilor principalelor relații semantice; c) 
comentarii asupra elementelor comune și asupra celor diferențiatoare; d) 
rolul lor în organizarea vocabularului. 
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Un prim aspect este, așadar, definirea comparativă a relațiilor de 
sinonimie, antonimie, omonimie și paronimie, operațiune din care putem 
extrage, succesiv, elementele comune și cele diferențiatoare. Vom avea în 
vedere, în acest sens, o perspectivă lexicologică, care va pune în evidență, 
atât la nivel sincronic, cât și la nivel diacronic, aspecte de ordin semantic, 
formal și funcțional. 

Sinonimia reprezintă relația de echivalență între sensurile a două sau 
mai multe unități lingvistice diferite cu sens de sine stătător și compatibile 
din punctul de vedere al categoriei lexico-gramaticale (cuvinte și unități 
frazeologice), concepută atât în sens larg, cât și în sens restrâns, care poate 
avea ca urmare substituirea lor în același context, fără modificarea sensului 
acestuia. Ultima parte a definiției încadrează sinonimia în categoria 
relațiilor semantice asociative de tip paradigmatic, ca raport între unități cu 
sensuri individuale care pot fi substituite unul cu celălalt în aceeași poziție 
sintagmatică [1]. Această relație este fundamental semantică și, exclusiv 
complementar, formală, fiind clasificabilă, după diverse criterii, în: a) totală 
(realizabilă, de obicei, între cuvinte monosemantice: anesteziant și anestezic, 
estiv și estival, iluzoric și iluzoriu, maxim și maximal, natriu și sodiu, oponent și 
opozant, primitivism și primitivitate, substantiva și substantiviza etc.) sau 
parțială (stabilită între cuvinte polisemantice)[2]; b) perfectă (cu respectarea 
condițiilor de identitate referențială și de situare la același nivel cronologic, 
geografic, stilistic sau pragmatic, pentru care vezi exemplele de mai sus) 
sau imperfectă; c) lexicală, frazeologică (vezi a bate câmpii și a o lua razna, a-și 
da duhul și a-și da ultima suflare, a întinde coarda și a sări calul, a o rupe la fugă și 
a o lua la sănătoasa etc.) și lexico-frazeologică (afară și sub cerul liber, calambur 
și joc de cuvinte, calm și cu sânge rece, epitaf și inscripție funerară, gratis și pro 
bono, inutil și fără rost, a se neliniști și a-și pierde răbdarea, revoltător și strigător 
la cer, rușinat și cu coada între picioare, a sforăi și a trage la aghioase, tânăr și în 
floarea vârstei etc.); d) heterolexă (fără elemente de structură formală 
comune: bătrânețe și senectute, destul și suficient, dragoste și iubire, vârstă și 
etate etc.) sau homolexă; e) (semi)analizabilă [internă (derivate: astenia și 
asteniza, băgăcios și băgăreț, casieră și casieriță, cuscrie și cuscrenie, descurajant și 
descurajator, manichiuristă și manichiureză, ștrengăreasă și ștrengăriță, tufărie și 
tufăriș, uituceală și uitucenie, verziu și verzui etc. și compuse: careva și cineva, 
câteșitrei și tustrei, deoparte și laoparte, întotdeauna și totdeauna; altădată și 
altcândva, așadar, deci și vasăzică, deloc și defel etc.), externă (arhitectonic și 
arhitectural, bombast și bombastic, canonial și canonic, delictual și delictuos, 
elipsoid și elipsoidal, lacunar și lacunos, metalurg și metalurgist, nobilitate și 
noblețe, pedanterie și pedantism, titanesc și titanic etc.) sau mixtă (celest și ceresc, 
compoziție și compunere, consentiment și consimțământ, decimal și zecimal, 
deplora și deplânge, jurnal și ziar, mediator și mijlocitor, rezidență și reședință 
etc.)] sau neanalizabilă (prin definiție, externă); f) etimologică [rezultând 



din același etimon originar, așadar alcătuind dublete etimologice (adjutant 
și aghiotant, coloană și columnă, fantasmă și fantomă, leal și loial, matelot și 
matroz, pal și palid etc.) sau presupunând o relație etimologică între 
morfemele constituente (acuză și acuzație, alint și alintare, supăr și supărare; 
bibilic și bibiloi, rândunic și rândunel, țopârlă și țopârlău; albanist și albanolog, 
bura și burnița, dornic și doritor, viermăna și viermănoșa etc.) sau neetimologică 
(fără legătură genetică la nivel de rădăcină sau de radical: arămar și căldărar, 
ardelean și transilvănean, ciunism și pumnism, curmeziș și pieziș, diavolesc și 
drăcesc etc.); g) duală sau serială; h) regulară (de regulă, denotativă) sau 
„accidentală‖ (auctorială, individuală, conotativă); i) reală sau potențială; j) 
dependentă sau independentă de un context lingvistic sau extralingvistic 
(spre exemplu, toboșar s-a format de la sinonimul lui tobaș, fiind influențat 
de lăutar, tăbăcar s-a format de la sinonimul său, astăzi dispărut, tabac, sub 
influența seriei blănar, cojocar, curelar etc., iar mârțogar, rar, s-a format de la 
sinonimul său mârțoagă, după antonimul armăsar, căruia i se opunea, 
adesea, în același context) [3] ; k) sincronică (concurențială) sau diacronică 
(succesivă); l) realizabilă la nivel standard (comun),  la nivelul diverselor 
limbi funcționale (inclusiv la nivel terminologic, vezi acetaldehidă și aldehidă 
acetică, alumină și oxid de aluminiu, butanol și alcool butilic, hepatocit și celulă 
hepatică, imunodeficiență și carență imunitară, izolirband și bandă izolantă etc.) 
sau mixtă (furuncul și bubă chioară, febră tifoidă și lingoare, vezică și bășica 
udului etc.); m) populară, dialectală sau cultă etc. Din această definiție, care 
dă prioritate componentei conținutului, rezultă că sinonimia se încadrează 
în relațiile semantice fundamentale, iar rolul ei în organizarea 
vocabularului este relevant, în primul rând, pentru dezambiguizarea 
sensurilor cuvintelor polisemantice și, în al doilea rând, prin constituirea 
unor paradigme lexicale atât în interiorul, cât și în exteriorul unor familii 
lexicale sau lexico-etimologice. Echivalența semantică - momentană și 
individuală - între două unități lingvistice aflate în raport de cunoaștere și 
frecvență relativ egale are ca rezultat, de multe ori, coexistența lor în mintea 
vorbitorilor și, ca atare, o suprapunere formală parțială a componentelor, 
cunoscută în literatura de specialitate sub numele de contaminație (lexicală, 
frazeologică sau lexico-frazeologică) [4]. Realizată prin atracție sinonimică, 
de regulă involuntară, contaminația duce la obținerea unor noi unități 
lingvistice (lexicale și frazeologice) sinonimice [vezi următoarele exemple, 
atestate ca atare în dicționare: asumuța vb. (din asmuța + sumuța), ciuturugă 
s.f. (din ciot + buturugă), clăpiță s.f. (din claie + căpiță), nătăfleț adj. (din 
nătărău + fleț), nătânt adj. (din nătâng + tânt), sufleteca vb. (din sufleca + 
sumeteca), sumeca vb. (din sumete + sufleca, țopârlan s.m. (din țop + mârlan), 
zăbăuc adj. (din zăpăcit + hăbăuc), zgâlțâna vb. (din zgâlțâi + hâțâna), zgudura 
vb. (din zgudui + cutremura) etc.] sau a unor variante: a) lexicale, cu relativ 
mari șanse de răspândire, vezi schilog adj. (din schilod + olog), tipărut adj. 
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part. (din tipărit + apărut), relieva vb. (din releva + reliefa) etc. și b) 
frazeologice, majoritar accidentale și, ca atare, efemere, vezi câtuși de cât (< 
câtuși de puțin + cât de cât), pe nepregătită masă (< pe nepregătite + pe nepusă 
masă), a avea în calcul (< a avea în vedere + a lua în calcul), a-și reveni la normal 
(< a reveni la normal + a-și reveni în fire), a ajunge de batjocura lumii (din a 
ajunge de batjocură + a ajunge de râsul lumii), destui de mulți (din destui + destul 
de mulți), de la o lună pe alta (din de la o lună la alta + de pe o lună pe alta) etc.]. 
Sinonimia are caracter istoric și se modifică în timp atât ca număr al 
cuvintelor puse în relație (cantitativ), cât și din punctul de vedere al 
evoluției sensurilor (calitativ). Astfel înțeleasă, sinonimia este doar în 
aparență un fenomen redundant, ea contribuind la nuanțarea comunicării și 
la adecvarea ei situațională. În același timp, presupune un tip de selecție 
lexicală, frazeologică sau mixtă și constituie, prin aceasta, un element de 
asumare a limbii și de cultură lingvistică din partea celor care o folosesc. 

În mod similar sinonimiei, antonimia se definește ca relația de 
opoziție între sensurile a două sau mai multe unități lingvistice cu sens de 
sine stătător și compatibile din punctul de vedere al categoriei lexico-
gramaticale (cuvinte și unități frazeologice), reprezentată - atât în sens larg, 
cât și în sens restrâns - la distanță egală față de un punct comun de 
referință. Substituirea lui A prin B schimbă total planul sintagmatic în care 
aceasta se produce, cu respectarea condițiilor de simetrie și de binarism. 
Opoziția semantică, realizată, de asemenea, la nivelul fiecăruia dintre 
sensurile unităților puse în relație, poate fi a) polară (când antonimele 
reprezintă extremele unei scale de valori comune: curat/murdar, facil/dificil, 
ușor/greu, larg/strâmt etc.), b) complementară (cele două antonime se 
exclud reciproc fără posibilitatea raportării la un termen intermediar: 
admis/respins, adevărat/fals, viu/mort etc.) și c) reciprocă (atunci când 
antonimele presupun o relație necesară între ele, deci când unul există prin 
prisma celuilalt: cumpăra/vinde, tată/fiu, da/lua etc.). Poziționarea de regulă 
binară a antonimelor conduce la construirea de perechi asociate pe baza 
opoziției lor semantice și la încadrarea în paradigme de o mare regularitate 
și productivitate lexicală și frazeologică. Această relație se stabilește pe baze 
logico-semantice, iar realizarea ei presupune inclusiv funcționarea și 
impunerea unor mecanisme formale dictate atât de tradiția, cât și de cultura 
lingvistică. Spre deosebire de sinonime, la care echivalența semantică 
permite vorbitorilor o relativ mare libertate de asociere, antonimia trebuie 
să fie totală și perfectă (bine/rău, cald/frig, repede/încet etc.) indiferent de 
context sau de intenția vorbitorului, însă poate fi, în egală măsură, din 
diverse alte perspective, a) lexicală (intra/ieși, plânge/râde, încuia/descuia, 
închide/deschide, înveli/dezveli etc.), frazeologică (în față/în spate, pe față/pe la 
spate, pe față/pe dos, a lua în râs/a lua în serios, la locul lui/nelalocul lui, pe larg/pe 
scurt, în frunte/în coadă, pe dinăuntru/ pe dinafară etc.), lexico-frazeologică (a 



accelera/a pune frână, a accepta/a da refuz, a avansa/a bate în retragere, a 
desconsidera/ a lua în considerare sau a acorda atenție, a descuraja/a da curaj,  
legal/în afara legii etc.) sau mixtă (a accelera/a frâna/a pune frână); b) heterolexă 
(fără elemente de structură formală comune, impusă prin tradiție uzuală 
sau culturală: aberant/rațional, absolut/relativ, abstract/concret, accelerație/frână, 
activ/pasiv, afirmativ/negativ, apolinic/dionisiac, arhaism/neologism, 
barbarie/civilizație, bastard/legitim, beneficiu/prejudiciu, benign/malign, 
cauză/efect, civil/militar, comedie/ tragedie etc.) sau homolexă (construită, la 
noi sau în limbile de origine, cu afixe sau afixoide opuse, atașate aceleiași 
baze lexicale: asocia/disocia, atrage/distrage, antebelic/postbelic, antepune/ 
postpune, cisalpin/transalpin, convergent/divergent, extravilan/intravilan, 
hipertensiune/hipotensiune, ariergardă/avangardă, endocranian/ exocranian etc.); 
c) (semi)analizabilă [internă: atragere/respingere, bătrânel/tinerel, 
fericit/nefericit, infirmare/confirmare, suiș/coborâș etc.,  externă: anorectic/ 
bulimic, asentiment/disentiment, bovarism/conformism, brevilocvent/ locvace, 
capabil/incapabil, casabil/incasabil, central/lateral, certitudine/incertitudine, 
conciliabil/ireconciliabil etc. sau mixtă: captivant/respingător, complexitate/ 
simplitate, concordanță/neconcordanță, protocolar/ neprotocolar etc.) sau 
neanalizabilă (prin definiție, externă: brut/net, calitate/defect, viciu, contra/pro, 
copie/original, elită/vulg etc.); d) etimologică (presupunând o relație 
etimologică între morfemele constituente) sau neetimologică; e) duală sau 
serială; f) regulară (de regulă, denotativă) sau „accidentală‖ (auctorială, 
individuală, conotativă); g) reală sau potențială; h) dependentă sau 
independentă de un context lingvistic sau extralingvistic; i) realizabilă la 
nivel standard (comun) sau la nivelul diverselor limbi funcționale (inclusiv 
la nivel terminologic, vezi compensa/decompensa, emerge/imerge, 
emisie/recepție, enclitic/proclitic, exigibil/inexigibil, explozie/implozie etc.) etc. Ca 
și sinonimia, antonimia este una dinte relațiile semantice autentice, având 
un rol important în organizarea structurală a vocabularului: simetria 
semantică și, de multe ori, formală a unităților lexicale puse în relație de 
opoziție determină construirea unor paradigme atât etimologice, cât și 
nonetimologice la construcția cărora joacă un rol fundamental analogia, 
prin intermediul atracției semantice. Spre exemplu, dubletul antonimic 
arhaic/neologic (lexical, extern, neologic) reprezintă punctul de referință 
pentru perechile arhaicitate/neologicitate, arhaitate/neologitate, 
arhaism/neologism, arhaiza(re)/neologiza(re), arhaiciza/neologiciza, arhaizant/ 
neologizant etc., tot așa cum prepozițiile antonimice ante și post constituie 
bazele derivatelor simetrice de tipul anterior/posterior, anterioritate/ 
posterioritate, anterioriza/posterioriza, anteriorizare/ posteriorizare, pe de o parte, 
și antedata/-are/-abil vs postdata/-are/-abil, pe de altă parte etc. Atracția 
antonimică duce, în general, prin intermediul a diverse contaminații, la 
producerea unor variații formale (lexicale sau frazeologice) cu un grad mai 
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mare sau mai mic de lexicalizare: spre exemplu, belign (var. ptr. benign), adj. 
(din benign + malign), extrovertit (var. literară, alături de cea etimologică 
extravertit) adj. (din extravertit + introvertit), înculța (var. ptr.  încălța) vb. (din 
încălța + desculța), cu câțiva ani mai târziu (< câțiva ani mai târziu + cu (câțiva) 
ani în urmă) etc. Caracterul istoric al antonimiei este mai puțin pregnant, de 
vreme ce eventualele modificări semantice nu schimbau totalmente 
conținuturile acestora, pentru a se impune alte antonime decât cele valabile 
pentru sensul sau sensurile principale. Având un caracter funcțional și 
beneficiind de modele tradiționale (cele mai multe, moștenite) sau 
culturale, antonimia presupune, mai degrabă decât o operațiune de selecție, 
o operațiune de construcție analogică pentru acoperirea lacunelor existente 
în sistemul limbii, fapt care îi confirmă contribuția la organizarea și la 
îmbogățirea vocabularului și a frazeologiei limbii. 

Comparativ cu sinonimia și antonimia, definite, obligatoriu, prin 
punerea pe prim plan a relațiilor semantice de echivalență, respectiv de 
opoziție și clasificate, complementar, inclusiv după trăsături formale 
(evaluate etimologic și structural), omonimia și paronimia se depărtează de 
acestea prin schimbarea de perspectivă în definirea lor și prin diferențe 
esențiale care privesc atât rolul, cât și efectele produse la nivelul structurii și 
funcționării vocabularului. Astfel, omonimia reprezintă, cel puțin pentru 
limba română, relația de identitate formală (sonoră și grafică) totală sau 
parțială între două sau mai multe unități lingvistice (în primul rând, 
lexicale), ale căror sensuri sunt mai mult sau mai puțin diferite. Identitatea 
formală este de luat în considerare, așadar, la toate formele flexionare ale 
unităților lexicale puse în relație, dacă acestea sunt flexibile și presupun 
apartenența la aceeași categorie lexico-gramaticală (omonimie totală) sau 
numai la unele dintre acestea, dacă aparțin unor părți de vorbire diferite 
sau acelorași părți de vorbire cu diferențe la nivelul unor categorii 
gramaticale (omonime parțiale). Rezultă de aici că omonimia se definește, 
obligatoriu, după criteriul formal al omofoniei și omografiei și, 
suplimentar, prin diferența semantică între unitățile puse în relație, mai 
mare sau mai mică. Identitatea formală stă la baza clasificării omonimelor 
în următoarele clase principale: a) heterolexe [accidentale, datorate 
arbitrarului semnului lingvistic: masă1 s.f. „tip de mobilă; mâncare‖ (lat. 
mensa) și  masă2 s.f. „mulțime de oameni; cantitate mare din ceva‖ (din fr. 
masse, germ. Masse), toc1 s.n. „porțiune mai ridicată de pe partea posterioară 
a tălpii încălțămintei, care corespunde călcâiului‖ (din bg. tok)  și toc2 s.n. 
„cutie, suport; unealtă de scris cu cerneală, condei; cadru în care se fixează, 
la o construcție, ferestrele și ușile‖ (din magh., scr. tok), top1 s.n. „pachet 
(care conține un anumit număr de componente)‖ (din tc. top) și top2 s.n. 
„clasament al preferințelor pentru unele spectacole, actori, bucăți muzicale‖ 
(din engl. top) etc.] și b) homolexe (motivate etimologic). Omonimele 



homolexe, la rândul lor, pot fi: b1) creații interne derivative, de la aceeași 
bază sau de la baze din aceeași familie (acar1 s.m. „macagiu‖ și acar2 s.n. 
„cutie de ace‖, cârciumăreasă1 s.f. „soția cârciumarului‖ și cârciumăreasă2 s.f. 
„proprietară de cârciumă‖, culegătoare1 s.f. „femeie care culege‖ și 
culegătoare2 s.f. „mașină de cules‖, florar1 s.m. „cultivator sau vânzător de 
flori‖ și florar2 s.n. „vas de flori; luna mai‖, găinărie1 s.f. „crescătorie de 
găini; (înv.) furt de găini‖ și găinărie2 s.f. „hoție măruntă‖, lingurar1 s.m. 
„meșter sau vânzător de linguri; crap de lungimea unei linguri‖ și lingurar2 
s.n. „poliță pentru păstratul lingurilor‖, porumbar1 s.m. „crescător de 
porumbei; specie de uliu‖ și porumbar2 s.n. „adăpost pentru porumbei‖, 
scăldătoare1 s.f. „femeie care scaldă (pe nou-născuți)‖ și scăldătoare2 s.f. 
„albie, scaldă, scăldat‖ etc.), b2) obținute prin conversiune, mai ales prin 
substantivizarea adjectivului, sau b3) obținute prin specializarea semantică 
a variațiilor morfologice ale cuvintelor flexibile; b4) cuvinte moștenite 
(lemnar1 s.n. „butuc, daltă‖ și lemnar2 s.m. „tăietor, prelucrător sau negustor 
de lemne‖), b5)  împrumuturi analizabile raportabile la același etimon 
extern (bancă1 s.f. „piesă de mobilier‖ și bancă2 s.f. „instituție financiară‖, 
cataractă1 s.f. „cădere naturală de apă‖ și cataractă2 s.f. „opacifierea 
cristalinului‖, diligență1 s.f. „trăsură de poștă‖ și diligență2 s.f. „sârguință, 
zel‖, ducat1 s.m. „monedă de aur‖ și ducat2 s.n. (ist.) „unitate administrativ-
teritorială‖ etc.] și b6) omonime mixte (lexico-gramaticale). De asemenea, 
omonimele sunt, din diverse alte puncte de vedere, cu rezultate în genere 
complementare, a) analizabile (la rândul lor, interne, externe sau mixte) sau 
neanalizabile (arbitrare, prin definiție externe), b) etimologice 
(presupunând o relație etimologică între morfemele constituente, care poate 
avea ca rezultat inclusiv dublete etimologice omonimice) sau neetimologice 
(întâmplătoare, cele mai multe heterolexe); c) duale sau seriale; d) reale 
(concepute ca realitate accidentală datorată arbitrariului existenței aceluiași 
corp fonetic în interiorul unei singure limbi) sau potențiale (înțelese ca 
posibilitate de creare a noi cuvinte în primul rând prin conversiune), e) 
lexicale, lexico-gramaticale (obținute prin conversiune internă sau după un 
model extern) și frazeologice etc. Omonimia lexicală este cel mai frecvent 
întâlnită, în timp ce omonimia frazeologică pune în relație de identitate 
formală unități diferite ca statut, care constituie etape evolutive ale aceluiași 
proces intern de „lexicalizare‖: spre exemplu, o unitate sintactică de tipul a 
pune paie pe foc, la origine îmbinare liberă de cuvinte, a evoluat treptat, prin 
resemantizare figurată, spre o colocație care a ajuns la stadiul unei unități 
frazeologice omonimice (locuțiune verbală) cu sensul „a exagera‖; la fel, 
succesiunile sintactice libere a pune cuțitul la gâtul cuiva sau a-i pune cuiva 
sula în coaste, la origine cu sensuri concrete, stau la baza unor locuțiuni 
verbale omonimice, cu sensul comun „a amenința, a presa‖ etc. Omonimia 
este independentă de voința utilizatorilor, dar este dependentă de contextul 
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sintactic în care apare și de apartenența la categorii gramaticale diferite: 
spre exemplu, istoricul1 (s.m., sg., art. hot.) + nume propriu are forma 
identică cu istoricul2 (adj. m., sg.) + nume comun și cu istoricul3 (s.n., sg., art. 
hot.), în timp ce un istoric1 (s.n., sg., art. nehot.) are formă identică cu un 
istoric2 (s.m., sg., art. nehot); la fel, frumosul1 (s.m., sg., art.) este omonim 
parțial homolex (etimologic) cu frumosul2 (adj. m., sg. antepus unui s. 
articulat hotărât) și cu frumosul3 (s.n., sg. tantum, art. hot.) etc. Ea se 
întâlnește cu totul accidental în terminologii, fiind simțită, pe bună 
dreptate, ca o sursă de ambiguitate semantică. În sfârșit, omonimia nu este 
o realitate a limbii care să corespundă unei dorințe (subiective) de rafinare 
sau unei necesități (obiective) referențiale, vorbitorii căutând, de obicei 
intuitiv, să o evite în comunicare. În mod convențional, cercetătorii 
apelează la o așa-numită „omonimie artificială‖ pentru dezambiguizarea 
cuvintelor polisemantice, fiecăruia dintre sensurile acestora fiindu-le 
atribuite, din rațiuni metodologice, câte un „omonim artificial‖. Diferențele 
semantice dintre omonime sunt nemotivate și, ca atare, majore între cele 
datorate hazardului lingvistic și cu grade diferite de relaționare între cele 
motivate etimologic, fapt explicabil fie la nivelul limbii din care au fost 
împrumutate, fie la nivelul limbii în care s-au format prin mijloace interne 
sau mixte. 

În sfârșit, paronimia este considerată ca relația dintre două unități 
lexicale ale căror forme sunt atât de apropiate, încât există posibilitatea de a 
fi confundate semantic. Comparativ cu celelalte relații discutate anterior, o 
definire clară a paronimiei este mai dificil de  realizat, atât cu referire la 
aspectul formal (cvasiidentitatea de formă privind diversitatea fonetică 
realizată în diverse forme: același număr de foneme, dar cu distribuție 
diferită, număr egal de foneme, atât corelative, cât și necorelative, număr 
diferit de foneme, dar fără o limită exactă, prezente de regulă în radical, 
dar, mai rar, și la nivelul flectivului etc.), cât și, complementar, la cel 
semantic (diferențele mergând de la sensuri fără nicio legătură unul cu 
celălalt până la sensuri înrudite etimologic sau analogic). Din acest motiv, 
considerăm relația de paronimie mai degrabă prin prisma procesului de 
atracție (în primul rând, formală și, în al doilea rând, semantică), ceea ce 
determină confuzia (semantică) între două cuvinte diferite și, ca urmare 
(reală sau potențială), substituirea lor (improprie atât formal, cât și 
semantic) într-un context care permite doar unul dintre ele. Aceste trăsături 
și, mai ales, finalitatea lor elimină paronimia din rândul relațiilor care 
contribuie la organizarea vocabularului. Caracterul variabil al diferențelor 
formale și semantice și rațiunile unor asemenea corespondențe impun 
următoarele posibilități de clasificare: a) arbitrare (accidentale, datorate 
hazardului lingvistic, interne sau externe: abac s.n. „socotitoare‖ și abacă s.f. 
„placă deasupra capitelului‖, abces s.n. „acumulare de puroi‖ și acces s.n. 



„intrare; criză, izbucnire‖, abstinent adj. „care se abține de la ceva‖ și 
obstinat adj. „încăpățânat‖, adjutant s.m. „secretar al unui comandant 
militar‖ și adjuvant adj., s.n. „medicament asociat altuia‖, afabil adj. 
„curtenitor‖ și amabil adj. „politicos‖, alice s.f. „proiectil sferic de plumb‖ și 
elice s.f. „aripă rotitoare‖, arahidă s.f. „alună de pământ‖ și arahnidă s.f. „tip 
de insectă‖, areolă s.f. „suprafață inelară pigmentată din jurul 
mamelonului‖ și aureolă s.f. „aură, nimb‖ etc.) și b) motivate, dintre care b1) 
provenite, prin diverse modalități, din același etimon, intern sau extern 
(abordaj s.n. „atacare a unei nave‖ și sabordaj s.n. „scufundare intenționată a 
unei nave‖, aglomerat adj. „îngrămădit; suprapopulat‖ și conglomerat s.n. 
„rocă sau masă neomogenă‖, auditor s.m. „persoană care ascultă ceva‖ și 
auditoriu s.n. „totalitate a auditorilor‖, băiaș s.m. „lucrător la o baie publică‖ 
și băieș s.m. „miner‖, bestial adj. „sălbatic‖ și bestiar s.n. „culegere de texte 
sau imagini cu animale‖, dental adj. „tip de consoană‖ și dentar adj. 
„privitor la dinți‖ etc.) și b2) compuse, intern sau în limbile de origine, pe 
baza aceluiași morfem, la care se adaugă morfeme paronimice, sau în 
totalitate din morfeme paronimice (aerofag adj. „afectat de aerofagie‖ și 
areopag s.n. „tribunal suprem în Atena antică‖, aerofar s.n. „semnalizator 
pentru avioane‖ și aerofor s.n. „aparat care furnizează aer scafandrilor‖, 
androgen adj. „care stimulează musculinitatea‖ și androgin adj. 
„hermafrodit‖, antigel s.n. „substanță contra înghețării‖ și antigen s.n. 
„substanță care generează anticorpi‖, astrolog s.m. „cititor în stele‖ și 
astronom s.m. „cercetător al astrelor‖, carbonier adj. „referitor la cărbune‖ și 
carbonifer adj. „care conține cărbune‖ etc.). La rândul lor, paronimele 
motivate etimologic pot fi a) (semi) analizabile din punct de vedere 
structural și b) neanalizabile structural. Din punctul de vedere al nivelului 
unităților lexicale la care ne raportăm, paronimele sunt a) lexicale (relația 
fiind stabilită între cuvinte diferite, respectiv între împrumuturi cu 
etimologie directă sau indirectă diferită sau între creații interne construite 
diferit ca structură morfematică, atât între nume comune, cât și între nume 
proprii) și b) lexico-gramaticale (relația stabilindu-se între forme flexionare 
specializate semantic ale aceleiași unități lexicale, fapt care are ca urmare 
disocierea unui cuvânt polisemantic în omonime parțiale (auricul s.n. 
„atriu‖ și auriculă s.f. „pavilionul urechii‖, cabriolet s.n. „caraserie rabatabilă 
de autovehicul‖ și cabrioletă s.f. „tip de trăsură ușoară‖, garderob s.n. „dulap 
pentru îmbrăcăminte‖ și garderobă s.f. „loc de păstrare a îmbrăcămintei; 
îmbrăcăminte a cuiva; totalitatea costumelor unui teatru‖, grup s.n. 
„ansamblu de elemente asemănătoare‖ și grupă s.f. „colectiv restrâns de 
oameni, subordonat unei forme organizatorice mai largi‖ etc.. De 
asemenea, sunt a) paronime care alcătuiesc dublete etimologice (prin 
proveniența lor din același etimon imediat sau îndepărtat, fără intervenția 
unor mijloace derivative, vezi, alături de exemplele prezentate supra, și 
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următoarele: bolero s.n. „tip de dans spaniol‖ și bolerou s.n. „haină feminină 
scurtă‖, caro s.n. „romb (la cărțile de joc‖) și carou s.n. „pătrățel imprimat‖, 
constituant adj. „referitor la Constituție‖ și constituent adj. „parte 
componentă‖, ferodo s.n. „metalazbest‖ și ferodou s.n. „garnitură din ferodo‖ 
etc.; majoritatea dubletelor în -ie și -iune specializate semantic: depresie și 
depresiune, emisie și emisiune, expoziție și expozițiune, fricție și fricțiune,  permisie 
și permisiune etc.; dublete specializate accentual: cavalérie și cavaleríe, comédie 
și comedíe, compánie și companíe, coréctor și corectór, vestíbul și vestibúl etc.) și 
b) paronime care, în ciuda eventualei raportări la o bază comună, nu 
alcătuiesc dublete etimologice (vezi, supra, exemplele de la b1). În sfârșit, 
din perspectivă strict semantică, sunt de luat în considerare a) paronime 
care nu au nicio conexiune de sens unul cu celălalt (respectiv cele care au 
origini diferite: simula și stimula, mulată și mulatră, oculist și ocultist, oral și 
orar etc.) și b) paronime între care se stabilesc diverse legături semantice, fie 
că provin din aceeași rădăcină/radical, fie că alcătuiesc dublete 
etimologice).   

Între aceste relații, în esență paradigmatice, se pot constata, așadar, 
următoarele trăsături comune, grupabile câte două sau la nivel de 
ansamblu: a) sinonimia și antonimia sunt relații fundamental semantice 
(echivalență, respectiv opoziție de sens), în timp ce omonimia și paronimia 
sunt relații în principal formale, cu relevanță la nivel semantic; b) cu 
excepția sinonimiei și a antonimiei, în interiorul cărora relațiile semantice 
sunt clar stabilite, omonimia și paronimia cunosc, pe de o parte, în varianta 
lor neetimologică, diferențe semantice semnificative, iar, pe de altă parte, în 
varianta lor etimologică, au sensuri mai mult sau mai puțin asemănătoare; 
c) cu excepția antonimiei, toate celelalte pot fi rezultatul evoluției 
nonderivative din același etimon, fie el direct, fie, mai ales, indirect sau 
îndepărtat, deci pot alcătui dublete etimologice; d) toate sunt rezultatul atât 
al împrumutului și al calcului (de structură morfematică sau lexico-
gramatical), cât și al unor diverse modificări interne; e) toate pot avea, în 
interiorul perechii sau al grupului, caracter arbitrar sau motivat; f) 
sinonimele reprezintă un aspect al „redundanței‖ lingvistice, antonimele, 
un aspect al „necesității‖ semantice, impuse prin tradiție sau prin 
imperative structurale, pe de o parte; pe de altă parte, omonimele 
reprezintă un rezultat al „hazardului‖ lingvistic, iar paronimele, un 
element de ambiguitate datorat cvasiidentității formale, care însă, în cazuri 
particulare, respectiv în situația variației flexionare a unor cuvinte 
polisemantice, se pot transforma în omonime parțiale; g) în mod particular, 
în relație de omonimie și de paronimie pot intra inclusiv un cuvânt și o 
variantă a altuia, cât și, eventual, variante ale unor cuvinte diferite; h) între 
toate tipurile de relații,, cu excepția omonimiei, se manifestă fenomenul 
atracției, care are ca urmare atât obținerea de variante, cât și obținerea de 



noi unități lexicale sau frazeologice; i) toate au caracter istoric, vizibil într-o 
măsură mai mare sau mai mică; j) în ultimă instanță și chiar dacă în grade 
diferite, toate pot avea atât caracter lexical, cât și caracter frazeologic. 

Între cele patru tipuri de relații se pot stabili diverse conexiuni, mai 
puțin discutate în literatura de specialitate dat fiind faptul că ele sunt 
privite și evaluate, în general, mai degrabă la nivel sincronic, independent 
una de cealaltă. Spre exemplu, unele paronime pot deveni, prin 
lexicalizarea, în timp, a confuziei formale dintre ele, sinonime, fiind 
considerate ca atare în dicționare: carbonier adj. „care se referă la cărbune‖ 

(din carbon, după fr. charbonnier) și carbonifer1 adj. „care conţine zăcăminte 
de cărbuni; privitor la cărbuni‖ (din fr. carbonifère) [5], cele două fiind 
considerate, cel puțin pentru contextul industrie carbonieră/carboniferă, citat 
în DLRLC s.v., sinonime parțiale; la fel, în cazul unora dintre derivatele sau 
împrumuturile analizabile în -ie și -ism, relația de paronimie inițială se 
poate transforma, prin relativizarea diferențelor formale, în una de 
sinonimie: șarlatanie s.f. „faptă sau atitudine de șarlatan, escrocherie‖ (din 
șarlatan + -ie) și șarlatanism s.n. „spirit, caracter de șarlatan‖ (din fr. 
charlatanisme, it. ciarlatanismo), la origine paronime, sunt apropiate de către 
vorbitori, ajungând să însemne, cel puțin în unele contexte, același lucru. O 
situație particulară o constituie substantivele în -ie și -iune, deja amintite 
anterior, a căror liberă concurență era firească începând cu secolul al XIX-
lea, respectiv odată cu epoca de constituire, îmbogățire și diversificare a 
lexicului românesc sub influența limbilor de cultură și de civilizație 
moderne europene. Indiferent de statutul lor inițial (a cărui formă depinde 
de abordarea sincronică sau diacronică a fenomenului, din care pot fi 
considerate fie sinonime etimologice, fie variante ale aceleiași unități 
lexicale), unele dintre aceste împrumuturi substantivale în -ie și -iune s-au 
specializat lexico-semantic, devenind, astăzi, paronime etimologice: concesie 
și concesiune, emisie și emisiune, funcție și funcțiune, reacție și reacțiune, secție și 
secțiune, transmisie și transmisiune, variație și variațiune etc. În sfârșit, 
considerăm că chiar dacă unele cuvinte pot fi atât sinonime (din punct de 
vedere semantic), cât și paronime (din punct de vedere formal), ele trebuie 
considerate, în primul rând, sinonime, dat fiind faptul că paronimia 
presupune, în mod necesar, o diferență semantică mai mare sau mai mică. 

Paronimia se intersectează, de asemenea într-o evaluare diacronică, și cu 
omonimia etimologică parțială. Astfel, din variațiile formale ale cuvintelor 
flexibile (de gen, de număr sau de sufixe verbale) permise de structura 
morfologică a limbii noastre, pot rezulta, prin specializare semantică, 
cuvinte diferite, paronimice la formele flexionare respective, dar 
omonimice la nivel de sistem. În această categorie se încadrează, spre 
exemplu, paronime de tipul accese și accesuri, cămine și căminuri, cristale și 
cristaluri, viruși și virusuri, vise și visuri (la substantive), acordă și acordează, 
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concură și concurează, manifestă și manifestează, ordonă și ordonează, reflectă și 
reflectează etc. (la verbe) [6] care, datorită specializării semantice a variațiilor 
flexionare ale aceleiași unități lexicale, sunt considerate astăzi omonime 
parțiale la formele de dicționar (la nivel de sistem) și paronime etimologice 
la nivelul uzului. 

De asemenea, la nivelul uzului pot exista atracții, confuzii și 
substituții paronimice inclusiv între antonime etimologice, respectiv între 
cele care au aceeași bază, dar prefixe antonimice: aculturație s.f. „asimilare a 
unei culturi‖ și exculturație s.f. „excludere din sfera culturii‖, aductor adj. 
„care apropie‖ și abductor adj. „care îndepărtează‖, emersiune s.f. „ieșire 
parțială a unui corp dintr-un lichid în care a fost cufundat‖ și imersiune s.f. 
„scufundare a unui corp într-un lichid‖, emigra vb. „a-și părăsi patria 
pentru a se stabili (definitiv sau temporar) în altă țară‖ și imigra vb. „a se 
stabili într-o țară străină, părăsind țara de origine‖ etc.[7]. În cazul 
particular al antonimelor etimologice aflate, simultan, și în relație de 
paronimie, ele trebuie considerate, în primul rând, antonime (datorită 
opoziției de sens) și, eventual, paronime (din cauza posibilității de confuzie 
și, implicit, de substituție). 

În concluzie, relațiile pe care le considerăm, în general, semantice 
(sinonimia, antonimia, omonimia și paronimia) necesită atât diferențieri, cât 
și corespondențe multiple și nuanțate, interesante și utile din punctul de 
vedere al rolului lor la nivel de limbă și de vorbire. Diferențele dintre ele 
sunt importante în primul rând în tratarea lexicografică, unde este necesară 
o atenție particulară în stabilirea de convenții, în funcție de perspectiva de 
abordare - sincronică sau diacronică - a acestor relatii. Din tratarea corectă a 
lor în dicționare rezultă o înțelegere mai clară a raporturilor diacronice între 
variante și unități lexicale de sine stătătoare. Din punct de vedere didactic 
este, de asemenea, importantă diferențierea între o convenție lexicografică, 
necesară din rațiuni de spațiu tipografic, și interpretarea lexicologică a 
realității lingvistice (a se vedea, în special, tratarea conversiunii sau a 
omonimiei derivative). În sfârșit, este de semnalat rolul major al relațiilor 
de sinonimie și de antonimie în organizarea vocabularului, sub semnul 
integrator al analogiei, care contribuie atât la îmbogățirea, cât și la mai buna 
structurare a acestuia. Pe de altă parte, relația diacronică dintre sinonimie și 
paronimie, pe de o parte, și cea dintre omonimie și paronimie, pe de altă 
parte, evidențiate parțial în materialul de față, pun în evidență resorturile 
de reglare și de autoreglare a mecanismelor lingvistice prin intermediul 
uzului.   

 
 
 
 



NOTE: 

[1] În sensul propus de Saussure, Curs de lingvistică generală, traducere și cuvânt 
înainte de Irina Izverna Tarabac, Iași, Polirom, 1998, p. 135-138. Louis 
Hjelmslev, în Prolegomena to a Theory of Language, Translated by Francis J. 
Whitfield, The University of Wisconsin Press, Madison, 1963, p. 35-38, 
echivalează relația paradigmatică cu așa-numita corelație (sau echivalență), de 
tipul sau ...sau, opunând-o relației sintagmatice (de tipul și...și), pe care o 
numește relație sau conexiune. Pentru o nuanțare și o completare a teoriei 
saussuriene referitoare la relațiile asociative, vezi Eugeniu Coșeriu, Lecții de 
lingvistică generală, Traducere din spaniolă de Eugenia Bojoga, Chișinău, 
Editura ARC, 2000, p. 136-156. 

[2]  Această trăsătură este irelevantă, însă, dacă apelăm la echivalarea sensurilor 
unui cuvânt polisemantic în tot atâtea omonime artificiale. Pentru 
exemplele sinonimice de diverse feluri, vezi Cristian Moroianu, Motivarea 
formală a relațiilor semantice. Sinonimia analizabilă, București, Editura 
Universității din București, 2016. 

[3] Iulia Mărgărit, Propuneri etimologice, București, Editura Academiei Române, 
2017, p. 176-179. 

[4] Ca fenomen de variație lexicală (calitativă și, de multe ori, cantitativă), 
contaminația a fost pusă în evidență la noi, încă de la sfârșitul secolului al 
XIX-lea, de către B.P. Hasdeu (1879) și Alexandru Philippide (1894), reluată 
ulterior amănunțit de Ion Aurel Candrea (1924) și de Sextil Pușcariu (1934). 
Pentru amănunte și bibliografie, vezi Theodor Hristea, Contaminația în 
raporturile ei cu etimologia populară, în vol. Antic și modern. In honorem Luciae 
Wald, vol. coordonat de Ana Cristina Halichias și Tudor Dinu, București, 
Humanitas, 2006, p. 295-327. 

[5] Etimologia dubletului este dată după Dicționarul etimologic al limbii române, vol. 
II, partea I (Ca-Cizmă), București, Editura Academiei Române,  2015, s.v. 
carbon. 

[6] Pentru exemple, vezi Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române 
(DOOM), ediția a doua, revăzută și adăugită, București Univers 
Enciclopedic, coord.: Ioana Vintilă-Rădulescu, 2005 și Cristian Moroianu, 
Dublete și triplete etimologice în limba română, București, Editura Universității 
din București, 2005, p. 209-218. 

[7] Pentru exemple, vezi Eleonora Zamșa, Dicționar de paronime, București, Editura 
Gramar, 2009. 
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CULTISMELE  ŞI  DISCURSUL  PUBLIC 

Résumé: L‘article se propose d‘examiner du point de vue de l‘usage des 
néologismes-cultismes la tendance du discours publique (le discours 
média, le discours publicitaire, le discours des hommes politiques)  de se 
différencier par rapport au parler commun. L‘usage des cultismes 
comporte, entre autres, deux aspects suivants: a) l‘élar-gissement du sens 
de ces termes qui ont un choix très restreint de sélection contextuelle (ex.: 
effectuer pour faire, réaliser) et b) la „migration‖ de certains termes 
appartenant aux langages de spécialité vers le vocabulaire commun 
(connotation, philosophie, plus-value). Les usagers des cultismes ont recours à 
cette catégorie de néologismes à fin d‘ennoblir le discours, de lui attribuer 
plus d‘authorité (v. le discours publicitaire). Néanmoins l‘élargissement du 
sens des cultismes ainsi que leur usage dans les contextes de 
communication les plus divers a des effets contraires: les cultismes 
deviennent pour la plupart des clichés et la clarité du message transmis est 
souvent affectée. L‘usage des cultismes donne finalement la mesure de la 
compétence des usagers d‘une langue de communiquer efficacement.   

Mots-clé: néologisme, kitsch verbal, cliché,  préciosité, usage inadéquat. 

1. Există, indiscutabil, o tendinţă vizibilă de distanţare a discursului public 
de vorbirea comună; una dintre armele lingvistice de realizare a unui 
asemenea deziderat este neologismul, aproape întotdeauna preferat de un 
vorbitor care vrea să confere greutate, însemnătate spuselor sale, cuvintelor 
polisemantice din vocabularul de bază al limbii. Tendinţa nu a scăpat 
atenţiei lingviştilor: „De obicei, dacă în limbă există un cuvânt vechi şi un 
neologism, mai mult sau mai puţin sinonime, neologismul este cel 
considerat mai ―literar‖, mai ―cultivat‖ şi ca atare preferat―.[1] Privilegierea 
neologismului reprezintă însă o sursă semnificativă de utilizări incorecte – 
cele mai multe din cauza selectării greşite a contextelor de utilizare a 
neologismului, după cum o dovedesc numeroasele exemple înregistrate de 
V.Guţu în lucrarea Corectitudine şi greşeală[2] – sau de clişeizare. Între 
diferitele categorii de neologisme cultismele lexicale ocupă un loc special, 
pentru că acestea constituie mărci ale voinţei de exprimare „elevată‖ a 
vorbitorilor. 

2. Prezenţa cultismelor[3]de orice tip imprimă exprimării, publică sau 
privată, un caracter artificios. În cazul cultismelor lexicale, mai ales al celor 
generate fie de extensiunea /restrângerea de sens a unor cuvinte, fie de 
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inserţia unor termeni ştiinţifici / tehnici în contexte aparţinând altor stiluri 
funcţionale, artificialitatea exprimării se asociază cu folosirea cu sens 
aproximativ a cuvintelor, ceea ce are aproape întotdeauna ca efecte 
preţiozitatea şi neadecvarea în exprimare. Dacă în primul caz, vizate de 
înlocuirea prin cultisme, prin extensie sau restrângere de sens, sunt unele 
cuvinte existente în fondul principal lexical al limbii, deci cuvinte cu 
frecvenţă mare şi cu contexte de întrebuinţare variate, în cel de-al doilea 
caz, cultismele părăsesc sferele specializate de întrebuinţare (stilurile 
funcţionale) pentru a migra în vorbirea publică, în  toate ipostazele ei.   

2. 1. Vorbitorii, mai ales atunci când sunt conştienţi de faptul că 
propria lor exprimare reprezintă o „carte de vizită‖, preferă de obicei unui 
termen existent în fondul lexical de bază, cu context foarte larg de 
întrebuinţare, un sinonim neologic mai puţin frecvent, cu contexte limitate 
de întrebuinţare. Frecvenţa redusă a unor asemenea neologisme oferă 
explicaţia pentru folosirea lor de către amatorul de exprimări preţioase; 
acestea pun însă în evidenţă o competenţă lingvistică îndoielnică şi, oricum, 
prost valorizată.  

În cele ce urmează m-am oprit asupra a unor verbe ‒a efectua, a 
lectura, a stopa, a viziona‒, termeni . 

2. 1. 1. A efectua. În DEX (1996) verbul a efectua este definit prin 
sinonimele sale: a face, a înfăptui; a îndeplini, a executa. În varianta DEX 
online, acestor sinonime li se adaugă şi verbul a realiza. 

Verbul a efecuta s-a încetăţenit în limbajul administrativ, ceea ce 
explică prezenţa sa cvasiobligatorie în anunţuri cu caracter oficial ca în 
comunicatul de presă nr. 145/17, emis la 20. 12. 017, de către Vaditrans 
BVBA/Belgische Staat ‒ ―În sectorul transporturilor rutiere, conducătorii 
auto nu pot efectua la bordul vehiculului lor perioada de repaus 
săptămânal normală la care au dreptul. În schimb, perioada de repaus 
săptămânal redusă poate fi efectuată la bordul vehiculului […]‖ 
(curia.europa.eu) – sau în Ordinul publicat în Monitorul Oficial (nr. 
1669/2017), privind „abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalități 
vamale cu produse strategice‖ (13. 06. 018)[4].Că verbul a efectua este 
perceput în domeniul administrativ sau juridic drept o marcă lexicală 
specifică o dovedeşte şi dialogul dintre un salariat interesat de drepturile 
sale şi un avocat, specializat în dreptul muncii. La întrebarea în care apare 
verbul a face‒  „este normal ca un angajat să fie practic obligat să facă 80 de 
ore suplimentare într-o lună [...]?‖‒, avocatul răspunde cu termenul 
standard a efectua (şi cu substantivul derivat):  

„Efectuarea de ore suplimentare se poate face doar cu acordul salariatului. 
Refuzul de a efectua ore suplimentare nu poate constitui motiv de sanctionare 
[...].‖ (11. 05. 018). 

http://www.curia.europa.eu/


Verbul a efectua a fost selectat ca marcă stilistică şi de alte variante de 
limbaj public ca cel diplomatic, în special pentru declaraţiile sau 
comunicatele de presă:  

‒  ex-ministrul apărării, Mihai Fifor: „Secretarul american al apărării, James 
Mattis, şi-a manifestat disponibilitatea de a efectua o vizită în 
România.‖(hotnews.ro/stiri);  
‒  Premierul japonez Shinzo Abe a renunţat la planul de a efectua o vizită 
oficială în Iran […] (ziaruldeiasi.ro/stiri) (11. 06. 018);  
‒  E.S. Dl. Roberto César Hamilton Magaña, Ambasadorul Republicii Cuba în 
România,  a efectuat ieri o vizită la sediul Societăţii Române de Radiodifuziune 
[...](srr.ro/RadioRomania/comunicate_de_presa-22) (9. 07. 018). 

Dincolo de zona de funcţionare a acestor limbaje, al căror caracter 
(cvasi)închis este indiscutabil, înlocuirea seriei sinonimice  a face, a executa,  
a realiza, a înfăpui prin verbul a efectua  presupune o extensiune nejustificată 
a sferei de întrebuinţare, simţită ca o exprimare forţată, artificială. După 
toate probabilităţile, cele mai multe cazuri de uz extensiv al verbului a 
efectua se găsesc în publicitatea online (anunţuri de tot felul) şi, mult mai 
rar, în presă; explicaţia stă în faptul că în cazurile de publicitate solicitarea 
sau anunţul dobândeşte prin folosirea unui lexic marcat stilistic (limbaj 
administrativ, diplomatic) un plus de autoritate; asemenea anunţuri 
publicitare sunt apropiate forţat de comunicatele oficiale de presă. 
Substituţia abuzivă vizează, în primul rând, verbul sinonim cu cel mai larg 
spectru de aplicaţie, a face:  

‒  De aceea cei de la Unibet continuă să fie experţi în înţelegerea lucrurilor de 
care au nevoie j ucătorii pentru a efectua pariuri […] (unibet.ro/general-
info/info/about-us); 
‒Efectuați o rezervare. Pentru a efectua o rezervare vă rugăm să ne contactați 
telefonic […]. (popasuldacilor.md/rezervari)(10.09.09); 
‒  un magazin de bijuterii, accesorii şi efecte vestimentare postează următorul 
anunţ: „Pentru a efecuta o comandă online trebuie să vă înregistraţi.‖; 
‒  Nu orice absolvent de biologie şi chimie are competenţa de a efectua 
analizele medicale [...] (26. 03. 018) (9. 07. 018); 
‒  campania iniţiată de Spitalul „Regina Maria‖ se intitulează „Ce ar trebui să 
ştii înainte de a efectua testul Papanicolau - CSID?‖ (csid.ro/regina-maria) (9. 
07 018). 

Sunt vizate deopotrivă şi celelalte sinonime cu frecvenţă mai mică ca 
a executa, a realiza, a înfăptui: „De curând, Statul Islamic a efectuat un atac 
terorist cu ajutorul unei drone; Teroriștii se folosesc acum de drone pentru 
a efectua atacuri.‖ (https://playtech.ro) (11. 06. 018). 

Verbul a efectua este preferat şi de oamenii publici, atunci când 
vorbesc într-o calitate oficială. Este cazul unui parlamentar, care se referă la 
acordarea ajutorului social persoanelor defavorizate: „Refuzul repetat de 

http://www.hotnews.ro/stiri
http://www.srr.ro/RadioRomania/comunicate_de_presa-22
http://popasuldacilor.md/rezervari
https://www.bijunet.ro/
file:///J:\LCLS%202019\Ce%20ar%20trebui%20s?%20?tii%20�nainte%20de%20a%20efectua%20testul%20Papanicolau%20-%20CSID
file:///J:\LCLS%202019\Ce%20ar%20trebui%20s?%20?tii%20�nainte%20de%20a%20efectua%20testul%20Papanicolau%20-%20CSID
file:///J:\LCLS%202019\Ce%20ar%20trebui%20s?%20?tii%20�nainte%20de%20a%20efectua%20testul%20Papanicolau%20-%20CSID
http://www.csid.ro/regina-maria
https://playtech.ro)/
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două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor 
social de a efectua activităţile sezoniere conduce la încetarea dreptului de a 
primi ajutor social‖. (9.07. 018). 

Cu o extensiune a sferei de aplicaţie atât de mare, verbul a efectua 
tinde să înlocuiască toată seria sa sinonimică, ceea ce duce, inevitabil, la o 
uniformizare a exprimării şi la clişeizarea termenului. 

2. 1. 2. A lectura. Un alt verb, semn de „distincţie‖ lingvistică, este a 
lectura, preferat de mulţi vorbitori, care eşuează în zona kitsch-ului verbal, 
în locul verbului a citi; aceeaşi preferinţă se manifestă şi pentru substantivul 
corespunzător lecturare, substitut pentru lectură sau citire: departe de a fi 
semnul unei exprimări alese, alegerea verbului a lectura şi a derivatului său 
substantival indică prostul gust şi semidoctismul.  

DEX defineşte verbul a lectura prin sinonimul a citi, cu specificarea 
‗rar‘; încă o dată, frecvenţa cuvântului este hotărâtoare în decizia 
vorbitorului de a-l utiliza: termenul neobişnuit, cu frecvenţă (foarte) 
scăzută, este preferat de practicanţii kitsch-ului verbal pentru a da un relief 
stilistic evident enunţului formulat. Faptul că şi în acest caz internetul 
abundă de texte publicitare, în care se preferă acest verb şi corespondentul 
său substantival, nu face decât să confirme presupunerea că asemenea 
termeni sunt folosiţi pentru a se evita pe cât posibil banalitatea exprimării 
comune. A devenit o realitate faptul că majoritatea site-urilor cu caracter 
educaţional, didactic, dar uneori şi presa scrisă preferă a lectura şi lecturare 
în loc de a citi şi citire / lectură: 

‒ Harul deosebit al acestui iscusit scriitor [H.C.Andersen] are un efect atât de 
binefăcător asupra cititorului, încât lecturarea acestor poveşti [!] poate înlocui 
cu succes o pilulă medicală […]. (machetedidactice.wordpress.com) (23. 03. 
018); 

‒ sbstantivul lecturare este folosit atât în titlul care trebuie să capteze atenţia 
potenţialului cititor ‒ Conexiunile din creier prezic capacitatea individului de 

lecturare‒, dar şi în cuprinsul articolului:  

„Alfabetizarea necesită integrarea activităţilor produse în zonele cerebrale 
implicate în vedere, auz şi limbaj. Aceste zone sunt distribuite de-a lungul 
creierului, astfel încât să comunice între ele şi să asigure o bună lecturare.‖ 
(descopera.ro/dnews, 10. 10. 012) (23. 03. 018); 

‒anunţ în oficiosul Patriarhiei Române: 

„Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi a avizat rapoartele 
sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al 
Arhiepiscopiei Bucureştilor.‖(descopera.ro/dnews, 24. 11. 015); 

 

http://www.descopera.ro/dnews/10185855-conexiunile-din-creier-prezic-capacitatea-individului-de-lecturare
http://www.descopera.ro/dnews/10185855-conexiunile-din-creier-prezic-capacitatea-individului-de-lecturare
http://www.descopera.ro/dnews/10185855-conexiunile-din-creier-prezic-capacitatea-individului-de-lecturare
http://www.descopera.ro/dnews
http://www.descopera.ro/dnews


‒ Elevii ieşeni au nevoie de sprijin în procesul de lecturare se intitulează un articol 
despre dificultăţile întâmpinate de elevi în achiziţionarea deprinderii de a 
citi(cronicadeiasi.ro) (12.03.017);  
‒ textul proiectului „Bucureştiul citeşte poezie‖, iniţiat de voluntarii ARCEN, ca 
alternativă de petrecere a timpului liber, precizează, între altele: „Proiectul constă 
în lecturarea şi recitarea unor poezii scrise de autori români consacraţi […]‖ 
(arcen.info) (12.03.017). 

Nu este de mirare că verbul a lectura a pătruns în exprimarea curentă 
aşa cum o probează comentariul unui părinte la un articol despre 
modalităţile de a îndruma un copil să citească: ‖Vă rog să vă puneţi în 
situaţia elevului care fuge de carte şi care este obligat şi la şcoală, şi acasă 
sălectureze.‖ (suntparinte.ro) (12. 03. 017).  

2. 1. 3. A stopa. Verbul a stopa (<fr. stopper) are două intrări în DEX, 
ceea ce indică prezenţa omonimei: a stopa1 cu definiţia „Intranz.(despre 
vehicule) A se opri. Tranz. A opri din mers un vehicul‖ şi a stopa 2 cu 
definiţia ―Tranz. A repara o ţesătură rărită sau ruptă, imitând modelul 
ţesăturii, astfel încât să nu se mai distingă locul reparat‖. Doar prima 
definiţie interesează discuţia de faţă. Verbul fr.stopper (tranzitiv), din care 
provine a stopa1 are o primă accepţie „Faire s'arrêter‖ cu referire la un 
motor, un vehicul; a doua accepţie, cu referire la persoane, „Empêcher 
(quelqu'un) de poursuivre son déplacement‖ şi a treia accepţie „Arrêter le 
déroulement d'une action, l'évolution de quelque chose‖ 
(cnrtl.fr/definition) cu referire la procese, evenimente; această a treia 
accepţie a fost preluată şi generalizată după 1990 în spaţiul românesc, în 
aşa fel încât verbul a stopa a eliminat, practic, în discursul public sinonimul 
său de largă circulaţie a opri.  

Limbajul televizual a contribuit hotărâtor la generalizarea uzului 
extins al verbului a stopa; în consecinţă, îl întâlnim în limbajul politicienilor 
(Ionela Dobrică: ―Implicarea tuturor este esenţială pentru a stopa acest 
flagel social pe care îl reprezintă consumul de droguri‖, opiniabuzau.ro; 
titlu: Ministrul Daea, chemat în Parlament de USR pe tema pestei porcine. Barna: 
„Nu este în stare să aplice regulile de bune practici pentru a stopa, măcar, 
extinderea virusului”, G4Media.ro) (17. 09. 018), dar mai ales al jurnaliştilor, 
într-atât încât a stopa a devenit o marcă stilistică pentru limbajul presei de 
orice fel şi pentru limbajul public în general: sinonimele ‗a curma‘, ‗a 
întrerupe‘, ‗a stăvili‖, ‗a pune capăt‘ şi, desigur, ‗a opri‘ (pe cineva /ceva) 
sunt eliminate spre profitul acestui verb, folosit abuziv. În presa scrisă 
apare de preferinţă în intitulare, ceea ce întăreşte presupunerea că verbul 
este simţit ca ţinând de o exprimare specială, departe de uzul comun al 
limbii; reluarea termenului în cuprinsul articolelor este sporadică: 

 

http://www.cronicadeiasi.ro/
http://www.arcen.info/
http://www.suntparinte.ro/
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‒ Geo-engineering – pentru a stopa încălzirea globală, science- fiction poate deveni 
realitate (economiczoom.ro); Trucuri pentru a stopa durerile de cap 
(ele.ro/sanatate/medicina-alternativa); Portugalia vrea mai mulți refugiați pentru  
a stopa procesul de îmbătrânire al [sic!] populaţiei (sursazilei.ro, 23. 02. 016); Coreea 
de Sud face eforturi pentru a stopa epidemia de sinucideri (semneletimpului.ro, 14. 
02. 018); Oferta uriaşă pentru Griezmann! Atletico sparge banca pentru a stopa 
transferul la Barca! (sport.ro/spania, 18. 05. 018) (10. 12. 018). 

2. 1. 4. A viziona. Verbele cu spectru larg de întrebuinţare a vedea şi a 
privi tind să fie înlocuite în exprimările „căutate‖ de sinonime cu o sferă de 
întrebuinţare limitată ca a viziona. Verbul a viziona primeşte în DEX (1996) 
următoarea definiţie: „VIZIONÁ, vizionez, vb. I. tranz. A privi, a urmări, a 
vedea un film, un spectacol (înainte de premieră)‖; precizarea din 
paranteze este esenţială, pentru că indică diferenţa specifică faţă de alte 
sinonime ale verbului, valabilă şi pentru susbtantivul vizionare.  În cazul 
standard, aşadar, cuplul a viziona - vizionare este adecvat folosit dacă se 
referă la filme, văzute într-un cadru oficial: „Din paleta de activităţi nu au 
lipsit vizionarea unui film protest asupra finalităţii educaţiei, precum şi 
vizionarea unui documentar privind specificul reformei educaţionale în 
Finlanda.‖ (ccdbucuresti.org) (12.03.017).Este însă cu totul nefirească 
folosirea verbului a viziona dincolo de un asemenea context foarte limitat; 
publicitatea online a promovat prin anunţuri de tot felul această extensiune 
nejustificată de sens, afară doar de dorinţa ca, prin folosirea unor cuvinte 
mai puţin frecvente, să-şi impresioneze potenţialii clienţi:  

‒ Zona. Tip Apartament. Etaj. Link. Obcini. 2D. Parter înalt. Click aici pentru a 
viziona imobilul. (prima-imobiliare.ro/Pages/BlocuriNoi.aspx) (13. 03. 018); 
‒ ofertă Telekom: „Serviciul Multiscreen oferă posibilitatea de a viziona atât pe 
dispozitive mobile (tabletă sau smartphone), cât și pe laptop sau sisteme PC 
până la 50 canale TV […].‖ 
(moldtelecom.md/persons/digital_tv/multiscreen)(13. 03. 018).  

 

În limbajul sportiv, foarte permisiv de altfel faţă de exprimarea 
preţioasă, adesea ridicolă, a viziona meciul s-a banalizat, a intrat în 
exprimarea curentă: 

„Finala împotriva eternului rival, FC Dinamo, se va disputa pe 27 mai 2018 
[…]. Meciul întreg poate fi vizionat la FCSB TV aici https://youtu.be.‖ 
(fcsteaua.ro/tag); titlu de articol: 5 localuri din Cluj potrivite pentru a viziona 
meciuri sportive (clujlife.com/2018) (13. 03.018). 

2. 2. Uneori neologismele migrează dintr-un limbaj specializat, în 
vorbirea curentă, cu ignorarea sensurilor pe care aceste cuvinte le au în 
limbajul specializat. Asemenea termeni sunt abuziv folosiţi, cu extensia 
nejustificată a sferei lor de întrebuinţare, ceea ce conduce la aproximaţie 
semantică şi, în cele din urmă, la neadecvare. Printr-un asemenea uz extins 

http://economiczoom.ro/
http://www.ele.ro/sanatate/medicina-alternativa
https://www.sursazilei.ro/portugalia-vrea-mai-multi-refugiati-pentru-stopa-procesul-de-imbatranire-al-populatiei/
https://www.sursazilei.ro/portugalia-vrea-mai-multi-refugiati-pentru-stopa-procesul-de-imbatranire-al-populatiei/
http://www.sursazilei.ro/
http://www.ccdbucuresti.org/
http://www.prima-imobiliare.ro/Pages/BlocuriNoi.aspx)%20(13
http://www.moldtelecom.md/persons/digital_tv/multiscreen


şi abuziv, unele neologisme / cultisme devin din termeni nonaxiologigici, 
neutri, termeni axiologici[5] şi, în consecinţă, sunt conotaţi meliorativ: 
această particularitate a uzului îi face, de fapt, mărci lexicale predilecte ale 
limbajului kitsch.  

Ne-am oprit asupra unor termeni neologici precum conotaţie, a demara,a 
disipa, filozofie, plusvaloare, valenţă, a vizualiza, în virtutea frecvenţei cu care 
aceştia sunt folosiţi în spaţiul public. 

2. 2. 1. În lingvistică, termenul conotaţie denumeşte o „clasă de valori 
secundare şi eterogene ale semnificatului unui cuvânt, care se defineşte în 
mai multe feluri: în funcţie de raportul dintre semn şi unele însuşiri ale 
obiectului, înţelese ca atribute ale acestuia sau în funcţie de intenţiile de 
comunicare ale vorbitorului, exprimate contextual‖.[6] Termenul conotaţie 
tinde să se generalizeze în limbajul public, dar şi în vorbirea curentă, cu 
sensurile ‗aspect‘ ‗nuanţă‘,‘tentă‘ şi chiar ‗semnificaţie‘, în cele mai variate 
situaţii de comunicare verbală, de la media la prestaţia verbală a 
politicienilor. Semnificative rămân frecvenţa neologismului în apariţiile 
televizate ale oamenilor publici (ceea ce sugerează intenţia acestora de „a 
face impresie‖ prin limbajul folosit) şi absenţa din limbajul publicitar; 
aproape s-au clişeizat sintagme precum ―conotaţie politică‖ (cf. Korodi 
Attila: „este foarte multă conotaţie politică în cererea preşedintelui Klaus 
Iohannis […]‖, realitatea.net, 30. 04. 018, ora 12,45) sau ―conotaţie sexuală‖ 
(cf. „[…] milionarul prefera aluziile cu conotaţie sexuală‖, wowbiz.ro,  8. 
10. 018), ce revin în cele mai variate contexte de comunicare. De multe ori, 
intenţia vorbitorilor este însă contracarată de uzul greşit al cuvântului, un 
indiciu indubitabil al distanţei dintre pretenţiile celui care îl foloseşte şi 
precaritatea cunoaşterii limbii române:  

‒ ex-premierul Viorica Dăncilă, explicând în conferinţa de presă, numirea prof. 
Breaz (matematician) ca ministru al Culturii: ―Deşi cultura are conotaţii 
artistice…‖ (digi24.ro, 19. 11. 08, orele 19,00); [...] atunci când discutăm de 
regiuni, ele [proprietăţile spaţiului urban, n.ns.] au mai ales o conotaţie 
administrativă […]‖ (academia.edu); „[…]e clar că ideea de împlinire sau de 
fericire a căpătat conotaţii individualiste […]‖, (contributors.ro/societatelife); 
„Totuşi, anul e unul de maximă conotaţie de diplomaţie.‖ 
(horoscopdragoste.ro/balanta-2018) (17. 2018);  

Eugen Orlando (adevarul.ro) (19.11.2018); 
  
‒ este semnificativ că întrebuinţarea cultismelor este văzută ca parte 

dintr-o strategie de opoziţie faţă de kitsch-ul care invadează arta ca în 
profesiunea de credinţă a Luciei Condrea, director al Muzeului ouălor:  

„Prin lucrările mele am încercat o nouă conotaţie în artă, un anumit gust, o 
percepţie originală şi o formă artistică împotriva kitsch-ului.‖ 
(muzeuloualorluciacondrea.ro) (17. 2018); 

http://www.academia.edu/
http://www.adevarul.ro/
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‒ în limbajul kitsch nu numai cuvintele, ci şi obiectele pot avea conotaţii:  

„O profesoară a făcut plângere, după ce a primit colete cu obiecte cu o conotaţie 
sexuală.‖ (cugetliber.ro, 3.11.018) (17. 2018). 

2. 2. 2. A demara. Verbul a demara este definit în DEX cu precizarea 
expresă a unor contexte specifice de întrebuinţare: „1. Intranz. (Despre 
autovehicule, motoare etc.) A se pune în mişcare, a porni. 2. Tranz. A 
dezlega odgoanele unei corăbii (în vederea plecării). 3. Intranz. (Fig.) 
(Sport) A-şi lua avânt, a porni cu viteză într-o cursă)‖. Uzul preţios, kitsch, 
al acestui verb (şi al derivatelor sale substantivale) valorifică sinonimia cu 
verbele a începe, a porni, a declanşa pe care îl înlocuieşte cu deosebire în 
exprimarea oamenilor publici sau în anunţurile de interes public: 

‒ Transgaz a obţinut dreptul de a demara prima fază a proiectului [BRUA]. 
(mediafax.ro, 21. 03. 018); 
‒ C. Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului: „Voi susţine o decizie a 
coaliţiei pentru a demara sau care urmează să demareze un proces de 
suspendare.‖ (digi24.ro, 8.07.018, orele 21,00); 
‒ „Etapa de astăzi ne aduce mai aproape de obiectivul final, acela de a demara 
proiectele în cele mai avantajoase condiții pentru statul român, pentru armata 
sa și pentru industria națională de profil […]‖, a comentat ministrul Apărării, 
Gabriel Leș. (cursdeguvernare.ro, 11.05.017) 
‒PROTEST în Piața Victoriei, provocat de decizia lui Toader de a demara 
procedura de revocare a procurorului general.(psnews.ro, 24. 10. 018) 

2. 2. 3. A disipa. Verbula disipa (< fr. dissiper) este supus unui 
tratament similar cu cel al verbului a demara. Verbul primeşte în DEX  
următoarea definiţie: ―(Tehn.) A risipi, a pierde energia sau a o elimina sub 
formă de căldură.‖, definiţie care indică sfera de aplicaţie a termenului, 
restrânsă la domeniul tehnic. Ca şi alţi termeni din categoria cultismelor, 
uzul verbului a disipa s-a extins de la domeniul tehnic la limbajul public în 
toată diversitatea lui, eliminând aproape în totalitate sinonimele concurente 
a risipi, a răspândi, a împrăştia şi chiar a distribui. Întâlnim verbul a disipa în 
texte de popularizare ştiinţifică: 

‒ Obezitatea, diabetul zaharat, dependenţa de alcool şi insuficienţa cardiacă 
cronică scad capacitatea organismului de a disipa căldura(cdt-babes.ro); 
Realizat de obicei dintr-un amestec de oxizi de bariu, stronțiu și calciu, 
învelișul se disipează prin utilizare […] (ro.wikipedia.org), 

 
în texte cu caracter oficial, venind din partea unor instituţii, organizaţii: 

‒  Actuala propunere [de trecere a Inspecţiei Judiciare în subordinea 
Ministrului Justiţiei şi de scoatere a Preşedintelui României din procedura de 
numire a procurorilor-şefi ai Parchetului General, DNA şi DIICOT] este 
periculoasă, întrucât […] răspunderea pentru decizie se va putea disipa între 

http://www.digi24.ro/
http://www.cursdeguvernare.ro/
http://dexonline.net/definitie-energie
http://dexonline.net/definitie-form?
http://dexonline.net/definitie-c?ldur?
https://ro.wikipedia.org/


membrii Consiliului […]. (freedomhouse.ro/stiri/watchdog, 23. 08. 017); 
petiţie online împotriva publicităţii la Antena 3 şi România TV: „Ca urmare a 
modului în care televiziunile România Tv și Antena 3 disipează informații 
false, denigratoare, de natură de a dezinforma și manipula în mod grav opinia 
publică [...].‖ (realitatea.net , 24. 05. 018),  

în presa scrisă şi televizuală:  

‒ Partea de entropie se referă la disiparea energiei şi a focusului. Daca nu ai un 
management şi un leadership bun, orice echipă de oameni tinde să scadă din 
standard şi disciplină. (revistabiz.ro, 25. 05. 015), 

pe diferite site-uri de promovare a unor iniţiative private: 

‒La „Fason‖ găsim întotdeauna bună dispoziţie care disipează orice urmă de 
oboseală cotidiană [….](fason.ro); Unul din cele mai dezbătute subiecte din 
culturism şi fitness este dacă poţi slăvi în timp ce îţi măreşti masa musculară. 
Ca să disipez suspansul, spun acum că da[…] (steroizi.ro), 

în limbajul oamenilor publici, politicieni sau nu: 

‒ Ioana Popescu, jurnalistă, fostă candidată la alegerile locale: „Prietenii mei 
din politica mi-au spus ca nu are rost sa disipez voturile pentru Primaria 
Capitalei, pentru că tot Oprescu o să iasă‖ (ziare.com); Viorica Vasilica Dăncilă, 
ex-premierul României: „L-am chemat pe domnul ministru în ţară. Vreau să 

disipez unele îndoieli şi unele acuze din spaţiul public […].‖ (stirileprotv.ro,1. 
03. 018, ora 14:02)  

şi, ceea ce este mai regretabil, în discursul didactic indigest, după cum o 
probează ―meditaţiile online‖ ale unui profesor de limba română pe 
marginea unui text arghezian din Manualul de limba română pentru clasa a 
IX-a (Editura Art) cu această formulare, în felul ei, memorabilă: ―Ludicul 
disipează sacrul, dar păstrează eticul în formă digerabilă.‖ 
(meditatiilaromana.wordpress.com) (3. 12. 018).  

2. 2. 4. Un termen care în ultimul deceniu a făcut „carieră‖ TV, 
frecvent în limbajul politicienilor, al analiştilor de tot felul, dar şi în 
publicaţii specializate din diferite domenii (economie, finanţe, educaţie etc.) 
este filozofie (scris adesea filosofie, pentru a evidenţia etimonul grec 
„sophia‖, deşi în limba română cuvântul a intrat pe filieră franceză). 
Termenul, mai rar prezent în publicitate sau în presa generalistă, primeşte 
sensuri precum ‗concepţie‘, ‗strategie‘ sau ‗sistem‘ şi este preferat de mulţi 
oameni publici, pentru ascendentul pe care cuvintele specializate, cu 
circulaţie limitată, îl au asupra publicului. Asemenea altor cultisme, filozofie 
trece dintr-un vocabular de specialitate în vocabularul general, printr-un 
proces asemănător care poate fi observat şi în cazul unor argotisme, care îşi 
pierd caracterul ―ezoteric‖, odată ce intră în uzul general al limbii: 

http://freedomhouse.ro/stiri/watchdog
http://www.realitatea.net/
http://www.steroizi.ro/
http://www.ziare.com/
http://www.stirileprotv.ro/
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- un articol din revista ―Experienţe didactice‖ ilustrează aproximaţiile de ordin 
semantic în utilizarea termenului filozofie: ―Putem vorbi cu certitudine de o 
nouă filosofie a educației numai dacă o concepem ca un dialog, un sistem de 
gândire, dar mai ales un sens al unor idei[...]‖ (iteach.ro/experientedidactice, 
21. 07. 013);  
- În continuare voi încerca să vă prezint filozofia investițională a fondului OTP 
Euro Premium Return […] (otpfonduri.ro, 27. 03. 017);  
- titlu: Managementul bazat pe valoare – nouă filozofie managerială 
(oeconomica.org.ro); 
- CONCEPTUL care stă la baza filosofiei noastre de afaceri este acela de a crea 
relații de parteneriat de lungă durată atât cu clienții, cât și cu angajații noștri 
[…] (avisso.eu); 
- Filosofia mărcii Škoda este o marcă auto cu o dezvoltare dinamică […] 
(skoda.ro); 
- titlu: Schimbare de filosofie la Transporturi. Bugetul pe 2018 la autostrăzi şi căi 
ferate, realist sau insuficient? (economica.net, 13. 12. 017) (19. 02. 019). 

Nu putem să nu remarcăm contrastul în plan semantic între un 
asemenea uz, marcat de intenţia utilizatorilor de a conferi exprimării 
autoritate, şi uzul practicat în vorbirea curentă, în care termenul filozofie 
apare ca un indiciu al lucrurilor neimportante, chiar derizorii: cf. expresia 
‖Ce mare filozofie să faci […]!‖ 

2. 2. 5. În cartea Mareea neagră: limba română sub asediu, profesorul 
Dumitru Borţun atrăgea atenţia asupra unei confuzii frecvente, datorate 
doar parţial neştiinţei, între plusvaloare şi valoare adăugată[7]; mai exact, cei 
doi termeni sunt puşi în relaţie nejustificată de sinonimie. Definit în teoria 
economiei marxiste ca „valoare nou creată de către muncitorii salariaţi în 
procesul de producţie peste echivalentul valorii forţei lor de muncă şi 
însuşită gratuit de către patroni‖(DEX), conceptul de plusvaloare circulă în 
spaţiul public românesc, în cele mai variate contexte, cu accepţia de 
„valoare adăugată‖, „valoare nouă‖ şi cu ignorarea sensului originar. 
Termenul este preferat nu numai pentru concizia exprimării, ci şi, după 
cum remarca D. Borţun, pentru că „sună mai frumos‖, fiind  un neologism 
specializat,  mai puţin accesibil exprimării comune; consecinţa este aceea 
că, deopotrivă politicienii, jurnaliştii din presa scrisă şi televiziune, 
publicitarii,  abuzează de acest cuvânt: 

‒ Gabriel Petrea, ministrul Consultării Publice și Dialogului Social în 2017, 
declara la deschiderea Conferinței Internaționale ABA: „Ministerul Consultării 
Publice și Dialogului Social (MCPDS) susține fiecare organizație 
neguvernamentală care aduce un plus valoare societății 
noastre.‖(dialogsocial.gov.ro, 21. 04. 017); ex-premierul V. Dăncilă, în legătură 
cu nominalizarea a doi miniştri: ―Am venit cu aceste propuneri [...], sunt două 
portofolii importante şi acest lucru ne face să avem în vedere oameni care pot 
aduce plusvaloare.‖ (jurnalul.ro) (13. 11. 018); 

https://otpfonduri.ro/
http://avisso.eu/


‒ Nu sunt trei produse fără de care să nu pot trăi, adică nu satisfac nişte nevoi 
de îngrijire de bază, însă aduc, în mod clar, plusvaloare modului în care am 
grijă de mine (idriceanu.com.)(28. 09. 018); 
‒ Dănciulescu a devenit una dintre opţiuni şi, după cum anunţă chiar fostul 
căpitan din Ghencea: ―Orice mare fost fotbalist este binevenit alături de noi, 
pentru că este clar că va aduce un [!] plusvaloare‖ […].‖ (prosport.ro) 
(24.09.018);  
-titlu: Singurii afacerişti care aduc plusvaloare din zona Turnu Măgurele 
(turnucustiri.ro/stiri-locale, 5. 01. 109);  
‒ un site care promovează o viaţa senină şi echilibrată îşi începe pledoaria cu 
exclamaţia: ―Cum să dai plus valoare vieţii tale! Cu toţii ne dorim o viaţă mai 
bună, nu?(nlp-scoaladeviata.ro) (7.01.019). 

2. 2. 6. Substantivul valenţă primeşte în DEX (1996) următoarea 
definiţie: „(Chim) Mărime care indică capacitatea de combinare a 
elementelor şi a radicalilor şi care reprezintă numărul atomilor de hidrogen 
(sau de echivalenţi ai acestuia) cu care se poate combina atomul 
elementului sau radicalului respectiv‖. Spre deosebire de alţi termeni 
specializaţi care intră în calitate de cultisme în vorbirea curentă, articolul de 
dicţionar valenţă înregistrează şi sensuri figurate: „Însuşire, posibilitate (de 
dezvoltare)‖. În limbajul public, acest uz cu sens figurat al cuvântului 
valenţă s-a extins, sensurile  cele mai frecvent întâlnite fiind ‗valoare‘, 
‗aspect‘ şi chiar ‗semnificaţie‘. Spre deosebire de substantivul conotaţie, 
întrebuinţat atât cu forma de singular, cât şi cu cea de plural, substantivul 
valenţă pare a fi preferat, într-un asemenea uz extins, cu forma de plural, 
valenţe; cu această formă, termenul este disponibil de a intra în sintagme 
clişeizate sau pe cale de a se clişeiza precum „valenţe magice‖, „valenţe 
morale‖, „valenţe spirituale‖, formulări foarte apreciate în limbajul kitsch: 

‒ publicitatea on line la parfumurile Nina Ricci: ―Aflându-se în categoria 
parfumurilor grumande, cu valenţe floral-fructate, brandul Nina Ricci reuşeşte 
să ofere o viziune nouă asupra eleganţei absolute.‖ (infoparfum.ro/nina-nina-
ricci); ―[…] bradul, alături de măr, apare cel mai adesea încărcat cu valenţe 
magice‖(http://npissh.ro); consultaţii medicale online: ―Boala capătă foarte 
multe valenţe, are un ciclu al ei şi pare că ştie ce vrea.‖(sfatulmedicului.ro); 
cotidianele sau presa specializată: ―Sfinţii Părinţi au folosit limbajul filosofic 
greco-roman în valenţă creştină‖ (foaiecrestina.ro); Sucul de gutuie cu măr, 
preparatul savuros cu multiple valenţe terapeutice (adevarul.ro, 1. 09. 018);în Revista 
de Investigare a Criminalităţiisuntem informaţi: ―Publicaţia este unică în 
domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională, iar în cuprinsul ei se pot 
identifica noile valenţe ale criminalităţii [?!] în general […]‖ (cij.ro) (17.11.018); 

- Marian Oprişan, lider PSD Vrancea: ―De când a ajuns la Bucureşti, Dragnea s-
a cam meta-morfozat în  preşedintele partidului cu anumite valenţe. Mai face şi 
el din când în când pe stăpânul partidului‖ (hotnews.ro, 19. 02.019) (20. 02. 
019). 

http://www.prosport.ro/
http://www.infoparfum.ro/nina-nina-ricci
http://www.infoparfum.ro/nina-nina-ricci
http://npissh.ro/
http://www.sfatulmedicului.ro/
http://www.cij.ro/
http://www.cij.ro/
http://www.cij.ro/
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Caracteristică rămâne în limbajul public confuzia dintre valenţă şi 
valoare, datorată, probabil, aceleiaşi diferenţe de frecvenţă a celor două 
cuvinte: termenul valoare este uzual, în timp ce valenţă, specializat şi mai 
puţin frecvent, pare a satisface dorinţa vorbitorilor de o exprimare specială,  
„frumoasă‖, dar şi cerinţa în diferite domenii ale uzului limbii pentru un 
vocabular specializat, or termenul valoare este prea general, nemarcat 
stilistic: ―valenţe ale democraţiei, pe care NATO are misiunea să le 
promoveze‖. (defenseromania.ro, 11. 10. 018); Aşa se explică de ce limbajul 
filologic pare să fi renunţat la termenul valoare spre profitul termenul 
specializat valenţă: „valenţe ale patrimoniului naţional‖(limbaromana.md); 
Valenţe stilistice ale neologismelor(artemis.ro),Valenţe expresive ale gerunziului 
românesc (diacronia.ro),Valenţe ironice ale interogaţiilor retorice în poezia lui 
Mihai Eminescu (centruleminescubm) (17.11.018). 

2. 2. 8. Există în limbajul public o similitudine între tratamentele 
verbului a vedea, înlocuit fie cu sinonimul a viziona (v. supra, 2. 1. 4.), fie a 
vizualiza. Diferenţa dintre cele două sinonime stă în caracterul specializat în 
domenul tehnic al celui de-al doilea termen. DEX (1996) marchează, de 
altfel, această specificare de uz: „VIZUALIZÁ, vizualizez, vb. I. Tranz. 
(Tehn.; despre aparate) A face posibilă observarea vizuală a fenomenului 
cercetat‖; precizarea din paranteze este, şi în această definiţie, esenţială.  

Internetul este invadat de mesaje promoţionale şi anunţuri, în care 
verbul a vizualiza este preferat, greşit, din motive de exprimare căutată, 
verbului generic a vedea; rezultatele frizează uneori ridicolul:  

‒ Concursului naţional de artă fotografică cu tema: „FII PREGĂTIT!‖ – editia a 
III-a, organizat de Asociaţia Ghidelor şi Ghizilor din Romania (AGGR). Indicaţie: 
Pentru a vizualiza fotografiile câştigătoare şi nu numai, vă invităm să accesaţi 
următorul link […]‖(aggr.ro/proiecte.htm); 
‒ Discriminarea se poate manifesta în diferite medii şi contexte: la locul de 
muncă, la şcoală, la spital [...]. Aici poți vizualizamai multe modele de 
sesizări.(cyberhate-watch.ro) (12. 03. 017); 
‒UTILIZATORII pot accesa rapid, utilizand motorul de căutare existent pe site, 
analizele dorite […], având şi posibilitatea de a vizualiza profilul medicilor 
înscrişi pe platforma MEDIPRICE.RO. (linkedin.com/company/mediprice-
group) (3. 12. 018). 

Nici chiar anunţurile care vin dinspre filologici nu sunt ferite de un 
asemenea uz artificios; aceasta ne facem să credem că, de fapt, 
generalizarea verbului a vizualiza (ca şi a verbului a viziona) pentru a vedea a 
dobândit o valoare stilistică: în asemenea anunţuri/ mesaje promoţionale 
folosirea verbelor a viziona / a vizualiza pentru a vedea reprezintă rezultatul 
unei alegeri, vizează un efect de stil, anume diferenţierea faţă de 
exprimarea comună, ca, prin acesta, să se capteze atenţia şi interesul 
cititorilor: 

http://www.defenseromania.ro/
http://limbaromana.md/
https://centruleminescubm.wordpress.com/2016/03/28/valente-ironice-ale-interogatiilor-retorice-in-poezia-lui-mihai-eminescu/
https://centruleminescubm.wordpress.com/2016/03/28/valente-ironice-ale-interogatiilor-retorice-in-poezia-lui-mihai-eminescu/
https://centruleminescubm/
http://(www.aggr.ro/proiecte.htm
http://www.linkedin.com/company/mediprice-group
http://www.linkedin.com/company/mediprice-group


‒ Acest curs prezintă Teoria Comunicării. In acest PDF poti vizualiza cuprinsul 
şi bibliografia (daca sunt disponibile) şi aproximativ două pagini din 
documentul original. (biblioteca.regielive.ro/cursuri/comunicare/teoria-
comunicarii); 
‒ Maria Neagu, Roxana Turcu (Biblioteca vie: ghid de bune practici): „Alături 
puteţi vizualiza un anunţ despre bibliotecă, care [!] cuprinde informaţiile cele 
mai relevante pe care trebuie să le subliniaţi în fluturaş, referitor la ce este 
biblioteca, [...]‖ (books.google.ro/books) (12. 04. 017). 

3. Câteva concluzii pot fi trase din aceste succinte observaţii şi 
exemplificări.  
a) Raţiunea principală a prezenţei unei categorii speciale de neologisme 
(cultismele lexicale) în discursul public este dată de intenţia vorbitorilor de 
a distanţa acest tip de discurs de vorbirea comună, obişnuită.  
b) Unele cultisme îşi extind uzul în cele mai variate zone în spaţiul public, 
ceea ce, inevitabil,  atrage după sine clişeizarea acestora.  
c) Uzul generalizat al unor cultisme are uneori drept consecinţă selecţia 
neadecvată din punct de vedere semantic a contextelor de întrebuinţare, 
care, la rândul său, viciază intenţiile de comunicare ale vorbitorilor. 
Exprimarea devine confuză sau, în  cel mai bun caz, artificială, preţioasă. 
Publicitatea pe Internet şi politicienii oferă cele mai relevante exemple de 
un asemenea comportament verbal. 
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CUVINTELE-VALIZĂ,  EXPRESIE  A  CREATIVITĂȚII  LEXICALE 
ÎN  DISCURSUL  PUBLICITAR 

Abstract: The need of brevity and expressiveness in advertising texts often 
forces copywriters to apply to blended words in order to express more in 
less and to capture readers‘attention. This paper is trying to demonstrate 
how lexical creativity works in Romanian advertising, by the use of 
original lexical creations, which function as a very efficient instrument for 
persuading the consumer. Blended words are playfull, original and help 
the brands grow. Studies show that those innovative word combinations 
remain in the collective mind as a sign of the freshness of the language and 
they are used and recognised by the public in various contexts.  

Keywords: creativity, ads, blended words, innovative word combinations, 
originality, persuasive effect, collective mind 

Dacă primele texte publicitare româneşti de după Revoluțieau 
preluatdin tiparele străine, prin traduceri deficitare, treptat, discursul 
publicitar autohton începe să-şi construiască modele proprii, adaptate 
situaţiilor şi mentalităţilor locale şi valorificând specificul naţional. Trei 
decenii mai târziu, discursul publicitar românesc este, de cele mai multe 
ori, antrenant şi plin de satisfacţii pentru consumatori, grație imaginaţiei şi 
spiritului inovator de care dau dovadă cei mai mulţi dintre copywriteri. 
Trecerea s-a făcut prin căutări şi prin stimularea imaginaţiei inclusiv pe 
tărâmul creativităţii lexicale.  În ultimii ani, creativitatea publicitară a 
folosit limbajul ca pe o armă specială prin care să poată cuceri mintea 
receptorului, dar, mai ales, cu ajutorul căreia să poată câştiga războiul cu 
brandurile concurente. Într-o competiţie veşnică între firme şi produse, în 
urma căreia publicul-ţintă e agasat la tot pasul de mesaje publicitare, 
creativitatea rămâne asul din mânecă al agenţiilor de publicitate.   

Originalitatea este o trăsătură a oricărui discurs de tip persuasiv, așa 
că textul publicitar nu trebuie să facă excepție. Mai ales pentru că e simplu 
și concis, textul publicitar are nevoie de câteva strategii lexicale prin care să 
se pună în valoare. Și aici intervine creativitatea publicitară, văzută de 
specialişti ca o „trăsătură complexă a personalităţii umane, constând în 
capacitatea de a realiza ceva nou, original.‖ [1] Totodată, creativitatea este 
„abilitatea de a transcende ideile, regulile, modelele, relațiile tradiționale și 
de a crea noi și semnificative idei, forme, metode, interpretări; originalitate 
sau imaginație.‖ [2] Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, 
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creativitatea înseamnă „capacitatea de a crea, de a produce valori.‖[3] 
Transpusă în publicitate, creativitatea ajută la poziţionarea brand-urilor, la 
crearea ADN-ului produsului, la atragerea potenţialilor consumatori. Din 
perspectiva publicităţii, creativitatea este mereu pusă în relaţie cu 
inventivitatea şi, implicit, cu ineditul (noutatea) şi cu originalitatea. 
Apariţia de noi produse care să răspundă cerinţelor pieţei presupune 
exploatarea celor mai ingenioase forme de a aduce la cunoştinţa publicului 
date despre existenţa şi eficienţa noului serviciu, eveniment. La rândul lor, 
lingviştii consideră că fenomenul de creaţie lexicală este dependent de 
evoluţia societăţii: cuvintele inventate descriu realităţi extralingvistice nou 
apărute şi umplu lacune mentale şi conceptuale. Astfel, adevărata 
creativitate lexicală reprezintă capacitatea de a face noi asociaţii între 
concepte, bazate pe similaritate sau analogie şi se referă la invenţia de noi 
lexeme pentru noi sau vechi concepte, permiţând copywriterilor să obţină 
idei care n-au mai fost conectate anterior la acest sistem.  

Creaţiile lexicale sunt foarte frecvente în discursul publicitar, având 
drept scop îndreptarea atenţiei consumatorului asupra unui produs, 
serviciu, eveniment. Funcţionând adesea ca nişte jocuri de cuvinte ce incită 
şi provoacă mintea receptorului, motiv pentru care au fost numite şi 
„lexical teases‖, acestea obţin aproape întotdeauna efectul scontat: ca 
mesajul transmis să fie citit sau ascultat până la capăt.  

Dintre toate formele de creativitate lexicală, ne-am oprit, în această 
lucrare la folosirea cuvintelor-valiză, pentru că reprezintă un fenomen 
relativ nou întâlnit în publicitatea românească și de aceea inedit, cu o 
puternică funcție poetică. Numite de-a lungul timpului de mai mulţi 
lingvişti contaminație/încrucișare lexicală, pseudocontaminație, 
restrângere lexicală (lexical narrowing) condensare lexico-semantică, 
telescopare sau trunchiere de cuvinte, cuvintele-valiză reprezintă 
fenomenul prin care două cuvinte se suprapun în conștiința vorbitorilor 
dând naștere unor forme hibride acceptate în limbă ca variante sau chiar ca 
unități lexicale propriu-zise.  

Un cuvânt telescopat(telescopizat) presupune sudareaunor cuvinte, 
fragmente de cuvânte într-unul nou,de sine stătător, a cărui semnificație va 
combina pe acelea ale termenilor din care s-a format. Ele iau naștere atunci 
când între două sau mai multe concepte se stabilește o legătură puternică. 
În limba română, cea mai mare parte a cuvintelor telescopate întâlnite sunt 
fie creații ale autorilor de beletristică(arareori preluate în vorbirea curentă) 
– de altfel, există deja în mediul online un Dicţionar al cuvintelor 
inexistente - sau ale copywriterilor din publicitate.Spre deosebire de 
procedeul de compunere, telescoparea rareori alătură două cuvinte întregi, 
combină, de obicei, o particulă (începutul sau sfârșitul unui cuvânt) cu un 
alt cuvânt întreg ori două cuvinte incomplete (în cazul foarte rar al 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatur%C4%83


cuvintelor telescopate formate din mai mult de două elemente, distinctivă 
fiind prezența măcar a unora dintre acestea sub formă fragmentară). 
Cuvintele-valiză sunt un mijloc de creativitate publicitară ce explorează 
ludicul şi ţinteşte atenţia publicului, contribuind la memorarea uşoară a 
reclamei. Creative, cuvintele-valiză se dovedesc a fi economice, de vreme ce 
reuşesc să exprime un conţinut semnatic dublu. Condensarea 
semnificaţiilor conduce la un mesaj profund şi mult mai eficient, prin care 
advertiserul urmăreşte să îl capteze pe consumator, să îl flateze intelectual 
şi să îl facă să zăbovească mai mult asupra textului publicitar. Telescoparea 
sau blending-ul (în engleză), reprezintă fenomenul principal de obţinere a 
unor astfel de elemente lexicale, care se lipesc prin trunchiere sau alăturare 
şi combinare sau includere. Cuvintele-valiză sau cuvintele telescopate 
(telescopizate) sunt creaţii lexicale rezultate din predispoziţia ludică a 
vorbitorilor unei limbi, cu efecte amuzante sau ironice. Acestea intră în 
categoria calambururilor (jocuri de cuvinte), care au rolul de a nuanţa 
exprimarea orală mai ales, de a atrage atenţia, de a crea o anume 
ambiguizare a sensurilor. O condiţie esenţială pentru obţinerea unui 
cuvânt-valiză este ca între componentele sale să existe o asemănare 
semantică sau fonetică, asa cum se poate constata în exemplele următoare 
luate din vorbirea curentă: faliment + alimentară = falimentară, a fura + a 
găsi = a furgăsi, februarie + martie = femartie, miliţieni + poliţişti = 
miliţisti/poliţieni, politică+ticăloşie = politicălosie etc. 

Cuvântul-valiză devine mai puternic pentru text, iar dacă unul dintre 
elementele componente reprezintă numele brandului sau al produsului la 
care se face reclamă, e cu atât mai bine. În ceea ce urmează, vom 
exemplifica cu cele mai inedite cuvinte-valiză descoperite în discursul 
publicitar românesc de după Revoluţie şi până în prezent, încercând să 
arătăm cât de importante sunt în economia textului atât pentru emiţător, 
cât şi pentru receptor.  

Astfel, unul dintre cele mai cunoscute cuvinte-valiză din publicitatea 
românească este „alintaroma‖, apărut în reclama „Jacobs Krönung cu 
Alintaroma– Puterea Alintaromeine aduce mai aproape.‖[4] – creaţie 
lexicală realizată prin alăturarea subst. alint sau verbului la infinitiv a alinta 
şi subst. comun aroma. Combinația este practic o metaforă bazată pe un 
oximoron (putere vs. alint), menită să transmită ideea că produsul dispune 
de calități ce transced planul fizic. Construcția lexicală inedită este baza de 
la care pornește întreaga campanie publicitară, consumatorii având și acum 
în minte clipurile cu personaje, mai mici sau mai mari, ce încearcă să-i 
ademenească cu „alintaroma‖ cafelei Jacobs fie pe omul iubit, pe actorul 
favorit sau chiar pe …Moș Crăciun. Alăturarea fericită a celor două cuvinte 
a evidențiat brandul într-un mod inteligent și a pus emoționalul să spună 
povestea: într-o lume a înstrăinării, Jacobs vinde alint, prietenie, gesturi 
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frumoase, pe scurt, omenie și tandrețe. Este un exemplu de manual despre 
cum trebuie să funcționeze creativitatea în publicitate.  

Mult mai ludic, pentru că avea și de ce, textul celor de la Fulga ne 
poartă pe tărâmul copilăriei, unde totul e posibil.  

„Fetița: Mai m-am gândit, vreau acasă... 
Băiat: Se spune <<m-am mai gândit…>> 
Fulga: Mai m-am gândit la ceva... 
Fetița: Vezi c-așa se zice? 
Fulga: Mai nou am combinat lapte cu ciocolată și-am creat ciocolapte. Dar am și 
căpșulapte și vanilapte.” [5]  

Cele trei combinații lexicale de la finalul textului, bazate pe alăturarea 
simplă a unor substantive comune, din care primul în forma sa prescurtată, 
nu pot trece neobservate: dăm vina pe creativitatea infantilă, dublată de 
lipsa de constrângeri a regulilor de limbaj și obținem trei cuvinte noi care 
ne aduc zâmbetul pe buze și ne indică simplu și memorabil ingredientele 
rețetei. Ingeniozitatea copywriterului constă în faptul că, după modelul 
ciocolatei, care se prescurtează ―cioco‖, și celelalte sunt tăiate ludic, 
căpșunele devenind ―căpșu‖ iar vanilia – „vani‖, fără ca sensul să aibă de 
suferit. Se cunoaște predispoziția copiilor de a alinta anumite cuvinte, de a 
le prescurta, pentru a le face mai simpatice. Brandul Fulga intră în jocul 
lingvistic al micuților, arătând astfel că e prietenos și își cunoaște foarte 
bine publicul țintă. Cele trei cuvinte-valiză sunt ușor de reținut și, cu 
siguranță, au intrat deja în vocabularul celor mici. Iar brandul nu se opreşte 
aici: într-un alt spot televizat care continuă campania, apre cuvântul 
mierlapte, o combinaţie între ―miere‖ şi ―lapte‖, un produs de noapte 
destinat copiilor, iar într-un altul se foloseşte expresia deliciozitate, o 
combinaţie între adjectivul ―delicios‖ şi sufixul substatival ―-zitate‖, ilustrat 
în replica ludică: ―TA-DAAAAAM! Cu puţină magie şi MUUUltă veselie, 
Fulga v-a pregătit ciocolapte: o deliciozitate!‖ [6] 

Tot la capitolul alăturări inedite, amintimcuvântul 
nuplecabilitatesubst. (traducere aprox.:  dependență), care apare în reclama 
la Nutline, cel mai cunoscut brand de arahide și semințe. [7] „Depășește 
momentul cu Nutline, cu nuplecabilitate. Calitatea semințelor care nu te lasă să 
pleci, până nu le termini. Nutline – e de gașcă!” Cuvântul-valiză este alcătuit 
dintr-un verb la foma negativă „nu pleca‖ și substantivul „abilitate‖, care 
arată o calitate unică a produsului. Pentru că forma șochează la prima 
vedere, textul explică sintagma în continuare: ―care nu te lasă să pleci‖. 
Atât de simplu și totuși atât de complicat! Clipul televizat și mai apoi 
spoof-ul realizat după acesta amplifică ideea, așa că personajul principal se 
alfă în imposibilitatea de a părăsi petrecerea, până la epuizarea produsului, 
chiar dacă vocea rațiunii îi cere acest lucru. Semințele Nutline au, deci, un 



fel de vino‘ncoa al gustului, o proprietate inedită și greu de egalat în lumea 
publicității.  

Și pentru că vorbim de ingrediente interesante, există unul în 
publicitatea românească care nu poate fi copiat, pentru că nimeni nu știe ce 
este de fapt. E vorba de fainoșag, celebra combinație pe care ardelenii o 
folosesc pentru a desăvârși gustul Pateului Ardealul. Produs menit să 
evidențieze brandul, să crească sentimentul patriotic local și să râdă ironic 
de cei „îndrăgostiți‖ de denumiri științifice, este, de fapt un regionalism, 
obținut din adjectivul „fain”,ce se combină cu sufixul de origine maghiară 
„-șag‖. „Gustă pate Ardealul, cu gust fain, că folosim fainoşag!‖[8]  - de 
fapt, un amestec de condimente, ierburi și mirodenii ardelenești ca piperul, 
nucșoara și ghimbirul, ―fainoșagul‖ sporește valoarea produsului final. 
Aspectul ludic inițial a fost reținut și preluat în presa românească în 
contexte dintre cele mai interesante, dovadă că discursul publicitar este 
molipsitor, atunci când are umor: „traficul nu e suficient, mai trebuie și 
fainoșag‖ (stiripesurse.ro), „Pancu nu pune suficient făinoșagși mingea se 
duce peste‖ (gsp.ro). Un lucru este cert: multiplele utilizări ale cuvântului 
au dus la intrarea acestuia în limbajul comun, astfel încât nimic nu-i fain, 
dacă nu adaugi și fainoșag! 

Pentru cine nu știe, napolitanele Joe Yoghurt Delight sunt speciale 
pentru sezonul estival pentru că sunt dotate cu „protecție ultraviolight‖. 
Ca să iasă rima, copywriterii au realizat un frumos cuvânt-valiză, după 
modelul deja consacratului delight (delicios + light) care se obține din 
alipirea „ultravioletelor‖ cu englezescul „light‖, aici cu dublu sens: acela de 
„lumină‖, dar și de ―ușor‖.  

Singura napolitană cu protecție ultraviolight! 
Fetele cool țin la silueta lor. Asa ca vara asta noua napolitană Joe Yoghurt 
Delight se găsește la loc de cinste în orice trusă de plajă. Pentru ca Joe Yoghurt 
Delight, cu delicioasa cremă de iaurt cu fructe, are un gust răcoritor și e 
ușoară… ca o zi bună! [9] 

Același efect ludic şi fresh l-a avut acum câţiva ani reclama la Yo-
play, iaurtul care se mănâncă „limburiță cu limburiță”, un instrument 
inedit alcătuit din substantivele comune ―linguriță‖ și ―limbă‖. Cuvânt-
valiză care se reține ușor, este interesant și stârnește pofta de iaurt.  

Atunci când cuvântul conține numele produsului sau al brandului, 
efectul este accentuat. Avem, astfel Flexicredit - un cuvânt valiză format 
din trunchierea adjectivului flexibil şi substantivul comun credit, care a dat 
numele produsului bancar: „Bucură-te cu Flexicredit de lucrurile 
neprevăzute!‖ [10] Dar și fizzyune - „Cu Tymbark, marea fizzyune a 
sosit.‖ [11] – o combinaţie între numele sucului de fructe accidulat Fizzy şi 
substantivul trunchiat fuziune. Pe celaşi tipar al numelui de firmă + 
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substantiv comun, avem în publicitatea românească cuvinte ca: 
DOMOfertă, DEDEplan, DEDEManual, [12] dar şi ROMânizat („Le-am 
luat englezilor caramelele şi le-am ROMânizat cu gust autentic de ROM.‖ 
sau „Biscuiţi ROMânizaţi cu gust autentic ROM.‖) [13] Astfel de trunchieri 
ale unor nume de firme sau de produse se comportă uneori ca nişte afixe, 
alipindu-se ulterior în textele publicitare şi altor construcţii, pentru a se 
întipări în mintea consumatorului şi a-l determina să cumpere constant 
produsul. Efectul are drept scop fidelizarea consumatorului dar, utilizat 
fără limite, poate produce ilaritate. Este cazul particulei Mc, trunchiată de la 
brandul McDonald‘s, care a devenit foarte productivă în discursul 
publicitar şi nu numai. În spoturile brandului găsim produse ca: McPuişor, 
McDrive, McNuggets, McMuffin, ba mai nou şi construcţii inedite 
precum:McMici sau McCafé. [14]Însă,particula este folosită, mai ales în 
limba engleză, în afara discursului publicitar, având o conotaţie peiorativă: 
la americani McMansions sunt case asamblate în cartiere aflate în 
dezvoltare, McJobs se referă la slujbeleprost plătite, iar ziarele vorbesc de 
McGreedy, McDanger, and McGarbage. [15] 

Pe acelaşi principiu, al supra-construcţiei, de această dată cu efect 
ironic, s-a realizat întregul text la băutura energizantă Rienergy, prin 
combinaţii lexicale inedite menite să stârnească râsul, aflate ca procedeu, 
între derivare şi telescopare.  

„V1: Acesta este un băiat obişnuit care încearcă să dea jos pisica dintr-un copac 
strigând-o. Aşa e el, ţine mult la hainele lui, de aceea nu se suie după ea.  
V2: Să-l vedem, după ce bea Rienergy, super-energizantul cu supergust, care face din 
tine super-tine.  
V1: Acum acesta este un băiat super-obişnuit, care super-încearcă să super-dea jos 
o super-pisică din copac, super-strigând-o. Aşa este el, ţine mult la hainele lui, de aia 
nu se super-suie după ea! Rienergy- continuă să continui!”[16]  

Textul şochează prin abundenţa superlativului obţinut prin adăugarea, 
chiar şi acolo unde este aşteptată mai puţin, a particulei super. Evident, e un 
discurs auto-ironic la adresa reclamelor, care abuzează de calificative, în 
încercarea de a momi publicul ţintă. Comicul se obţine prin suprasaturarea 
textului până la non-sens şi este amplificat de spot: tânărul, în loc să facă 
ceva pentru a da pisica jos din copac, strigă animalul până târziu în noapte. 
Continuă să continui! – sloganul este o repetiţie pleonastică ce traduce 
expasperarea vecinilor din spotul publicitar, care au testat pe urechile lor 
eficacitatea energizantului. Ar putea fi primul spot sincer şi auto-ironic din 
România, care place şi publicului. Menționăm, însă, că unii lingviști refuză 
includerea afixoidelor mega-, hiper-, mini-, land-, super-, ultra-, mega- etc. 
în categoria procedeelor de creativitate lexicală atunci când acestea 
formează compuse savante; or, ele sunt, în general, cuvinte ordinare, 
specifice nu doar discursului publicitar. 



„Megaofertă de sezon: Ieftinoaptea pe răcoare! [17] – cuvântul-valiză 
rezultat din adjoncţia adjectivului ieftin cu substantivul noaptea sugerează 
într-un mod original oferta foarte bună: cazarea pe o noapte la pensiunea 
respectivă este convenabilă la preţ. Sintagma mai captează atenţia şi pentru 
că parodiază un vers cunoscut al Zdob şi Zdub (―Dimineaţape răcoare‖), 
cuvântul telescopat constituind şi o substituţie lexicală. Pe același model, 
Vola a scos în 2020 un clip ce este viralizat masiv în social media și care 
conține cuvântul-valiză ieftinuarie, o combinație surprinzătoare între 
substantivul ianuarieși adjectivul ieftin. „La Vola.ro, în toata luna Ianuarie e 
Ieftinuarie! Ștefan, Low Price Manager la Vola.ro, îți recomandă cele mai mici 
preţuri la călătoriile tale de peste an!‖ [18]  

Foarte apropiate fenomenului de telescopare sunt deraierile lexicale 
[19], ce se bazează pe substituţie fonetică – unul sau mai multe sunete sunt 
înlocuite cu altele asemănătoare: „A fox odată ca niciodată[…] Afox foarte 
bun!‖[20]-strategie de captare a atenţiei poteţialului client, prin inserarea 
directă a numelui brandului în cadrul sintagmei arhicunoscute ―A fost 
odată‖. După acelaşi model, avem în publicitate: „Antrefrig - Ți se pune 
PateU!‖[21]– deraiere lexicală de la expresia proprie limbajului colocvial a 
ţi se pune pata!Nu în ultimul rând, în publicitate un efect inedit e creat și de 
grafisme- mijloace textuale de atragere a atenţiei asupra mesajului prin 
scrierea cu majuscule a elementelor importante (şi care nu sunt legate 
neaparat de brand) punând accent pe memoria vizuală. Un exemplu în 
acest sens, printre multe altele din publicitatea românească, este: „Hai la 
marea RONţăialăcu Lay‘s!‖ [22], unde RON e scris pe ecran cu roşu şi 
aminteşte consumatorului de faptul că în pungile cu chips-uri poate găsi şi 
bani.  

Chiar dacă aceste creaţii lexicale nu se impun toate în limbajul vorbit, 
ele demonstrează productivitatea unor procedee de inovare lingvistică, 
contribuind, în acelaşi timp, la eficienţa mesajului publicitar. Fenomenul 
lingvistic al cuvintelor-valiză în publicitate este foarte viu, este reacţia 
ludică, ironică, umoristică a copywriterilor la diverse aspecte ale realităţii, o 
modalitate de a inova şi de a da savoare limbajului.  

 
 

NOTE: 

[1]. Breban, V. (1992), Dicționar general al limbii române,București, Editura Științifică 
și Enciclopedică, p. 56. 

[2].Preda, Sorin, (2011), Introducere în creativitatea publicitară, Iaşi, Editura Polirom, 
p.69. 

[3].Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, (1998), Academia Română, 
Institutul de Lingvistică, Editura Univers Enciclopedic, p.67 
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[4]. Reclamă la cafeaua Jacobs Krönung, accesată în intervalul 1-25 decembrie 2019, 
disponibilă la adresa web: www.puterealintaromei.ro/apropiatori.html   

[5].Reclama Fulga, disponibilă la 
https://www.youtube.com/watch?v=6Mcol0zwb6Q şi accesată în 
intervalul 1-31 decembrie 2019. 

[6].Reclama Fulga, disponibilă la 
https://www.youtube.com/watch?v=Hzw7S0UCKhs şi accesată în 
intervalul 1-31 decembrie 2019. 

[7].Neclama Nutline, disponibilă la https://www.youtube.com/watch?v=-
ihRRYlIsN0 şi accesată în intervalul 1-27 decembrie 2019. 

[8].Reclama Pate Ardealul disponibilă la 
https://www.youtube.com/watch?v=Z0AzWFUU86o şi accesată în 
intervalul 1-15 decembrie 2019. 

[9]. Reclamă napolitane disponibilă în revista Femeia de azi, nr. 12 din 2007, accesată 
în  intervalul 1-31 decembrie 2019 

[10].Afiş publicitar pentru un sistem de creditare de la Raiffeisen Bank – 
Flexicredit, disponibil şi la adresa: 
www.iqads.ro/ad_32006/raiffeisen_bank_flexicredit_aprobare_in_24_de_o
re.ht ml, accesat în data de 10 septembrie 2019). 

[11].Spot publicitar la sucul Tymbark Fizzy, disponibil şi la adresa: 
http://publicitateromaneasca.wordpress.com/2013/06/03/reclama-
tymbark-

http://publicitateromaneasca.wordpress.com/2013/06/03/reclama-

tymbark-fizzy/ 

[12]. www.dedeman.ro/tutorial/ accesat în intervalul 1-12 decembrie 2019. 
[13]. www.romautentic.ro/razbunareaedulce, accesat în intervalul 1-25 decembrie 

2019. 
[14]. www.mcdonalds.ro, accesat ultima dată în septembrie 2019. 
[15].https://books.google.ro/books?id=ovtoCgAAQBAJ&pg=PA90&lpg=PA90&d

q=deraierile+lexicale&source=bl&ots=-
yEThXIe2z&sig=ACfU3U2Tju7dRr8fygVHM7HQyl8iek0-
DQ&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwj56ZPJ_JvnAhVjmYsKHWBrALUQ6AE
wAnoECAoQAQ#v=onepage&q=deraierile%20lexicale&f=false  

[16].Spot Rienergy disponibil la adresa 
https://www.youtube.com/watch?v=ZBAVm4k24WY, accesat în 
intervalul 1-24 decembrie 2019. 

[17]. Reclamă la pensiunea „Vârf de brad‖, disponibilă la adresa web: 
http://pensiuneavarfdebrad.wordpress.com/2012/06/22/megaoferta-de-
sezon-ieftinoaptea-pe-racoare-nici-aerul-conditionat-nu-coboara-mai-jos-
decat-ce- avem-noi-acolea/, accesat în 10 septembrie 2019. 

 [18].Conform spotului disponibil la adresa: 
https://www.vola.ro/ieftinuarie?gclid=Cj0KCQiApaXxBRDNARIsAGFda
B-QAy4dfsehZ2W6upB-
7qKAzUBObAvfKVjwQLYSCUdDiqP3JfVNAG4aArs6EALw_wcB, 
consultat în intervalul 10-15 septembrie 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Mcol0zwb6Q
https://www.youtube.com/watch?v=Hzw7S0UCKhs
https://www.youtube.com/watch?v=-ihRRYlIsN0
https://www.youtube.com/watch?v=-ihRRYlIsN0
https://www.youtube.com/watch?v=Z0AzWFUU86o
http://publicitateromaneasca.wordpress.com/2013/06/03/reclama-tymbark-
http://publicitateromaneasca.wordpress.com/2013/06/03/reclama-tymbark-
http://publicitateromaneasca.wordpress.com/2013/06/03/reclama-tymbark-
http://publicitateromaneasca.wordpress.com/2013/06/03/reclama-tymbark-
http://www.dedeman.ro/tutorial/
http://www.romautentic.ro/razbunareaedulce
http://www.mcdonalds.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=ZBAVm4k24WY
http://pensiuneavarfdebrad.wordpress.com/2012/06/22/megaoferta-de-sezon-
http://pensiuneavarfdebrad.wordpress.com/2012/06/22/megaoferta-de-sezon-
https://www.vola.ro/ieftinuarie?gclid=Cj0KCQiApaXxBRDNARIsAGFdaB-QAy4dfsehZ2W6upB-7qKAzUBObAvfKVjwQLYSCUdDiqP3JfVNAG4aArs6EALw_wcB
https://www.vola.ro/ieftinuarie?gclid=Cj0KCQiApaXxBRDNARIsAGFdaB-QAy4dfsehZ2W6upB-7qKAzUBObAvfKVjwQLYSCUdDiqP3JfVNAG4aArs6EALw_wcB
https://www.vola.ro/ieftinuarie?gclid=Cj0KCQiApaXxBRDNARIsAGFdaB-QAy4dfsehZ2W6upB-7qKAzUBObAvfKVjwQLYSCUdDiqP3JfVNAG4aArs6EALw_wcB


[19]. Răuţu, Daniela, 2012, Jocurile de cuvinte în mass-media românească actuală, 
Universitatea din Bucureşti, p.51-52. 

[20] Spot publicitar la mezeluri Fox, din anul 2011, consultat în intervalul 1-15 
decembrie 2019. 

[21] Slogan publicitar la pateul Antrefrig, din anul 2010. 
[22] Spot Hai la marea RONŢăialp Lay‘s disponibil la 

https://www.youtube.com/watch?v=zjrLnQTsqvY şi cunsultat în 
intervalul 1-15 septembrie 2019. 
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UN  NUMERAL  NEGATIV  CU  MULTIPLE  SEMNIFICAȚII – 
ZERO 

Abstract: The human language uses communication material for 
identifying and individualising the senses of the words in the speaking 
process. One of this word is represented by the zero numeral which has 
two sides, one being a logical notion and a lexical term, being the other one. 
This kind of concept, specialized in the idea of empty set receives a list of 
specific meanings, filled with expressiveness that exceeds the negative 
quantification, adding illogical associations between zero and nouns at 
their plural forms.  

Keywords: creativity, quality/quantity assessment, symbol. 

1. Sublinierea absenței obiectelor sau evocarea unui ansamblu vid de 
entități se realizează în limba română, de regulă, prin intermediul 
pronumelui negativ. Cuantificarea negativă are la bază următoarele 
opoziții funcționale:  

apreciere cantitativă „nimic‖ versus apreciere calitativă „nimic, nimeni, 
niciunul‖ 
[‒ Animat] „nimic‖ versus[+ Animat], [+ Uman] „nimeni‖ versus[+ / ‒ Animat] 
„niciunul‖ (în matricea aprecierii calitative) [1]. 

În aceeași zonă a cuantificării negative se înscrie și numeralul cardinal zero, 
care poate fi considerat numeral negativ deoarece este folosit pentru a 
exprima o mulțime vidă [2]. 

2. Ca structură, zero este numeral simplu, neanalizabil și în această 
calitate se folosește doar la singular, indiferent de forma substantivelor cu 
care se asociază. El nu face parte din structura numeralelor compuse decât 
sub forma grafică: 10, 100, 1000. 

Ca o particularitate a limbii noastre, în structura numeralelor mixte 
apare asocierea cu substantivul la plural când „întregul este zero (0,2 l 
„zero virgulă doi litri‖) sau în cele în care unu se găsește la sfârșitul părții 
zecimale (0,1 l „zero virgulă unu litri; 0,01 m „zero virgulă zero unu metri‖ 
etc.)‖ [3]. 

Aceeași notație cu substantivul la plural apare și în formulele cu 
fracții: 1¾ litri, kilograme, 1 ½ tone, metri etc. și în cele cu numere zecimale: 
0,05 kg („zero virgulă zero cinci kilograme‖), 1,08 kg („unu virgulă zero opt 



kilograme), 0,5 tone („zero virgulă cinci tone‖), 1,9 tone („unu virgulă nouă 
tone‖) [4] etc. 

Și în prezentarea etapelor dezvoltării copilului există notații cu 
pluralul, ca în exemplele 0 – 12 luni, 0 – 1 ani, 1 – 3 ani etc. 
Când apare singur, se folosește ca un substantiv de gen neutru – ca nume al 
cifrei 0 (zero), având forme de singular și de plural, respectiv articulate și 
nearticulate: zero – zerouri, zeroul – zerourile, zeroului – zerourilor. Dacă zero 
este precedat de un alt numeral, flexiunea cazuală apelează la mărci 
analitice: dublarea celor trei zerouri, a trei zerouri, a trei (de) zero. 

3. Asocierea numeralului cardinal zero cu substantive nonnumărabile 
aduce un plus de expresivitate, fie că aparțin clasei numelor de materie, fie 
numelor abstracte: 

zero alcool, zero miere, zero ulei, zero zahăr; 
zero bunătate, zero poluare, zero respect. 

Anumite branduri își fac reclamă prin intermediul denumirilor de mărci 
care conțin în structură sintagma „zero zahăr‖ [5]: Coca-Cola Zero Zahăr. 
Zero Calorii, Fanta Zero Zahăr. 

„În noua formula, Coca-Cola Zero Zahăr. Zero Calorii nu vine doar cu un gust 
mai bun, ci și cu un nou nume, pentru a comunica mult mai clar că băutura nu 
conține zahăr și nu are calorii. Noua grafică va include pe ambalaj și numele, 
împreună cu beneficiile produsului, pentru a ajuta consumatorii să facă alegeri 
informate.‖ 
https://www.coca-colaromania.ro/centru-de-presa/comunicat-de-
presa/noul-coca-cola-zero-zahar-zero-calorii-un-gust-mai-bun-aceeasi-
senzatie-inconfundabila-coca-cola 

Asocierea cu substantive numărabile depășește logile limbii, mulți vorbitori 
considerând nefiresc ca acest concept specializat pentru absența oricărei 
cantități/valori să admită existența unei aprecieri cantitative sau chiar 
calitative, așa cum rezultă din exemplele următoare: 

Comisioane zero! 
Șanse zero la calificare! 
Cunoștințe zero la matematică! 
Am zero obiecțiicu privire la acest candidat. 
Am zero limite în ceea ce privește distracția. 

Ultimele două exemple sunt cu atât mai interesante cu cât asocierea 
cu numeralul zero conduce la o interpretare pozitivă a construcției intrinsec 
negative: lipsa obiecțiilor poate însemna o atitudine lipsită de orice fel de 
interpretare sau, dimpotrivă, o atitudine însoțită de multe aprecieri, de 
multe plusuri; pentru ultimul enunț, zero limite este asociat cu ideea de 
libertate deplină, de permisiuni nelimitate. 

https://www.coca-colaromania.ro/centru-de-presa/comunicat-de-presa/noul-coca-cola-zero-zahar-zero-calorii-un-gust-mai-bun-aceeasi-senzatie-inconfundabila-coca-cola
https://www.coca-colaromania.ro/centru-de-presa/comunicat-de-presa/noul-coca-cola-zero-zahar-zero-calorii-un-gust-mai-bun-aceeasi-senzatie-inconfundabila-coca-cola
https://www.coca-colaromania.ro/centru-de-presa/comunicat-de-presa/noul-coca-cola-zero-zahar-zero-calorii-un-gust-mai-bun-aceeasi-senzatie-inconfundabila-coca-cola
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Putem adăuga faptul că aceste tipare se adresează laturii afective a 
discursului și din acest motiv dobândesc valori expresive deosebite care se 
răsfrâng asupra numeralului zero. Valențele stilistice ale acestui numeral 
denotă puterea de semnificare a limbii noastre, pe de o parte, și dorința 
vorbitorilor de a insista asupra unor particularități semantice datorate 
contextului în care apare, pe de altă parte. 

În limbajele de specialitate (lingvistică, meteorologie, sport, economie 
etc.), numeralul zero se asociază unor substantive variate dobândind 
valoare de simbol. Prin intermediul acestui simbol sunt „traduse‖ anumite 
aspecte ale realității, adică sunt explicate, ierarhizate, cunoscute în 
profunzime. [6] Tiparele se prezintă astfel: 

 în antepunere, zero + substantiv la plural: zero grade, zero goluri, zero 
puncte, zero lei, zero emisii sau zero + substantiv la singular:zero 
comision, zero alcool; 

 în postpunere, substantiv la singular + zero: desinență zero, morfem 
zero, valoare zero, câștig zero, comision zero, întâlnire de gradul zero, 
profit zero sau substantiv la plural + zero: emisii zero, posibilități zero, 
investiții zero, câștiguri zero, priorități zero. 

Deși par ilogice, aceste structuri apar deosebit de frecvent atât în mass-
media, cât și în limbajul uzual, în dauna sinonimelor pronominale: nimic, 
nimeni, niciun.  

„Cu contul current GeniusCont de la UniCredit ai ZERO comision la retragere 
de la orice ATM…‖, https://www.unicredit.ro. 
„ …iar acţiunile sale pentru a contracara aceste tentative au avut ca rezultat 
faptul că OUG 13 nu a intrat în vigoare, amnistia şi graţiarea – priorităţi zero 
pentru PSD nu au fost obţinute…‖, https://newsmaker.ro. 
„Aplicația promovează cele „7 reguli de aur — pentru zero accidenteși muncă 
sănătoasă‖ ale ISSA, este rapidăși ușor de folosit și arată situația unei 
organizații în ceea ce privește securitatea și sănătatea în 
muncă.‖https://osha.europa.eu › vision-zero-app-zero-accidents-and-healthy-
work;  
„Principiul fundamental al Viziunii Zero Accidente: Chiar și o singură viață 
pierdutăîn trafic este o situație de neacceptat!‖ https://visionzero.ro; 
„Locul din România cu ZERO radiații și poluare‖, https://www.exquis.ro; 
„Evaluarea poluării solului și vegetației cu metale grele în zone cu trafic rutier 
intens….de gestionare a deșeurilor specifice în contextual strategiei «zero 
deșeuri»‖, https://www.incdecoind.ro/evaluare-monitorizare-poluare-mediu; 
„Zero fotbal şi zero goluri. Asta au primit cei 40 de mii de fani la meciul cu 
Grecia. Naţionala lui Iordănescu n-a mai dat gol de 7 reprize!..‖ 
www.primatv.ro › stiri › zero-fotbal-zero-goluri; 
„Zero goluri, zero puncte!‖ https://ro-ro.facebook.com › permalink; 
„Afaceri profitabile cu investiții zero……‖, https://www.youtube.com. 

https://visionzero.ro;/
https://visionzero.ro;/
https://www.exquis.ro/locul-din-romania-cu-zero-radiatii-si-poluare/
https://www.exquis.ro/locul-din-romania-cu-zero-radiatii-si-poluare/
https://www.exquis.ro/locul-din-romania-cu-zero-radiatii-si-poluare/
https://ro-ro.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1905494632880068&id=1028179713944902&comment_id=1905534276209437&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://ro-ro.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1905494632880068&id=1028179713944902&comment_id=1905534276209437&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://ro-ro.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1905494632880068&id=1028179713944902&comment_id=1905534276209437&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.youtube.com/


„Mircea Rădulescu dă de pământ cu Iordănescu: «Câștiguri zero!»‖ 
https://www.libertatea.ro/sport/mircea-radulescu-ii-critica-dur-pe-tricolori-
dupa-turneul-din-antalya-1384105 

În toate aceste contexte, numeralul zero dobândește valoare de simbol al 
unor evaluări realizate din perspectiva jurnaliștilor sau a altor 
specialiști/observatori etc. 
În alte situații, repetiția acestui numeral imprimă construcției valoare de 
superlativ, dar în sens negativ:  

„Alexandria anului 2019! Vis-a-vis de foto, educație zero, 
implicare zero, respect zero! Şi da, sunt din Alexandria şi îmi iubesc 
oraşul!‖https://www.facebook.com/Alexandria.Teleorman.Romania/posts/2
163880686992961; 

Locuțiunileși expresiileîn care apare numeralul cardinal zero 
conturează importanța acestui termen lexical care contribuie la bogăția de 
semnificații a limbii:a porni de la zero, a o lua de la zero – adică de la început, 
de la origini sau dintr-un anumit moment situat pe axa temporală;a reduce 
ceva la zero – a reduce total importanța unui lucru, a-l face să fie neglijabil. 

4. Legile lingvisticii nu concordă întotdeauna cu cele ale gândirii, 
fenomen observat și în situațiile unde pluralul asociat numeralului zero 
pare ilogic [7]. Ipostazele multiple de manifestare a lui zero se datorează 
importanței cifrelor în viața cotidiană a vorbitorilor, caracterului 
impersonal al comunicării specializate și valorii generice a pluralului: zero 
lei, zero accidente, zero carii, zero calorii. Deși este definit ca „nume al mulțimii 
vide‖, numeralul zero se asociază cu substantive nonnumărabile, nume de 
materie sau nume abstracte aducând un plus de expresivitate sau se 
asociază cu substantive numărabile la plural, dobândind semnificații 
particulare în funcție de context. 

 
 
NOTE: 

[1].Valeria Guțu Romalo (coordonator), Gramatica limbii române, vol. I, Cuvântul, 
București, Editura Academiei Române, 2005, p. 269. 

[2].Mioara Avram, Gramatica pentru toți, ediția a II-a revăzutăși adăugită, București: 
Humanitas, 1997, p. 130. 

[3]. Valeria Guțu Romalo (coordonator), op. cit., p. 318. 
[4]. Ibidem. 
[5].Modalitatea aceasta este văzută de publicitate ca venind în întâmpinarea 

consumatorilor preocupați de sănătatea lor și pentru care evitarea 
anumitor alimente dăunătoare a devenit un stil de viață. 

[6]. „…limbajul este o modalitate specifică omului de a lua contact cu lumea și de a 
cunoaște realitatea, realitatea sa, pe care ființa umană o „traduce‖, în sensul 
că o clasifică și o explică, o desemnează și o exprimă prin simboluri: 

https://www.libertatea.ro/sport/mircea-radulescu-ii-critica-dur-pe-tricolori-dupa-turneul-din-antalya-1384105
https://www.libertatea.ro/sport/mircea-radulescu-ii-critica-dur-pe-tricolori-dupa-turneul-din-antalya-1384105
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simbolurile sînt, prin urmare, forme al căror conținut este o cunoaștere.‖ 
Eugeniu Coșeriu, Omul și limbajul său, Iași, Editura Universității 
„Alexandru Ioan Cuza‖, 2009, p. 171.  

[7].Mioara Avram, Studii de morfologie a limbii române, București, Editura Academiei 
Române, 2005, p. 146. 
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DU ROYAUME TERRESTRE AU ROYAUME DES CIEUX. 
QUELQUES CONSIDERATIONS LEXICALES 

Abstract: This paper aims to reflect on the semantic specialization of the 
lexical family of the noun ―king‖ in the French language, used to designate 
the Heavenly King, the God of Christians and His Kingdom, called the 
Kingdom of Heaven. Our reflection will be supported by the lexico-
semantic analysis of some nouns and noun phrases (such as: Roi, règne, 

royauté, Royaume des cieux, Royaume de Dieu, Royaume céleste [King, 
reign, kingship, Kingdom of Heaven, Kingdom of God, celestial Kingdom]) 
belonging to this lexical family at the level of many liturgical contexts taken 
from Orthodox Christian sources edited in French language. 

Keywords: Orthodox-Christian terminology, French language, specialized 
language, Heavenly King, Kingdom of God. 

 
Argument 

Le lexique d‘une langue reflète non seulement une manière propre de 
découper le monde environnant et de le nommer, mais aussi les 
particularités de la culture, de l‘histoire et de la religion de ses locuteurs. 
Nous aimerions réfléchir dans ce travail sur la spécialisation sémantique de 
la famille lexicale du nom «roi» en langue française pour la désignation du 
Roi céleste ou du Roi de toutes choses, «dont le règne n‘aura pas de fin» 
(Credo ou Symbole de la foi chrétienne), le Dieu des chrétiens, et de Son 
Royaume, appelé le Royaume des cieux. Notre réflexion sera sous-tendue 
par l‘analyse lexico-sémantique de quelques noms et syntagmes nominaux 
(Roi, règne, royauté, Royaume des cieux, Royaume de Dieu, Royaume céleste) 
appartenant à cette famille lexicale, au niveau de plusieurs contextes 
liturgiques extraits de sources chrétiennes-orthodoxes rédigées en langue 
française. 

Le Royaume d’un Roi unique  

Si le royaume terrestre représente le territoire d‘un état gouverné par un 
roi, membre d‘une famille royale, le Royaume de Dieu désigne, par 
analogie et par spécialisation sémantique l‘endroit où reposent et 
reposeront pour l‘éternité les justes et les élus de Dieu, un «endroit» 
particulier et unique, gouverné par Dieu, «le Roi de toutes choses». Cette 
dernière formule lexicale de désignation est utilisée dans une prière 
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prononcée par le diacre lors de la Liturgie eucharistique, au moment précis 
de la Grande Entrée: «Afin de recevoir le Roi de toutes choses, 
invisiblement escorté des armées angéliques. Alléluia» [1].  

Le chrétien, membre de l‘Église du Christ, vit sa vie terrestre entre le 
moment de sa naissance et celui de sa mort, cette dernière étant vécue dans 
le christianisme comme un passage vers la vie éternelle du Royaume de 
Dieu, ou « une naissance au ciel ». Le but de cette vie terrestre est 
d‘atteindre donc, après sa mort, le Royaume des cieux, où il pourra jouir de 
la vie éternelle et de la proximité avec Dieu, le Roi unique de ce Royaume à 
localisation très particulière, qui transgresse toute limite spatiale 
« habituelle ». Les dictionnaires français, explicatifs, ou spécialisés, de 
termes chrétiens et chrétiens-orthodoxes, définissent le nom Royaume en 
relation syntagmatique avec le nom propre Dieu, ou avec le déterminant 
«des cieux»: 

«Royaume. [...] THÉOL. JUDÉO-CHRÉT. Royaume céleste, royaume de Dieu, du 
Père, du ciel, des cieux, de Jésus-Christ, du Christ et, absol., Royaume. Règne de 
Dieu, du Christ; communauté des croyants vivant de l'enseignement du Christ; 
communauté des saints. Attente du Royaume. [L'abbé Ardouin] te parlait de ces 
enfants à qui il faut ressembler pour entrer dans le royaume du 
Père (MAURIAC, Nœud vip., 1932, p. 139). Les Églises chrétiennes (...) vivent de la 
promesse du Royaume qui vient et qui déjà est à l'œuvre dans le monde de 
l'homme (Univers écon. et soc., 1960, p. 66-1) » [2]. 

« Royaume de Dieu. [...] C‘est un règne de vie et de vérité, règne de grâce et de 
sainteté, règne de justice, d‘amour et de paix. Ce royaume est inauguré par le 
Christ, qui prend soin de détromper ses contemporains, qui attendent 
l‘avènement d‘un royaume politique. [...]|| syn. Royaume des cieux. Évitant 
de prononcer le nom de Dieu, les Juifs parlaient plus volontiers de royaume 
des cieux que de royaume de Dieu ». (Le Tourneau, 2005 : 551-552). 

« Royaume m. || le ~ de Dieu (s.n.). Royaume inauguré par le Christ, à la fin 
des temps, lorsqu‘Il régnera sur l‘univers, ayant aussi des „localisations‖ 
spirituelles : Împărăţia lui Dumnezeu (s.n.).Ceînţelegem noi prin „Împărăţia 
cerurilor”? E vorba de împărăţia binelui, împărăţia lui Dumnezeu, împărăţia cerească, 
împărăţia luminii, a adevărului, de acolo de unde lumina nu se termină niciodată şi 
roadele acestei lumini, a faptelor bune, nu se sfârşesc niciodată, ci rodesc neîncetat. 
(Preafericitul Teoctist). OIOI. || le ~ des cieux (s.n.).Expression synonyme de 
la précédente: Împărăţia cerurilor (s.n.).Ne aflăm în Împărăţia lui Dumnezeu, 
după cum ajungem cu cuvântul din Sfânta Evanghelie de astăzi, căci Biserica este 
Împărăţia lui Dumnezeu. În Biserică suntem una, cum spunea Sfântul Atanasie cel 
Mare, suntem una nu numai din punct de vedere al credinţei, dar şi al existenţei 
noastre ca fiinţe umane şi al existenţei noastre în spaţiul acesta, cosmosul pe care l-a 
creat Dumnezeu, ca noi să fim coroana creaţiei şi să ne desfătăm sufleteşte ca în 
Împărăţia lui Dumnezeu." (Preafericitul Teoctist). OIOI. » (Dumas, 2010b : 188) 
[3]. 



On remarque donc le fait que l‘emploi spécialisé de ce mot, au niveau 
du lexique chrétien en général et chrétien-orthodoxe en particulier, fait 
référence à un endroit de localisation plutôt indéterminé, mais attribué par 
excellence à Dieu et à Sa «demeure»: «les cieux» (tel qu‘on peut le voir, par 
exemple, dans la Prière «Notre Père»). L‘un des plus grands théologiens 
français contemporains, de bienheureuse mémoire, le père archimandrite 
Placide Deseille explique cette localisation hors-normes dans une homélie 
pour l‘Ascension du Christ au ciel, justement; il s‘agit d‘un monde divin,   

«qui n‘est pas un monde purement immatériel (comme l‘univers des idées de 
Platon), car il contient à la fois Dieu, les anges, les âmes des défunts et certains 
saints qui y sont avec leurs corps glorifiés eux-mêmes (le Christ, sa Mère toute-
sainte, le saint prophète Élie…), mais il transcende notre monde matériel, 
soumis aux limitations actuelles de l‘espace et du temps» (Deseille, 2017b: 205).   

Les prières [4] liturgiques font référence à ce Royaume de façon très 
explicite pendant la Liturgie eucharistique, au moment de la Grande 
Entrée, lorsque le diacre et le prêtre, et surtout l‘évêque célébrant (s‘il s‘agit 
d‘une liturgie pontificale) demandent à Dieu de se souvenir dans son 
Royaume de tous les membres de l‘Église, des vivants et des morts :  

«Que le Seigneur notre Dieu se souvienne de vous tous dans son royaume, en 
tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que le 
Seigneur Dieu se souvienne dans son Royaume de notre archevêque (ou notre 
évêque) ; des bienheureux fondateurs de cette sainte église, d‘éternelle 
mémoire, et de tous les fidèles orthodoxes qui se sont endormis avant nous 
dans l‘espérance de la résurrection à la vie éternelle; et de nous tous ici 
présents, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles» 
[5].  

Le souvenir de Dieu est l‘équivalent de l‘obtention d‘une place dans 
Son Royaume, le but suprême de la vie de tout chrétien. Puisque, tel que 
l‘explique la théologie chrétienne-orthodoxe, le Royaume des cieux est la 
vraie patrie des chrétiens (Larchet, 2016: 70). D‘ailleurs, la Liturgie 
eucharistique représente dans son ensemble, une expérience de ce 
Royaume. Elle «évoque à maintes reprises, au cours de son déroulement, le 
Royaume comme une réalité présente» (Larchet, 2016: 197). 

Nombreux sont les passages du Nouveau Testament où l‘on peut lire 
que le Royaume de Dieu peut être déjà présent sur la terre, «au milieu» des 
fidèles, des croyants qui vivent dans la foi et dans l‘humilité, animés par un 
esprit de pureté et d‘innocence enfantine, et dans le Christ (Deseille, 2017a). 
Le théologien orthodoxe français Jean-Claude Larchet explique cette idée 
reprise par l‘ensemble de la théologie chrétienne dans son excellent livre 
d‘herméneutique de la vie liturgique:  
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« L‘église est comme un vaisseau qui conduit ses passagers – les fidèles – vers 
le Christ, ou encore un bateau qui est en route vers une destination qui est le 
Royaume des cieux. Cette image dynamique de l‘Église invia, n‘empêche pas 
de considérer, d‘un autre point de vue,que le Royaume des cieux est déjà 
présent « au milieu » des fidèles (Lc 17, 21), et que ceux-ci y reçoivent les arrhes 
de ce qu‘ils connaîtront en plénitude à la fin des temps ; c‘est la raison pour 
laquelle de nombreux Pères voient dans l‘église tout entière un symbole du 
Royaume des cieux et parlent d‘elle comme étant le ciel sur la terre » (Larchet, 
2016 : 16). 

À la tête de ce Royaume se trouve le Roi de toutes choses, Dieu, le 
Maître et le Créateur. Cette dénomination, de Roi, est attribuée par les 
textes liturgiques aux trois Personnes de la Trinité : Dieu le Père, le Christ - 
Fils de Dieu et le Saint-Esprit. Et ceci, parce que Dieu est Trinité dans le 
christianisme.  

Toutes les prières de la Liturgie eucharistique prononcées par le 
prêtre font référence au Royaume de Dieu-Père, puisque la Liturgie est une 
action de grâce qui Lui est apportée. Mais il y a aussi d‘autres textes 
liturgiques où Dieu est appelé Roi ; mentionnons ici un seul exemple, tiré 
de l‘Acathiste à la Mère de Dieu (appelé dans la tradition roumaine, 
Acathiste de l‘Annonciation) : « Tout hymne est impuissant à chanter 
dignement la multitude de tes miséricordes, ô Roi Très-Saint » [6]. 

Le Christ aussi est désigné comme Roi dans le texte de l‘Acathiste qui 
lui est consacré, ce nom devenant ainsi, au niveau du discours de la prière, 

une appellation [7]. Voyons quelques exemples extraits de cet 
admirable texte liturgique :  

« Jésus, Dieu de toute éternité. Jésus, Roi tout-puissant » [8]; 
« Jésus, Roi de gloire » [9];  
« Jésus, Roi des rois » [10];  
« Jésus, Roi de toute éternité » [11]. 

Le premier contexte mentionné prouve de façon très explicite le fait 
que l‘appellation de Roi, utilisé pour Dieu – le Père est employée à l‘égard 
du Christ aussi en vertu de sa qualité de Dieu, de deuxième Personne de la 
Sainte Trinité. L‘usage de la majuscule soutient, typographiquement, la 
spécialisation d‘emploi de ce nom au niveau du lexique religieux, chrétien-
orthodoxe, en langue française ; d‘autant plus qu‘en français le recours à cet 
usage de la majuscule est beaucoup plus restrictif et normé qu‘en langue 
roumaine, par exemple, langue-culture considérée comme 
« traditionnellement » orthodoxe et plus habituée à l‘accueil respectueux (à 
travers l‘utilisation des majuscules) du référentiel divin.  

Le père archimandrite Placide Deseille explique en termes de vie 
spirituelle l‘analogie entre le pouvoir et l‘accueil d‘un roi terrestre et 



l‘accueil et l‘agir du Christ dans les cœurs des fidèles en tant que Roi 
céleste :  

«Et pour que notre vie terrestre nous prépare véritablement à cette entrée avec 
le Christ dans la Jérusalem d‘en haut [dénomination synonyme pour le 
Royaume des cieux], il faut que dès ici-bas s‘accomplisse aussi dans nos cœurs 
l‘entrée triomphale du Christ, il faut que le Christ devienne véritablement le roi 
de nos cœurs […] qu‘Il règne véritablement en nous» (Deseille,  2017b: 125).  

La troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, est nommé aussi Roi 
dans quelques prières liturgiques de l‘Orthodoxie. Parmi celles-ci, les plus 
connues sont les prières initiales de tous les offices orthodoxes qui 
commencent par une prière adressée au Saint-Esprit (Dumas, 2019a: 167):  

«Roi céleste, Paraclet, Esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, 
trésor de tout bien et dispensateur de vie, viens et demeure en nous, et purifie-
nous de toute souillure, toi qui es bon» [12]. 

Ces prières inaugurent aussi les prières personnelles des fidèles, du 
matin et du soir (Larchet, 2016: 80). La théologie chrétienne précise que le 
Saint-Esprit a été envoyé à l‘humanité par le Christ ressuscité et monté 
glorieusement à la droite du Père, dans «leur» Royaume, afin d‘aider les 
fidèles à transfigurer et à diviniser leur vie terrestre, par la compénétration 
de leur agir avec l‘agir incréé de Dieu, et à acquérir déjà la vie céleste du 
Royaume:  

«Ainsi, notre vie sera une vie céleste […], et nous serons vraiment assis dans les 
cieux, tout en restant matériellement sur terre, car notre cœur sera dans les 
cieux avec le Christ, dans la puissance de son Esprit, à la gloire de son Père, 
dans les siècles des siècles» (Deseille, 2017b: 259). 

Le règne et la royauté de Dieu 

La royauté est un attribut de la divinité même de Dieu en tant que Roi, 
ainsi que de la divinité du Christ, annoncée et mentionnée dans les 
évangiles. Défini par le Dictionnaire Trésor de la Langue française comme 
«fonction de roi ou de reine; exercice du pouvoir royal» [13], l‘emploi 
commun de ce nom a engendré son emploi spécialisé, par analogie, dans la 
terminologie [14] chrétienne, orthodoxe, mais aussi catholique-romaine, 
pour désigner l‘exercice du pouvoir de Roi de Dieu et du Christ. 

La royauté de Dieu est proclamée de façon très explicite lors de chaque 
célébration liturgique au niveau d‘un énoncé qui constitue ce qu‘on appelle 
en langage spécialisé un ecphonèse: «Car à toi apartiennent la puissance, la 
royauté et la gloire, Père, Fils et saint Esprit, maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles »: 

«ecphonèse m. Brève formule de doxologie trinitaire récitée par le prêtre à voix 
haute, à la fin d‘une ecténie ou d‘une prière prononcée par le diacre ou le 
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prêtre; exemple, cet ecphonèse prononcé à la fin de la grande ecténie: „Car à toi 
apartiennent la puissance, la royauté et la gloire, Père, Fils et saint Esprit, 
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.‖: ecfonis (n.), pl. 
ecfonise. Ecfonisele sunt, în rugăciunile Utreniei, ca şi în trecut, şi azi, fie formule de 
încheiere, fie formule care marchează începutul diferitelor lecturi sau cântări ce revin 
cântăreţilor la strană. DECR » (Dumas, 2010b : 87). 

Cette royauté de Dieu est partagée dans les textes liturgiques 
notamment avec le Christ, la deuxième Personne de la Trinité, qui est 
appelé même par l‘Acathiste qui Lui est consacré de façon très explicite, la 
«Royauté de Dieu»: «Jésus, Royauté invincible» [15]. 

Un symbole plutôt concret, de nature liturgique, de cette royauté du 
Christ est représenté par la mitre de l‘évêque, qui évoque aussi, par 
analogie, la couronne des empereurs byzantins:  

«En plaçant la mitre sur sa tête, l‘évêque dit : Le Seigneur a mis surta tête une 
couronne de pierres précieuses. Tu lui as demandé la vie et Il t’a donné de longs jours 
(Ps 20, 4-5). La couronne,semblable à celle des empereurs byzantins, n‘est pas 
seulement le signe de l‘autorité de l‘évêque sur l‘Église locale dont il a la 
charge (et qui lui vaut aussi le titre de « Maître » – despota en grec, vladika en 
slavon) : c‘est aussi et surtout un symbole de la royauté du Christ (signifié par 
la croix qui est sur la mitre, et par l‘icône du Pantokrator qui est sur la partie 
avant de son pourtour)» (Larchet, 2016: 237). 

Symbole par excellence du Christ [16], l‘évêque incarne donc, dans sa 
personne, à travers chacune de ses célébrations liturgiques (pendant 
lesquelles le port de la mitre est obligatoire), la royauté du Verbe, du Fils de 
Dieu.  

Quant au nom règne, il désigne de façon presqu‘exclusive la durée de 
l‘exercice de cette Royauté unique, divine, qui est infinie (ou éternelle); ce 
qui veut dire que de l‘ensemble des traits sémantiques indiqués par sa 
définition lexicale («action, fait pour un monarque de régner; p. méton. 
Manière de régner, durée pendant laquelle un monarque règne» [17]), c‘est 
plutôt celui-ci qui a été retenu afin d‘être utilisé dans le lexique spécialisé, 
chrétien en général et chrétien-orthodoxe en particulier. Néanmoins, le sens 
d‘exercice de la royauté, de l‘agir en tant que roi du nom règne est actualisé 
discursivement au niveau du texte de l‘oraison dominicale: «Notre Père qui 
es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite, sur la terre comme au ciel» [18]. 

La Liturgie eucharistique «évoque à maintes reprises, au cours de son 
déroulement, le Royaume comme une réalité présente» (Larchet, 2016: 197). 
Elle commence par cette formule de bénédiction: « Béni soit le Règne du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles 
des siècles» [19], qui transporte le fidèle présent à l‘office, de son temps 



historique et social dans le temps liturgique, ouvert sur l‘éternité du 
Royaume des cieux. 

Avant les lectures, lors de la cérémonie du Trône (dénomination qui 
fait référence au trône du Roi céleste sur lequel seul l‘évêque - symbole et 
image du Christ-Roi - s‘assoit dans le sanctuaire pendant la lecture de 
l‘Apôtre), le prêtre dit la prière suivante: «Bénis soi-Tu sur le trône de 
gloire de Ta royauté, Toi qui es assis sur les Chérubins, en tout temps, 
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles» [20], «ce qui est la 
reconnaissance de Dieu comme régnant sur un royaume éternel, et donc 
aussi présent actuellement » (Larchet, 2016: 197). 

En guise de conclusion 
De toute la famille lexicale du nom roi, l‘adjectif royal est le seul à ne 

pas avoir été récupéré pour un emploi spécialisé dans la terminologie 
chrétienne-orthodoxe. Les textes liturgiques ne parlent pas du pouvoir 
royal de Dieu, ni de ses prérogatives royales, ni des «réalités» royales de 
son Royaume. Cette exception pourrait s‘expliquer par la nature même de 
l‘analogie qui sous-tend cette spécialisation d‘emploi des mots de cette 
famille. D‘une multitude des rois terrestres, ne serait-ce que celle des rois 
d‘Israël, les ancêtres du Christ mentionnés dans l‘évangile de la généalogie 
(Matthieu 1, 1-16) et présents dans les livres de l‘Ancien Testament, l‘Église 
est passée, et ceci sur la base de tous les livres du Nouveau Testament, à un 
seul Roi, unique, le Dieu des chrétiens, qui est Un en trois Personnes.  

Le Royaume de Dieu n‘est pas de ce monde, et c‘est pour cela aussi 
que les textes des offices n‘ont pas besoin de le décrire ; il relève d‘un 
monde invisible, des réalités divines et spirituelles, appelées également 
célestes (même si la dénomination de Royaume céleste existe, elle est très peu 
utilisée en français, dans les textes orthodoxes, justement pour garder 
l‘indétermination de la localisation « des cieux » au niveau du syntagme 
synonyme, dans la structure duquel le nom n‘est pas adjectivisé). C‘est le 
Royaume d‘un Roi unique, dont les fidèles ont la certitude par la foi [21], 
un Royaume eschatologique, tel qu‘il est défini par tous les textes 
liturgiques, mais déjà actuel à travers la Liturgie eucharistique, et dont 
l‘Église du Christ représente l‘image (Larchet, 2016: 186).  

 

NOTES : 

[1]. Divine Liturgie de notre saint Père Jean Chrysostome, selon l‘usage du Mont-Athos, 
Monastère Saint-Antoine-Le-Grand, Monastère de Solan, 2009, p. 51. 

[2].http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3041573700; 
consulté le 3 décembre 2019.  

[3]. Nous mentionnons aussi la définition de son équivalent roumain : « împărăţie 

f. || ~a cerurilor (s.n.).Locul şi timpul duhovniceşti în care omul se 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3041573700;
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întâlneşte cu Dumnezeu, unde stăpâneşte Dumnezeu, rai: leroyaume des 

cieux (s.n.).Bienheureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux 
(Béatitudes). DLMSA. || sin. leroyaume de Dieu (s.n.).Le royaume de Dieu 
est au milieu de vous. (Luc 17,21). NT. || sin. leRoyaume (m.). Jésus, Fils de 
Dieu, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton Royaume (Acathiste en 
l’honneur de la Passion). RA. » (Dumas, 2010a : 154). 

[4]. Nous comprenons ici la prière dans son acception théologique la plus large, qui 
comprend l‘intercession, la louange, l‘action de grâce, la pénitence et le 
pardon (Dumas, 2010b : 175, Le Tourneau, 2005 : 504), mais aussi dans 
l‘acception discursive de Coșeriu, qui souligne l‘un de ses traits rituels 
fondamentaux : « ce qui caractérise la prière du point de vue linguistique 
est la certitude inébranlable du sujet qui prie, tant en ce qui concerne 
l‘objectivité de la perception et de l‘interprétation du monde et des attributs 
divins impliqués ou rendus explicites par la prière, que par rapport à la 
possibilité de la mise en place d‘un dialogue et de la communion avec 
Dieu. Et ceci, malgré l‘absence des preuves et des arguments 
„scientifiques‖ (ignorés par la prière ou qu‘elle doit ignorer) et malgré la 
distance incommensurable qui sépare le sujet humain, limité et mortel, du 
Sujet divin, absolu et éternel » (Coseriu, 2010 : 3).  

[5]. Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome, p. 52. 
[6]. Acathiste à la Très Sainte Mère de Dieu, Monastère Sainte-Antoine-Le-Grand, 

1996, p. 65. 
[7]. Nous avons défini ailleurs cette notion, utilisée pour attirer l‘attention sur le 

type particulier de discours représenté par la prière, investi d‘un agir 
humain censé influencer l‘agir divin par rapport auquel il est 
disproportionné mais dont il attend une réponse-intervention, en 
récupérant (au niveau de ce type particulier de discours) la définition 
proposée en langue française pour le nom « appellation », à savoir celle 
« d‘action de désigner quelqu‘un […] en lui donnant un nom », en 
s‘adressant à lui : 
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1186575690; 
consulté le 17 mars 2019. (Dumas, 2019b : 77). 

[8]. Acathiste à notre Très-Doux Seigneur Jésus-Christ, Monastère Sainte-Antoine-Le-
Grand, 1996, p. 14. 

[9]. Ibidem, p. 16. 
[10]. Ibidem, p. 19. 
[11]. Ibidem, p. 22. 
[12]. Manuel de prières du chrétien orthodoxe, Monastère Saint-Antoine-Le-Grand, 

Monastère de Solan, 2013, p. 5. 
[13].http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?28;s=417820305;r=2;nat

=;sol=0; consulté le 5 décembre 2019. 
[14]. Notre étude suivra l‘emploi spécialisé des mots de la famille lexicale du nom 

Roi au niveau de ce que nous avons appelé partout dans nos travaux la 
terminologie religieuse orthodoxe individualisée en langue française, une 
terminologie spécialisée de nature culturelle-cultuelle (Dumas, 2010b), 
même si nous parlons ici tantôt de terminologie, tantôt de lexique 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?28;s=417820305;r=2;nat=;sol=0;
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?28;s=417820305;r=2;nat=;sol=0;
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?28;s=417820305;r=2;nat=;sol=0;


spécialisé, chrétien-orthodoxe. La différence entre les deux serait celle 
proposée par Michel Le Guern, que nous faisons nôtre, qui place la 
terminologie du côté du discours, le lexique étant considéré comme 
représenté par tous les mots de la langue (Le Guern, 1989 : 341). 

[15]. Acathiste à notre Très-Doux Seigneur Jésus-Christ, Monastère Sainte-Antoine-Le-
Grand, 1996, p. 18. 

[16]. L‘évêque représente « une icône, ou plus exactement, un typos du Christ » 
(Larchet, 2016 : 18) et les Pères de l‘Église étaient pleinement conscients de 
ceci. De tous les écrits patristiques rédigés à ce sujet, les Lettres de saint 
Ignace le Théophore sont les plus explicites à cet égard, puisqu‘elles 
précisent de façon très claire que « l‘évêque tient la place de Dieu » dans 
l‘Église et qu‘on doit lui obéir en tout (Saint Ignace d‘Antioche, Aux 
Magnésiens, 6, SC10). À son tour, dans l‘espace français, où l‘Orthodoxie est 
encore jeune et à ses débuts, le père archimandrite Placide Deseille 
synthétise avec rigueur et clarté cet enseignement dans tous ses écrits, ainsi 
que dans ces homélies : « L‘évêque est l‘icône vivante, le sacrement vivant 
de la présence du Christ, il est le célébrant par excellence de l‘Eucharistie, il 
représente sur terre le Christ » (Sermon du père archimandrite Placide 
Deseille, lors de la célébration de la Divine Liturgie de saint Jean 
Chrysostome au monastère orthodoxe de la Protection de la Mère de Dieu 
de Solan, France, le 23 octobre 2011, que nous avons écouté sur place). 

[17].http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/search.exe?75;s=417820305;cat=0;m
=r%8Agne; consulté le 5 décembre 2019. 

[18]. Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome, p. 68. 
[19]. Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome, p. 29. 
[20]. Ibidem, p. 42. 
[21]. La communion qu‘ils reçoivent lors de chaque célébration liturgique les y 

prépare déjà, tel que le montrent les prières du prêtre de consécration des 
saints dons : « En sorte que ces dons ici offerts deviennent pour ceux qui y 
communient, sobriété de l‘âme, rémission des péchés, communion du 
Saint-Esprit, plénitude du Royaume des cieux, assurance auprès de Toi » 
(Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome, p. 63). 
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CE  SE  ASCUNDE  ÎNTR-UN  ETNONIM  DE  BASM? 

Abstract: As shown by the Romanian Dialectology and Historical 
linguistics, the Romanian form strir (pl. striri, in Rom. împăratul stririlor 
[Engl., lit. the emperor of foreigners]) – from a fairy tale published by the 
folklorist Petre Ispirescu, Țugulea, fiul unchiașului și al mătușei [Engl., lit. 
Țugulea, the son of the old man and of the old woman] – is to be connected 
with Lat. extraneus, as a Romanian Northern phonetic form of străin 
‗foreigner‘. However, this connection is not always (immediately) seized, 
the denotation of the word itself being thus lost. Consequently, those who 
operate with the text in one way or another either try to reconstruct a 
plausible meaning of the word, based on some sort of contextual reasoning, 
or emendate the form of the word in order to secure a certain, easier 
(though possibly perplexing) reading (cf., e.g., stir – or știr –, < Bg., Srb. štir, 
‗amaranth‘; v. MDA s.v.). The reason why the correct connection is usually 
ignored lays upon the direct provenience of this particular fairy tale, which 
is Southern, and, consequently, upon the absence of other linguistic 
features of Northern character from the text. The author of the article first 
argues the ground on which this particular form strir – pl. striri – appears 
in the fairy tale, and then discusses the interpretative extension that one 
may adopt regarding it, given the fairy tale‘s morphology and specificity. 

Keywords: stri(i)r ‗foreign‘, rhotacism (/n/ > /r/), historical linguistics, 
dialectology, fairy tale. 

 

Editarea pentru publicul larg a basmelor populare – culese cândva dintr-o 
zonă etnografică anume, caracterizată din punct de vedere lingvistic de 
particularități de grai distincte – nu este îndeobște preocupată de 
asigurarea acurateții formale a textului, astfel încât, în procesul pregătirii 
textului pentru publicare, sunt înlăturate cele mai multe dintre faptele de 
limbă regionale (cu excepția, poate, a câtorva elemente de vocabular). 
„Corectată‖și modernizată mai ales în privința aspectelor fonetic și 
morfologic, limba textului predispune cititorul la o anumită receptare, 
întemeiată pe mai puțini piloni (ori pe complet alții) decât ar trebui. O 
receptare pe care ascultătorul/cititorul o legitimează, desigur, dar care nu 
este mai puțin greșită numai pentru că ar funcționa într-un cadru de 
așteptări orientat și limitat!   

Explicabil simpluși firesc ca formă fonetică regională a lui străin, deci 
din direcția dialectologiei, un element de limbă ca strir pierde considerabil 
din șansele de a fi recunoscut și interpretat astfel [1] , deci corect – chiar de 
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către un cititor care deține unele cunoștințe de dialectologie sau de fonetică 
românească– când apare în construcția nominalăîmpăratul stririlor (I - 
Țugulea, fiul unchiașului și al mătușei[2]), într-un context amplu care nu 
vădește niciun alt element de limbă din aria dialectală [3] căreia îi aparține. 
Forma este percepută ca fiind relevantă exclusiv sub raport lexical, în 
țesătura unei povești din care se poate afla că, după ce Țugulea izbăvește 
țara de zmei și de zmeoaice, împăratul, temându-se că voinicul va uzurpa 
tronul, îi dă o grea însărcinare: „– Țugulea viteazul, zise împăratul, Sfatul 
împărăției mele a găsit cu cale să te duci la împăratul stririlor, în pețit, să-i 
ceri fata pentru mine‖. În acest punct, receptorul modern și cult al 
basmului este tentat să-și imagineze existența poporului „exotic și mitic‖ al 
stririlor în genul lotofagilor[4] ori al... houyhnhnmilorșiyahooilor[5]și, 
scrupulos, să treacă la iscodirea enciclopediilor literare, istorice și 
geografice ale lumii...Totuși,după cum o arată clasicele discipline 
lingvistice, rezolvarea misterului identității împăratului este mult mai la 
îndemână. 

Dar prezențaformei într-un basm cules din aria sudică a limbii 
române[6], unde graiurile cunoșteau pe /n/intervocalic (Gheție 1994, 96), 
într-o epocăîn care, în general, fenomenul este în regres, ridică o problemă 
suplimentară: cea a motivării introducerii ori păstrării ei în basm. 

La prima vedere, și acceptând premisa căstrăinul este, în simbolistica 
universală, ‗neînțelesul‘, ‗dușmanul‘, împăratul stririlor pare a fi exponentul 
unui neam detestabil și detestat, desemnat conștient de către băsmuitor 
(dacă este muntean [7]) printr-o formă lingvistică o dată în plus 
stigmatizatoare: nu doar prin conținut, ci și prin forma fonetică. Exegeza în 
această direcție, construită, s-ar întemeia însă pe percepții exterioare 
basmului în discuție și limitelor îngăduite de morfologia basmului, în 
general. 

* 
Numele împăraților din folclorul românesc nu fac obiectul unor 

cercetări, acceptându-se aserțiunea lui George Călinescu din Estetica 
basmului (1965, 222) că acestea – de obicei cromatice – nu au o încărcătură 
simbolică; altfel spus, băsmuitorul popular nu adaugă nimic la mesajul 
textului pe care îl creează și... răscreează numindu-și întru-un oarecare fel 
personajele-împărați. Din perspectiva exegetului,  

„[n]u se poate stabili în basme nici o distincție stabilă (sic) caracterologicăîntre 
împărații pe culori, și ideea căÎmpăratul Roșu este împăratul rău la suflet nu se 
verifică‖.  

Caracterizarea prin nume este absentă, de altfel, și în basmele 
occidentale: de cele mai multe ori, personajele rege și regină nu sunt 



prezentate altfel decât cu titulatura lor regală, indiferent de rolul pe care îl 
joacă într-un moment al acțiunii.  

Dimpotrivă, de tipul moral al unui personaj, de emoțiile care îl 
domină dă seama chiar acțiunea în care este angrenat și la care contribuie – 
o desfășurare a evenimentelor care nu dezminte pe parcurs scurtele 
caracterizări aplicate direct personajului respectiv [8]: împăratul este 
„puternic și mare‖, (I-Prâslea cel voinic și merele de aur), „foarte bogat și 
puternic‖ (I-Fata de împărat și fiul văduvei), „foarte viteaz‖ (I-Zâna munților), 
„evlavios și bun‖ (I-Pasărea măiastră) ori „om aspru‖ (I-Voinicul cel fără de 
tată); cu împărăteasa, sunt amândoi „oameni de treabă și frumoși‖ (I-
Ciobănașul cel isteț sau țurloaiele blendei); zmeii sunt „voinici‖ (I-Prâslea cel 
voinic și merele de aur); fata de împărat este „așa de gingașăși de plăpândă 
[...], așa de puținticăși drăgălașe mai era, încât s-o sorbi într-un pahar cu 
apă‖ (I-Fata de împărat și fiul văduvei); fiul de împărat „are ținere de minte 
grozavăși ia în cap ușor ce i se arată‖ (I-Hoțu împărat), este „așa de silitor, 
încât se mirau dascălii de dânsul cum de învață așa repede‖ (I-Zâna 
munților) etc. După cum se poate ușor observa, caracterizările directe sunt 
rare și brevilocvente, stereotipe, în acord cu întreaga construcție 
dihotomică a basmului, fără situații intermediare și fără revelații pe măsură 
ce se țese povestea: binele vs răul. În afara acestor caracterizări,  

„[s]entimentele și emoțiile sunt […] externalizate [9]. [...] Evitându-se constant 
analiza psihologică, acțiunea basmelor este cea care poartă încărcătura 
simbolică. Descrierile fizice și referirea la evenimente exterioare poveștii în 
desfășurare servesc la continuarea acțiunii, dar și furnizează modalitatea de 
descifrare a realităților psihologice. […] Mai mult, aceste particularități 
[indicate direct de autor, n.n., A.C.] au aproape întotdeauna o singură 
consecință, nedeschizând multiple posibilități de desfășurare a acțiunii. […] 
Oricât ar părea de ciudat, rezultă că trebuie să urmărim acțiunea dacă vrem să 
cunoaștem ce este în mintea personajelor din basme‖ (Tatar 1987, 78-79; tr.n., 
A.C.). 

În acest context, nu este nevoie ca, prin nume, să se stabilească un fel 
de complicitate între povestitor și receptor în privința înțelegerii anvergurii 
și nuanțelor din caracterul vreunui personaj. Acestea sunt expuse suficient 
de funcția prin care personajele existăîn basm și prin sfera de acțiune în care 
operează (v. Propp 1970, 79 ș.u.): 1) eroul, 2) răufăcătorul (oponentul 
eroului), 3) falsul erou, 4) trimițătorul, 5) ajutorul, 6) donatorul, 7) prințesa 
(pe care eroul încearcă să o câștige pentru sine ori pentru un altul) și tatăl 
ei, împăratul.  

Despre personajul împărat se impune înainte de toate o precizare: el 
nu este, generic, personaj negativ nici în basmele românești, nici în cele 
occidentale, ci „înfățișează un caracter moral unic‖ (Călinescu 1965, 223), 
neutru. S-a făcut observația că, în general, cadrul în care evoluează 
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caracterele este în mod distinct medieval, că reflectă stratificarea societății 
feudale [10], cu toate neajunsurile și inechitățile ei, pe de o parte, și cu toate 
năzuințele de a răsturna această ordine și sforțările necesare, pe de altă 
parte. Or, pentru băsmuitorul popular, regele se aflăîntr-o poziție prea 
îndepărtată–și, întrucâtva, misterioasă– ca să poată deveni arhetipul răului 
ce trebuie învins; dacă omul de rând are a se opune unei stări de lucruri 
defavorabile lui, aceasta e reprezentată de ocupantul tangibil al unei trepte 
superioare în ierarhia socială: boierul, nobilul, stăpânul moșiei. Un detaliu 
ce ține de variantele în care circulă Motanul încălțat,din colecția lui Charles 
Perrault, sprijină această idee: în cele mai multe versiuni, castelul pe care 
Motanul încălțat reușește să-l acapareze pentru stăpânul său (feciorul cel 
mic al unui morar) aparține unui căpcăun, pe care înzestrata felină ajunge 
să-l mănânce,după ce l-a păcălit să se transforme în șoarece; în alte variante 
însă, stăpânul este un rege, care doarîși pierde palatul pentru că lipsește de 
acasă la venirea motanului, fiind plecat la vânătoare[11]. În primul caz, 
sfârșitul căpcăunului traduce ostilitatea supusului față de stăpânul crud 
[12]; în al doilea, rămâne doar accentul pus pe visul săracului de a se 
desfăta cu avuții interzise lui într-o ordine împământenită a lucrurilor. La 
noi, chiar și un împărat despre care se spune că a devenit, într-un târziu, 
suzeran al împăratului locului este descris inițial [13] în termeni care 
surprind cu precizie politico-diplomatică starea de fapt, degrevată de 
judecata subiectivă:  

„A fost odată un împărat. Acel împărat mare și puternic bătuse pe toți împărații 
de prinpregiurul lui și-i supusese, încât își întinsese hotarele împărăției sale pe 
unde a înțărcat dracul copiii, și toți împărații cei bătuți era îndatorați a-i da câte 
un fiu d-ai săi ca să-i slujească câte zece ani.  

La marginea împărăției lui mai era un alt împărat carele, cât a fost tânăr, nu se 
lăsase să-l bată; când cădea câte un pârjol asupra țărei sale, el se făcea luntre și 
punte și-și scăpa țara de nevoie; iară după ce-ajunse la bătrânețe, se supusese și 
el împăratului celui mare și tare, fiindcă n-avea încotro. El nu știa cum să facă, 
cum să dreagă, ca săîmplinească voia acelui împărat de a-i trimite pe unul din 
fiii săi, ca să-i slujească: fiindcă n-avea băieți, ci numai trei fete. Dintr-aceasta el 
sta pe gânduri. Grija lui cea mare era ca să nu crează acel împărat că el este 
zăcaș [14] și se îndărătnicește a-i trimite vreun fiu, din care pricină să vină să-i 
ia împărăția, iară el cu fetele lui să moarăîn ticăloșie, în sărăcie și cu rușine‖ (I-
Ileana Simziana). 

Un personaj-împărataparte este împăratul-tată al prințesei căutate, 
pentru cucerirea căreia eroul trebuie să iasă biruitor din câteva încercări. 
Față de celălalt tip de împărat – împăratul, pur și simplu –, el se distinge 
însă prin funcție, nu prin calitatea morală; el nu funcționează ca împlinitor 
al unui rol deosebit de cel al fetei înseși, întrucât ambii acționează pentru 
zădărnicirea eforturilor tânărului pretendent (mai ales că, în unele situații, 



beneficiarul cuceririi nici nu este chipeșul voinic ce se prezintă la curte, ci 
un altul, despre ale cărui calități împăratul și fata au toate motivele să se 
îndoiască). Este, în fapt, vorba despre un ritual menit să testeze și să 
demonstreze vrednicia și valoarea bărbatului. O dată în plus, așadar, un 
asemenea împărat-tată protector nu poate fi încadrat în categoria actanților 
răi, deși îl întâmpină cu ostilitate pe erou, amenințându-l în cel mai bun caz 
cu alungarea, dar bucurându-se și de o eventuală moarte a acestuia. Și din 
acest punct de vedere, efortul de a da împăratului-tată al fetei un nume cu 
semnificație specială (eventual, accentuat negativă) ar fi de prisos.  

În plus, în basmul popular Țugulea, fiul unchiașului și al mătușei, s-ar 
putea spune că împăratul stririlor – tatăl prințesei pețite – nuanțeazăluminos 
arhetipul monarhului din categoria 7) a lui Propp, prin stupoare în fața 
priceperii eroului și toleranță față de reacția ireverențioasă a propriei sale 
curți, nicidecum prin tiranie excesivă ori domnie peste un neam cu 
mentalități demne de sentimente xenofobe[15]:  

„Când veni împăratul a doua zi şi auzi orăcăitul copiilor de-i împuiase 
urechile, se luă cu mâinile de păr şi plecă îndată. Când să pâşească pragul 
porţii de la aceste case, ca să se ducă la palatul lui, vrăjitorul îl atinse şi pe 
dânsul cu toiagul, şi îndată se pomeni cu câţiva boboci de raţă măcăind după 
dânsul. Râseră şi împărăteasa şi sfetnicii când văzură pe împăratul cu bobocii 
după dânsul.Iară el se spăimântă de poznele ce făcuse Ţugulea şi, 
nemaicutezând să-i mai dea vreo poruncă, otări să-i dea fata.‖  

Este posibil deci, pur și simplu, ca povestitorul popular muntean să fi 
auzit forma striri undeva în nord [16]și, înțelegând că acoperă noțiunea de 
‗străin‘, să o fi reținut și folosit ca atare [17]; de altfel, se dovedește a-i fi fost 
de folos pentru coerența basmului, căci eroul are întotdeauna de călătorit 
„peste mări și țări‖, la neamuri străine conduse de împărați a căror 
bunăvoință ajunge să fie câștigată prin îndrăznealăși istețime. 

 
 
 
NOTE: 

[1] Așa se face că forma poate fi„emendată‖ în unele culegeri de texte, chiar dacă la 
baza acestora stă o ediție bună a basmelor românești. Aceasta este situația 
în Culegere de texte literare pentru clasele I-II, vol. I, București, EDP, 1977, 
unde se găsește, la p. 191: „– Țugulea viteazul, zise împăratul, Sfatul 
împărăției mele a găsit cu cale să te duci la împăratul stirilor, în pețit, să-i 
ceri fata pentru mine‖. Cf. p. 193. 

[2] Notația indică sursa și titlul basmului: I – Petre Ispirescu, Opere. I. Ediție 
îngrijită, note și variante, glosar și bibliografie de Aristița Avramescu. 
Studiu introductiv de Corneliu Bărbulescu, București, EDP, 1969. 
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[3] Forma pl. stri(i)ri apare ca rezultat al unui fenomen prezent în limba română (în 
dialectele dacoromân și istroromân) –rotacismul, care presupune trecerea 
unui n intervocalic la r, în cuvinte moștenite din latină: anima >înemă 
>îremă, bene >bine >bire, *comminicare >cumeneca >cumereca, lana >lînă >lîră, 
manu >mînă>mîră etc. În cazul de față, din lat. extraneus (cf. DER s.v.). 
Transformarea, deși veche, nu este un fenomen consemnat în general în 
textele românești din primele veacuri ale scrisului românesc, ci 
caracterizează așa-zisele texte maramureșene și alte câteva, puține însă, din 
secolele al XVI-lea și al XVII-lea (Codicele voronețean, Psaltirea voronețeană, 
Psaltirea Hurmuzaki, Catehismul Marțian etc.). În afara dovezilor oferite de 
acestea, lingviștii diacroniști nu pot decât să formuleze conjecturi în 
legătură cu aria pe care a fost activ rotacismul, într-o perioadă sau alta din 
istoria limbii. O bună sinteză asupra acestei probleme speciale face Ion 
Gheție (1994, 94): „După cei mai mulți cercetători, rotacismul ar fi avut 
întotdeauna un caracter local, fiind răspândit numai în nordul 
Dacoromaniei. S. Pușcariu credea că fenomenul în discuție se întindea 
odinioarăși în sudul Transilvaniei. N. Drăganu socotește rotacismul drept o 
inovație a graiurilor din Munții Apuseni, de unde s-a extins și asupra 
Transilvaniei de nord. I Bărbulescu consideră că rotacismul a fost cândva 
un fenomen general dacoromânesc. Același lucru l-a susținut nu de mult M. 
Sala, după care n fricativ, provenit dintr-un n slab latin, era curent 
odinioară în toate dialectele limbii române. După unii autori, în Moldova 
rotacismul ar fi fost importat din nordul Ardealului – Maramureș.‖ 

[4] Vezi Homer, Odiseea, Cântul IX, v. 108-115: „Dar când coteam Malèa, mă 
respinse / Un val puternic răscolit de Crivăț, / Și m-abătu dearte de Citera. 
/ De-aici turbate vânturi mă purtară / Pe marea cea pescoasă nouă zile / 
Plutind, iar într-a zecea poposirăm / În țara lotofagilor, ce-au hrana / Din 
flori‖. 

[5] Vezi Jonathan Swift, Călătoriile lui Gulliver, Partea a IV-a, capitolul I: „Autorul 
devine căpitan de vas şi pleacă în călătorie. Marinarii uneltesc împotriva 
lui. Îl ţin închis multă vreme în cabină şi-l debarcă pe ţărmul unei ţări 
necunoscute. Călătoreşte spre interiorul tării. Descrierea yahooilor, nişte 
animale foarte ciudate. Autorul întâlneşte doi houyhnhnmi‖. 

[6] Petre Ispirescu notează (1969, 557), la publicarea basmului, în 1876: „Povestit d-
un țăran din distr. Vlașca, comuna Bulbucata și comunicat de frate-meu G. 
Ispirescu‖; azi, jud. Giurgiu. 

[7] Presupunem că este vorba de un vorbitor al unui grai sudic. Din păcate, 
culegătorul de folclor Petre Ispirescu nu a fost preocupat (de altfel, în 
situația transmiterii prin intermediar, nici nu se mai punea problema) de 
păstrarea formei exacte a limbii utilizate de băsmuitor, fapt ce ne-ar fi 
sprijinit în identificarea ariei dialectale de care aparținea acesta. S-ar putea 
însă să avem de-a face cu un basm de proveniență nordică, ce, prin 
repovestire, să fi coborât înspre ariile sudice ale dacoromânei, pierzând pe 
parcurs (eventual, brusc, prin cineva) particularitățile lingvistice originare. 

[8] Acestea nu apar cu necesitate: în privința împăraților și a împărăteselor, de 
exemplu, băsmuitorul se mulțumește de cele mai multe ori să le 



introducăîn narațiune printr-o formulă-tip: „A fost odată un împărat‖ (I-
Broasca țestoasă cea fermecată, I-Porcul cel fermecat, I-Poveste țărănească), „A 
fost un împărat și o împărăteasă‖ (I-Lupul cel năzdrăvan, I-George cel viteaz). 

[9] Ideea a fost susținută pe baza câtorva exemple furnizate de colecția de basme 
germane a fraților Grimm, de către Tatar (1987); de pildă, în Copilul Mariei 
(cf. germ. Marienkind), curiozitatea nestăpânită este exprimată prin 
deschiderea unei uși interzise.Aceeași situație iese în evidență cu 
prisosințăîn cazul folclorului românesc: curiozitatea și lipsa de 

obediențăreală față de tată se deduc din decizia fetelor de a intra în camera 
unde nu le era îngăduit să pășească („ – Surioarele mele, zise fata cea mai 
mare, câtu-i ziulica de mare toarcem, coasem, citim. Sunt câteva zile de 
când ne aflăm singure, n-a mai rămas niciun colț de grădină pe unde să nu 
ne fi plimbat. Am intrat prin toate cămările palatului tatălui nostru, și am 
văzut cât sunt de frumos și bogat împodobite; de ce să nu intrăm și în 
cămara aceea, în care ne-a oprit tatăl nostru de a intra? […] – Că doară nu s-
o face gaură în cer d-om intra, zise cea mijlocie. Că doară n-or fi niscaiva 
zmei să ne mănânce, ori alte lighioane. Și-apoi de unde o săștie tata dacă 
noi am intrat au ba?‖, I-Porcul cel fermecat); mărinimia lui Greuceanu reiese 
din iertarea pe care o acordă sfetnicului mincinos („ – Sunt gata, mărite 
împărate, zise el, s-arăt oricui ce poate osul lui Greuceanu. Să vină aici acel 
sfetnic nerușinat care a vrut să te amăgească, spre a ne înțelege la cuvinte. 
Împăratul îl chemă. Acesta, dacă veni și văzu pe Greuceanu cu sprinceana 
încruntată, începu să tremure și-și ceru iertăciune, spunând cum căzuse în 
mâinile lui paloșul lui Greuceanu. După rugăciunea lui Greuceanu, 
dobândi iertare și de la împăratul, dar acesta îi poruncise să piară din 
împărăția lui‖, I-Greuceanu); evlavia feciorului de împărat se observă din 
renunțarea la dreptul de pedepsire a fraților trădători, în favoarea lui 
Dumnezeu („Se aduseră frații înaintea împăratului, carii deterăîn genuchi 
și cerură iertare de la fratele cel mai mic. El le zise: – Dacă Dumnezeu vă va 
ierta, iertați să fiți și de la mine‖, I-Pasărea măiastră); etc.   

[10] De la o colecție la alta, este loc de unele nuanțări. De exemplu, Călinescu (1965, 
378) găsește în basmele săsești ale lui Iosef Haltrich (Deutsche Volksmärchen 
aus dem Sachsenlande in Siebenbürgen, Wien, Hermannstadt, 1885), elemente 
de gândire protestantă, normale într-o „organizație civicăînaintată, dar 
măruntă‖; în timp ce „[b]asmul unguresc,e somptuos, pompos, plin de 
ornamente aproape rococo, situat însăîntr-o civilizație mai apropiată, stil 
secolul XVIII european. Mediul social este feudalismul austro-ungar‖ (384). 

[11] Vezi The Annotated Classic Fairy Tales. Edited with an introduction and notes by 
Maria Tatar, New York / London, W.W. Norton & Company, 2002, 241. 

[12] În original, termenul care desemnează creatura este fr. ogre, 1. ‗tip de monstru 
despre care se crede că se hrănește cu carne de om‘, DLF; s.v., tr.n., A.C.; cf. 
MDA, s.v.căpcăun, 1. ‗tip de monstru din mitologia populară românească, 
cu trup de om și cap de câine, care mănâncă oameni‘. 

[13] Dacă se petrece o schimbare de atitudine asupra figurii imperiale, aceasta vine 
strict în urma înregistrării acțiunilor și purtării împăratului; totuși, el nu 
este lipsit de onorurile ce i se cuvin prin poziția sa, chiar și după moarte: „– 



 

100 

 

Sunt mulțumit de slujbele tale, zise împăratul; să știi că după moartea mea 
tu ai să te urci pe scaunul împărăției mele, fiindcă eu n-am moștenitor până 
acum. Iară daca Dumnezeu îmi va da un fiu, tu vei fi mâna lui cea dreaptă. 

Toți sfetnicii și fiii de împărat erau de față când a zis împăratul vorbele acestea. 
Ileana Simziana, dacă văzu că i se împlini și astă voință, se hotărî să-și răzbune 

asupra împăratului, pentru că trimise tot pe Fătul ei Frumos la toate 
slujbele cele grele, cari puteau să-l răpună; căci ea credea că însuși 
împăratul se va duce să-i aducă vasul cu botez, fiindcă el putea mai lesne s-
o facă, de vreme ce toți se supuneau la porunca lui. 

Ea porunci să încălzească baia și împreună cu împăratul să se îmbăieze în laptele 
iepelor ei. După ce intră în baie, porunci să-i aducă armăsarul ca să sufle 
aer răcoros. Și daca veni, armăsarul suflă cu o narăînspre dânsa răcoare, 
iară cu altănarăînspre împăratul aer înfocat, încât fierse și mațele dintr-
însul, și rămase mort pe loc. 

Mare vâlvă se făcu în împărăție când se auzi de moartea împăratului celui mare și 
tare; toți din toate părțile se adunarăși-i făcură o înmormântare d-ale 
împărăteștile‖ (I-Ileana Simziana). 

[14] Pentru zăcaș, sensul ce răzbatedin context este unul din sfera figurată: ‗om rău, 
nesupus‘; cf. MDA, s.v. 

[15] Este adevărat însă că avem la îndemână numai argumentum ex silentio, dacă nu 
cumva cei care se arată ospitalieri față de Țugulea în drumul său spre 
palatul împăratului stririlor nu sunt ei înșiși supuși ai acestui împărat, deci 
oameni cărora băsmuitorul le aplică etnonimul în discuție: „Şi merse cu 
toţii, merse, merse ca cuvântul din poveste ce d-aci înainte se găteşte, şi pe 
unde ajungea întreba de împăratul stririlor. Pe la cetăţi şi sate, pe unde 
mâneau ei noaptea, toţi îi conăceau şi îi găzduiau când auzeau de numele 
lui Ţugulea. Iară când fu într-un a din dimineţi, zăriră turnurile cetăţii 
unde locuia împăratul stririlor. Întinseră piciorul la drum şi când era înde 
seară, ajunseră şi ei la porţile cetăţii.‖ 

[16] După Gheție (1994, 95-96), „se poate presupune, cu temei, că el [fenomenul 
rotacismului, n.n., A.C.] circula la un moment dat în toate teritoriile în care 
a fost atestat de-a lungul timpului, inclusiv în zilele noastre, adică în 
Transilvania de la nord de Mureș (sudul Bihorului, nordul Hunedoarei, 
nordul județului Alba, Munții Apuseni, județele Satu Mare, Maramureșși 
Bistrița-Năsăut) și în Moldova‖. 

[17] Excludem posibilitatea de a ne afla în fața unei simple greșeli de tipar, întrucât 
forma se repetăîn mai multe locuri din basm și, în primul rând, este 
validată de editarea de tip academic. Din păcate, nu am identificat basmul 
în culegeri specializate de materiale dialectale, realizate de dialectologi 
conform principiilor de lucru specifice disciplinei. 
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HRANA  ROMÂNILOR,  DE  LA  INFANTILUL  PĂPICĂ, 
 LA  ARGOTICUL  HALEALĂ 

RÉSUMÉ : Dans cet article, nous nous proposons de dresser un inventaire des 
termes roumains qu‘on a utilisés et qu‘on emploie toujours pour désigner « la 
nourriture » en général, les différences entre tous ces termes étant données le 
plus souvent notamment par le registre auquel ils appartiennent. Ainsi, en 
roumain, il y a des mots comme păpică, diminutif du mot papă < lat. pappa (fr. 
‗nourriture‘), rencontré, malgré ce que l‘on en pourrait penser selon sa forme 
diminutive, non seulement dans la langue des enfants, mais surtout des 
adultes s‘adressant aux (petits) enfants (!). Il faut remarquer, en passant, 
l‘irrépressible penchant des Roumains pour les diminutifs gastronomiques 
(culinaires), mais aussi pour ceux alcooliques (et non seulement) de toute 
sorte, ce qui confère à tous ces termes une valeur affective incontestable et 
rend compte de la passion des Roumains pour tout ce qui a comme but 
d‘apaiser aussi bien la faim que la soif. C‘est pourquoi des termes comme 
mâncărică (de mâncare ‗nourriture‘; ‗plat‘) ; fripturică (de friptură ‗rôti‘) ; ciorbiţă, 
var. ciorbică (de ciorbă ‗potage‘) ; supică, var. supiţă(de supă ‗soupe‘),etc., ou des 
mots tels que berică, var. bericică et bericioaică (de bere‗bière‘) ; țuiculiţă, var. 
ţuicuşoară et ţuiculeană (de ţuică ‗eau-de-vie‘) ;vinişor, var. vinuţ et vinuleanu 
(de vin ‗vin‘), etc. sont trèsfréquents dans le langage quotidien des Roumains 
et même dans les recettes ou bien dans les menus des restaurants 
!Extrêmement riche, le lexique roumain du boire et du manger contientaussi 
des termes un peu archaïques ou bien régionaux, ainsi que bucate (fr. ‗mets ; 
céréales‗), merinde [fr. ‗vivres ; victuailles ; provisions (de bouche)‘], de-ale gurii 
(fr. ‗vivres‘ ; ‗provisions de bouche‘), de-ale mâncării (fr. ‗provisions de bouche 
; victuailles ; vivres‘). Mais en plus de tous ces termeset de bien d‘autres, et 
compte tenu de l‘importance de la « nourriture » dans la vie humaine, ce n‘est 
pas du tout étonnant qu‘il y ait aussi beaucoup de mots d‘argot qui la 
désignent: haleală, halimos, haleu (de hali < mot romani halo‗manger‘) ; poto 
l‗nourriture‘, ‗bouffe‘ (de potoli ‗apaiser‘, ‗calmer‘) ; crăpelniţ ă‗nourriture‘, 
‗aliment‘[de crăpa (dépréciatif) ‗manger‘ + suff. -elniţă] etc. Notez que tous ces 
termes ne font aucune distinction entre les différents types d‘aliments, ni en 
matière de quantité ni en ce qui concerne la qualité. Plusieurs exemples vont 
illustrer l‘usage de ces termes dans des idiomes plus ou moins figés, puisés 
dans de diverses sources : sites internet, périodiques, œuvres littéraires. 

MOTS-CLÉS : nourriture, lexique, argot roumain, termes. 



1. Ţinând cont de importanţa hranei în viaţa omului, nu e de mirare 
că unul dintre primele cuvinte pe care nou-născutul le aude rostite în jurul 
său este – alături de mama şi tata – a păpa (de la verbul lat.pappare), precum 
şi derivatele sale substantivale papă (‗mâncare‘)[1]şi păpică (diminutiv de la 
papă, având acelaşi sens). Este interesant faptul că atât forma diminutivală, 
cât şi verbul, figurează şi într-un dicţionar de argou al limbii române 
(Volceanov, 2006), în dreptul lor autorul menţionând… „în limbajul copiilor 
mici”, ceea ce ar însemna că până şi cei mici au un argou al lor, lucru de 
care ne îndoim. Aceeaşi eroare, după părerea noastră, o întâlnim şi la 
autorii unui dicţionar de sinonime (Seche & Seche, 2002), dar şi în DEX, de 
exemplu! Adevărul este că astfel de termeni nu sunt creaţia copiilor, mai 
mici sau mai mari, ci a părinţilor, a adulţilor, a celor ce gravitează în jurul 
celor mici, şi care îi folosesc mult mai mult decât aceştia! Exemplele care 
urmează aparţin unor adulţi şi se adresează… tot unor adulţi: 

Ar fi grozav să umble cineva după tine, cu linguriţa plină de papa bună, aşa 
cum faci tu cu mofturosul. Dar, pentru că eşti femeie în toată firea, nimeni nu te 
va forţa să mănânci. (mami.ro) 

Foloseşte schimburile de păreri cu ceilalţi, drept exerciţii de susţinere morală, 
pentru că ele îţi vor dezvălui căşi alţi bebeluşi plâng ore în şir sau fac mofturi la 
păpică, iar mămicile lor îşi bat capul cu aceleași greutăţi ca ale tale. (mami.ro) 

În concluzie, în dreptul unor astfel de cuvinte ar trebui să existe, 
eventual, menţiunea „în limbajul adulţilor ce se adresează copiilor‖!Dar nu 
este mai puţin adevărat că un astfel de termen poate fi şi este folosit cu o 
evidentă tentă ironică în contexte precum: 

Păi, ca să proclame acolo Petre Roman Declaraţia pentru Moldova şi să le 
spună moldovenilor cum or să-i scoată ei din – bingo! –în cel mai scurt timp – 
construindu-le autostrăzi şi aeroporturi, racordându-le curţile la apă curentăşi 
burţile la păpică multăşi ieftină. [AC, 2000, 3(426)] 

2. Utilizarea acestui termen de către adulţii care se adresează 
copiilor,dar şi de adulţi între ei, şi mai ales forma sa diminutivală impun o 
constatare surprinzătoare: există în limba română o adevărată pletoră de 
termeni diminutivali referitori nu numai la mâncare, dar şi la băuturi, fie 
ele alcoolice sau nu! 

Astfel, chiar termenul generic din limba română, mâncare, are 
echivalentul diminutival mâncărică, iar site-urile specializate în furnizarea 
de fel de fel de reţete amatorilor abundă, practic, în astfel de… mâncărici: 

Mâncărică de mazăre cu carne de pui. Este o mâncărică simplăşi gustoasăşi ies 
multe porţii cu ingredientele de mai jos.(https://www.e-
retete.ro/retete/mancarica-de-mazare-cu-carne-de-pui) 
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Pentru că românii sunt mari amatori de ciorbeşi supe, aceste două feluri 
de mâncare se bucură de câte două diminutive fiecare, ciorbică şi ciorbiţă, 
respectiv, supică şi supiţă: 

Îmi place să gătesc acum aceastăciorbică în special că zeama le-o dau fetelor şi 
fasolica cu cărniţa o mâncăm noi… ele zic că e 
tare!!:)(https://intihna.ro/articol/mancare/ciorbica-de-fasole-si-afumatura) 
Întotdeauna mi-a plăcut ciorbiţa de perişoare şi am savurat-o ori de câte ori am 
avut ocazia.(https://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/alimentatie-
sanatoasa/ciorbita-de-perisoare-11-retete-cu-cele-mai-delicioase-ciorbe-
deperisoare/) 
Melancolic şi înfrigurat, i-am trimis un SMS lui tanti Jeni: „Vreau supică cu 
găluşte‖.(https://cantinasociala.wordpress.com/2010/01/27/supica-jeleu/) 
Cum bunelul a tăiat purcelul ne-a revenit şi nouă o parte din el, aşa am hotărât 
să fac o supiţă pentru picii mei care sunt mare amatori de 
ele.(https://mamigatesteblog.wordpress.com/2016/06/23/supita-din-cartofi-
si-oase-de-porc/) 

Ar trebui, poate, să mai adăugăm, la… felul doi, măcar fripturicăşi 
sălăţică, iar la desert, prăjiturică şi tortuleţ, de exemplu, pentru a avea o idee 
cât mai completă despre diminutivele gastronomice existente în limba 
română.Se mai impune, credem, o precizare: nu numai felurile principale 
ale unei mese sunt diminutivate, dar şi alimentele componente ale acestora. 
Astfel, nu sunt deloc rari termeni precum brânzică, sălămior, cârnăcior, 
cartofior, roşioară, castravecior, fasolică, ardeiaş, măslinuţăetc., etc.În continuare, 
pentru a nu dedica tot spaţiul contribuţiei noastre diminutivelor 
gastronomice, trebuie să mai spunem că nu numai felurile de mâncare se 
bucură de acest tratament diminutival, ci şi măcar una din mesele 
principale ale zilei, ca în exemplul următor: 

Prânzişorul de duminică, 28 iulie, vine cu legume proaspete, coptături şi salate, 
la bufetul rece, iar după ce facem pace cu stomacul şi luăm o mică pauză de 
recreere, trecem la gulyaş. 
(https://www.facebook.com/events/375613006477150/permalink/378110716
227379/) 

Dacă în ceea ce priveşte mesele principale nu am găsit decât 
diminutivul pentru prânz, o masă intermediară, aşa numita gustare, se 
bucură de diminutivul gustărică… 

3. Dar afectivitatea românilor nu se limitează numai la felurile de 
mâncare şi la alimente, ci şi la băuturile alcoolice, astfel încât pasiunea lor 
pentru cele gastro-bahice să fie completă. În continuare, ne vom opri la 
câteva băuturi alcoolice şi la denumirile atât de afectuoase cu care sunt 
întâlnite de multe ori, în tot felul de contexte. 

Vom începe cu berea, o băutură foarte populară şi foarte iubită printre 
români, pentru care întâlnim diminutive precum bericăşibericică: 

https://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/alimentatie-sanatoasa/ciorbita-de-perisoare-11-retete-cu-cele-mai-delicioase-ciorbe-de
https://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/alimentatie-sanatoasa/ciorbita-de-perisoare-11-retete-cu-cele-mai-delicioase-ciorbe-de
https://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/alimentatie-sanatoasa/ciorbita-de-perisoare-11-retete-cu-cele-mai-delicioase-ciorbe-de


Nu ai bea „o berică‖? Comandă bere Stella Artois de minimum 45 lei şi ai 
livrare gratuită la întreaga comandă prin 
Bringo.(https://www.facebook.com/BringoRomania/posts/227178002957685
9?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D) 
În timp ce mai bea „o bericică‖ la (re)lansarea unei fabrici de profil din zona 
Podului Basarab, Mircea Rednic explică situaţia de la 
Dinamo.(https://blogsport.gsp.ro/geambasu/2019/06/22/despre-dinamo-la-
o-bericica/) 

Deşi nu este un diminutiv, credem că merită menţionat şi un termen 
precum bericioaică, o denumire glumeaţă, compusă din bericică + suf. -oaică 
(sau, de ce nu? un cuvânt-valiză format din ber(e) + (şor)icioaică(o foarte 
cunoscută otravă pentru rozătoare!): 

Printre rotocoalele de fum de ţigară sau de trabuc ieftin, cumpărat din 
Dragonul Roşu, toată lumea din cârciumă trebuie săştie cine e el, de unde e el 
şi de ce-a venit: „să radă nişte bericioaice‖, „un vinişor cu gheaţă‖, „să 
halească o cefuţă‖şi să se simtă bine, spre ghinionul tuturor celor din 
jur.(https://www.catavencii.ro/top-3-dobitoci-pe-care-i-intilnesti-la-mare) 

Dar adevăratele băuturi emblematice şi tradiţionale ale românilor sunt 
ţuica şi vinul. Pentru acestea, întâlnim diminutive precum țuiculiţă, dar şi 
varianta ţuicuşoară, respectiv, vinişor, cu varianta vinuţ:  

– Am onoarea, dom‘le Moromete! spuse secretarul fără să se opreascădin scris: 
[…]; am onoarea şi toatăstima, repetă el, cu ce te pot servi? 
– Cu o ţuiculiţă, spuse Morometeironic. Primarul ăsta e aici?(Marin Preda, 
Moromeţii, p. 203) 

 
o slăninăşi-o ţigară, 
pune şi o ţuicuşoară, 
oxidarea-i prevenită 
imunitatea, dobândită! (https://pandhoraa.blogspot.com/2015/04/slanina-cu-
ceapa-intareste-sistemul.html) 

 
Vinişor de poamă rară 
Se suie-n cap făr‘ de scară 
Vinişor de boghi verzi 
Face pe om de nu-l vezi.(Maria Tănase, Bun îi vinul ghiurghiuliu) 

 
Ştii sms-ul cu vinuţul 
Când îl iei mai cu finuţul 
Pe prietenul tău cărunt 
Şi-l chemi la vin, cu un cuvânt?(https://www.incabinadeproba.ro/vinut/) 

Două variante de denumiri pentru cele două băuturi sunt interesante 
ca mod de formare, în ambele cazuri fiind folosit un sufix destinat de obicei 
formării numelor de familie în limba română. Este vorba de ţuiculeană (în 
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care avem sufixul -eanu, dar feminizat pentru a se respecta genul 
substantivului la care este adăugat), respectiv vinuleanu, format cu acelaşi 
sufix. Rodica Zafiu (2001: 229) spune despre astfel de construcţii că sunt 

Un joc de cuvinte produs uneori de limbajul familiar şi argotic constă în 
transformarea, cu ajutorul sufixelor caracteristice, a unor termeni comuni în 
pseudo-nume proprii. Procedeul a fost înregistrat în mai multe limbi; la noi, 
exemple tipice ar fi: blătescu, goldeanu, şestache, terminoiu, vinuleanu etc. 

 

Iată câteva exemple cu astfel de termeni: 

Gata, taică, şi când ai avea nişte ţuiculeană bună, să mă dezlegi şi pe mine de 
tusea asta.(George Călinescu, Enigma Otiliei, p. 421) 
„Bine, măh, că te spargi tu în figuri! Şmenarule şi bulangiule care eşti tu... Te 
crezi bengos, ha? Ia dă, măh, şi tu o bericioaică sau un vinuleanu aci la 
băiatu‘... Ce faci faţa asta de sticlar?‖(https://jurnalul.antena3.ro/miscarea-de-
rezistenta/miscarea-de-rezistenta/argou-de-cocalar-si-pitipoanca-522501.html) 

Atribuindu-le acestor doi termeni un sufix propriu numelor de 
familie din română, vorbitorii personifică, într-un fel, cele două băuturi, 
făcând să li se pară mai apropiate, asemenea unui membru al familiei, sau 
unui prieten apropiat! Același sufix poate fi întâlnit într-o construcţie de 
genul goldeanu(de la gold ‗aur‘), sau, la concurenţă cu alte sufixe din aceeaşi 
categorie, în cazul derivatelor de la şpriţ: şpriţache, şpriţan, şpriţeanu, 
şpriţescu, şpriţuleanu 

băăăă ce vremuri .... erau rafturile pline cu şpriţuleanu 
(https://www.facebook.com/pages/Damians-Place/243957915670054) 

În exemplul de mai sus, evident că nu este vorba propriu-zis de şpriţ 
(care înseamnă amestecul de vin, de obicei alb, cu sifon sau cu apă 
minerală, deci se obţine ad-hoc), ci de eventualele rezerve de vin ce urma să 
fie băut după această reţetă. Trebuie spus că românii sunt printre puţinele 
popoare europene care beau o astfel de combinaţie, o adevărată blasfemie 
pentru Al. O. Teodoreanu (Păstorel): 

A trăit sugându-şi via 
Tata Noe, după zvon, 
Şi-a atins aproape mia, 
Că n-a fost în România 
Şi-a băut fără sifon.(Pentru cei ce beau vinul cu sifon) 

4. Dintre termeniiarhaici folosiţi în română pentru a denumi hrana în 
general, vom menţiona termenii: 
bucate [(feluri de) mâncare, mâncăruri, sau, pop. (recoltă de) grâne, cereale], 
foarte prezent şi astăzi, mai ales cu primul sens, în construcţii precum listă 
de bucate (meniu), carte de bucate (carte care conţine reţete gastronomice). În 
dicţionarul de argou al lui Volceanov (2006: s.v.) figurează construcţia a 

https://www.facebook.com/pages/Damians-Place/243957915670054


odihni bucatele expr. (glum.) a se odihni după prânz, a-şi face siesta de după-
amiază‖. 
merinde [hrană (rece) pe care o ia cineva când pleacă la drum sau la lucru; p. 
gener. alimente, hrană, mâncare.] (DEX, 2016: s.v.) 

Dascălul nu ne mai primea în şcoală, Irinuca nu ne putea vindeca, pe bunicu n-
avea cine-l înştiinţa, merindele erau pe sfârşit, rău de noi!(Ion Creangă, 
Amintiri din copilărie, p. 221) 

de-ale gurii (aliment, hrană, mâncare). Construcţia este destul de des 
întâlnită astăzi în tot felul de contexte, de la titluri de cărţi (Octavian Stoica, 
De-ale gurii din bătrâni, Bucureşti, Sport-Turism, 1978), la denumiri ale unor 
manifestări culinare (Festivalul gastronomic şi eco-cultural D’ale Gurii 
Dunării), sau la nume de bloguri (http://de-alegurii.blogspot.com/) 

Credeam că e gata, sînt văduvă şi n-aveam mai nimic de-ale gurii, doar o 
viaţă-nainte. (Ioana Nicolaie, O pasăre pe sîrmă) 

de-ale mâncării(sau, regional, de-a) (hrană, alimente)(DEX, 2016: s.v.).  

Această sintagmă este mai rar folosită astăzi, ea fiind înlocuită, 
practic, de construcția de mâncare, aceasta din urmă fiind foarte frecventă. 

Dincolo de fluviu n-o să mai aveţi unde schimba aurul şi nici de-ale mâncării 
n-o să mai găsiţi de cumpărat.(Zaharia Stancu, Şatra) 
– Dragii mamei copilași ! Eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de-a 

mâncării.  (Ion Creangă, Capra cu trei iezi, p. 136) 

Varianta d’ale gurii (cu o grafie intenţionat mai arhaică) apare, de 
exemplu, ca marcă de produse, fie ele conservate (Compot de piersici 
decojite jumătăţi D’ale gurii, Castraveţi întregi în oţet D’ale gurii etc.), sau nu 
(Mălai grişat D’ale gurii, Sare de mare grunjoasă naturală iodată D’ale gurii 
etc.). 

5. În sfârşit, în ceea ce priveşteargoul românesc, câmpul lexico-
semantic al mâncării a dezvoltat bogate serii sinonimice (fie că este vorba 
de sinonime pentru „mâncare‖, fie că ne referim la sinonime ale verbului„a 
mânca‖).  

Cei mai mulţi termeni din această sferă au format adevărate familiide 
cuvinte, de aceea nu vom face distincţia între „mâncare‖ – „a mânca‖ şi 
sinonimele lor argotice, ci le vom trata unitar. 

Astfel, verbul a crăpa, care este mai degrabă popular decât argotic, 
poate fi considerat depreciativ (el implicând şi o nuanţă de lăcomie), iar 
prin adăugarea sufixului -elniţărezultatul este crăpelniţă (mâncare), cu 
aceeaşi  nuanţă depreciativă: 

− Mă mucosule! De ce faci zaur? Aici eu comand! Vrei molan, vrei crăpelniţă? 
Cere! De plătit, eu plătesc! Ăl mai mare!(Eugen Barbu, Groapa, p. 275) 
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A clămpăni (din onomat. clamp + suf. -ăni), însemnând în limbaj 
popular „a produce un zgomot specific prin lovirea a două obiecte (dure), 
prin închiderea violentă a unei uşi, a unui capac, de papuci în mers etc.‖, 
dar şi „a vorbi vrute şi nevrute; a flecări‖ (DEX, 2016: s.v.), a ajuns să 
dobândească în argou sensul de „a mânca‖, prin analogie cu zgomotul 
făcut de dinţii unei persoane care mănâncă (de obicei, cu lăcomie).Din 
aceeaşi familie (verbul + suf. -eală), clămpăneală înseamnă, evident, 
„mâncare‖. 

Aici însă, pe lîngă mîncare, mai erau şi cîteva tablouri spînzurate de pereţi, la 
care nu erai obligat să te uiţi atîta timp cît aveai ceva de clămpănit.(Horia Ursu, 
Asediul Vienei) 

Verbul a glojdi („a mânca‖) figurează la Tandin (1993şi 2009), 
Volceanov& Volceanov (1998), Volceanov (2006), Ţânţaş (2007). În schimb, 
nu este înregistrat de Nina Croitoru Bobârniche (nici în 1996, nici în 2003), 
şi nici de Dan Dumitrescu (2000). Acesta din urmă menţionează, totuşi, 
substantivul glojdeală („mâncare‖), termen care este prezent şi în celelalte 
dicţionare menţionate, cu excepţia celor două lucrări ale Ninei Croitoru 
Bobârniche. 

Vadim halea ca maestrul său, nea Jenică Barbu, fasole cu ciolan. Bună şi aia, că 
am testat-o. Că asta era glojdeala lor favorită mi-a confirmat-o şi unul dintre 
celebrii „fraţi Chivu‖, mandatari ai la fel de notoriului Minion, de lângă Piaţa 
Amzei, din anii ‘80.(https://evz.ro/adevarata-mostenire-a-lui-vadim-tudor-a-
ajuns-la-mine-reporter-de-cursa-lunga.html) 

Este interesant că verbul a glojdi este folosit uneori şi cu sensul de „a 
bea‖, ca în exemplul următor: 

 
– Cu ce să ne încălzim Şefu‘... că azi dacă n-am descărcat la depozit... n-a 
ieşit nimic... Uşa se închide automat după noi şi pornim prin întuneric, 
orbecăind prin coridorul care duce la vestiare. 
– Numai la glojdit vă e capu‘... mormăi eu. (Liviu Balâc, Privatizacii. 
Revoluţia) 

La George Astaloş întâlnim variantaglojd, tot cu sensul de „mâncare‖, 
termen reprezentând o apocopă de la glojdeală: 

Abia m-am dat jos din pat că m-au şi îmbulinat 
Să nu văd timpu cum trece cu şampania la rece 
Şi cu glojdu în belele ca să se-nfrupte Pandele 
Care mi-a luat de la gură şi potol şi băutură 

(George Astaloş, Pe muchie de şuriu, p. 122) 

Mai departe, în glosarul micro-argotic ce figurează după fiecare „cânt 
de ocnă‖, autorul menţionează, pe lângă glojd, alte două cuvinte din aceeaşi 
familie: „A glojdi”: a mânca. „Glojdeală”: mâncare.(p. 129). 



A grojdi, tot cu sensul de „a mânca‖, şi care pare a fi o variantă 
fonetică de la a glojdi, nu figurează decât la Volceanov (2006) şi la Ţânţaș 
(2007). 

Verbul a gujbişi substantivul gujbeală nu sunt înregistrate decât de 
Dumitrescu (2000: s.v. „mânca‖, respectiv, „mâncare‖) 

A potoli, cu sensul „a mânca‖, respectiv,potoleală (potol) „mâncare‖, 
figurează la Tandin (1993 şi 2009), la Nina Croitoru Bobârniche (în 1996, 
doar potol, în 2003, apare şi potoleală).La Volceanov & Volceanov (1998) şi la 
Volceanov (2006) sunt înregistraţi toţi cei trei termeni, dar la potoleală există 
o trimitere la potol, aceasta însemnând că ambii termeni au acelaşi sens, dar 
şi că ultimul pare să se fi impus, fiind mai scurt, în dauna celuilalt. Şi 
Dumitrescu (2000: s.v. „mânca‖, respectiv, „mâncare‖) 
menţioneazătermenii respectivi, dar,în cazul substantivului, numai 
varianta potol. 

Dumitrescu bagă mîna-n foc că extratereştrii l-au sfătuit să deschidă un lanţ de 
cîrciumi naturiste, unde adepţii «Eltei» se machesc cu bere nepasteurizatăşi 
vin, şi potolesc mici şi cîrnăciori naturali. [AC, 2000, 9(432)] 
E doar prilej de spritzuri fine, potol gretos şi multe bla-bla-uri pe banii 
romanilor.(https://www.cotidianul.ro/dancila-a-rabufnit-mi-se-pare-
nepotrivit/) 

George Astaloş (vezi supra), în acelaşi glosar micro-argotic, explică 
acest termen astfel: 

„De la „potolit‖ (a-şi potoli foamea). „Potol‖: mâncare. „Potoleală‖: hrană. 
„Potolit‖: mâncat. Popular-ironic: potolescu; potoleanu; potolache.(George 
Astaloş, Pe muchie de şuriu, p. 129) 

Cea mai bogată familie lexicală a dezvoltat-o în argoul românesc 
verbul a hali „a mânca, a înfuleca, a se ghiftui‖ (<ţig. ha-, part. halo „a 
mânca‖), cu derivatele haleală, s.f. (mâncare); halap, s.m. (mâncău); halie, s.f. 
(foame); haleaos, s.n. (mâncare); halos, adj. (mâncău); nehalit, adj. (flămând). 
Cf. ţig. sp. jalar „a mânca‖, jallipen „mâncare‖. Sunt cuvinte familiare sau de 
argou. (vezi DER). În acelaşi dicţionar etimologic există şi verbul a hăli [2], 
diferit ca sensuri de hali. Totuşi, în DAR autorii unifică sensurile celor două 
verbe [3]! 

Primul glosar argotic de la noi care conţine termenul haleală este cel 
publicat de V. Scântee, în ziarul Dimineaţa,nr. 1004/1906, iar verbul a hali 
(alături de substantivul haleală) este înregistrat de primul dicţionar argotic 
românesc, al lui V. Cota (1936). 

Păstrînd ceva din farmecul discret al localurilor de stat de 
odinioară, dar înaintînd viguros pe calea economiei de piață, 
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cîrciuma oferă totuşi, una peste alta, o haleală perfect comestibilă, 
o servire atentă, o atmosferă tihnită. [AC, 2000, 5(428)] 

E mai ieftină haleala 
Preţul poţi ca să-l suporţi 
Ieftină e şi chileala 
Ba îţi rămân şi mangoţi.     (Mihai Avasilcăi, zis Fanfan, Poezii obraznice, p. 39) 

 Am halit două borcane pe loc şi le-am stins cu nişte vodcă. [AC, 
2000, 8(431)] 

La fel cum verbul din limba română standard a mânca (pe cineva) are 
ca sens figurat „a nimici (pe cineva)‖ şi construcţia argotică a hali(pe cineva) 
înseamnă acelaşi lucru: 

Îl halesc pe ăla ce-mi face mie legea în curte. [AC, 2000, 2(425)] 

Termenul haleu apare în dicţionareleNinei Croitoru Bobârniche (1996 şi 
2003), ale lui Volceanov & Volceanov (1998), Dumitrescu (2000: s.v. 
„mâncare), Volceanov (2006) şi Ţânţaş (2007), în toate lucrările citate având 
acelaşi sens, „mâncare‖: 

Doamnelor, don‘şoarelor şi domnilor, azi ne vom întoarce în timp, pentru a 
discuta despre un subiect foarte preferat al soldatului, nu numai român, şi 
anume haleu’.(http://www.resboiu.ro/armureria-resboiu-potol-part-ii/) 

Din aceeaşi familie face parte şi halimos, termen menţionat 
deDumitrescu (2000: s.v. „mâncare‖), Nina Croitoru Bobârniche (numai în 
ediţia din 2003), Volceanov (2006) şi Tandin (numai în ediţia din 2009). 

C-aşa se-ntâmplă cu mine tocmai când dădui de bine 
Şi când făcui şi eu cheag din care să bag la jgheab 
Halimos de zile mari cu languste şi homari 
Şi şampanii cu fâs-fâs din spume de jos în sus. 

(George Astaloş, Pe muchie de şuriu, p. 121) 

Un alt termen, dar care nu figurează în nici un dicţionar de argou al 
limbii române este hamos. Iată-l utilizat într-o strofă dintr-o poezie a unui 
obişnuit al puşcăriilor: 

Tot mai bine-n pandaimos 
Îşi spunea în gând ratatul 
Acolo îmi dă hamos 
Mi-e asigurat şi patul.   (Mihai Avasilcăi zis Fanfan, Poezii obraznice, p. 38) 

Este posibil ca aceşti doi termeni, halimos şi hamos[4]să aibă legătură 
cu un termen pe care Dumitrescu îl înregistrează (2000: s.v. „mâncare‖), şi 
anume mos, care ar însemna în argou „mâncare foarte bună‖. 



Tot cu sensul de „mâncare‖,  într-o altă poezie, Avasilcăi foloseşte un 
alt cuvânt pe care, de asemenea, nu l-am întâlnit în vreo lucrare 
lexicografică dedicată argoului românesc, este vorba de has: 

Disperat de foame, mintea mi-e bolnavă 
Şi în loc de has înfulec surcele 
Am fost un şacal, am ajuns o javră 
Caşbec şi puriu, fără mahmudele. 

(Mihai Avasilcăi zis Fanfan, Poezii obraznice, p. 28) 

Un alt termen, dar care nu face parte dintr-o familie 
lexicală,estenutreţ,care apare la Nina Croitoru Bobârniche (1996 şi 2003), 
Dumitrescu (2000: s.v. „mâncare‖), Volceanov (2006), Tandin (2009), 
analogia cu „hrană pentru animale‖ fiind evidentăşi ironic depreciativă: 

Au exagerat cu preţul 
Excrocii din parlament 
Dac-ar ieftini nutreţul 
Aş trăi puţin decent. (Mihai Avasilcăi, zis Fanfan, Poezii obraznice, p. 19) 

Să mai notăm un verb care înseamnă „a  mânca‖ şi care, nici el, nu 
face parte din vreo familie lexicală, a bobina, întâlnit tot în versurile acestui 
excelent cunoscător şi utilizator al argoului din „interior‖, care a fost Mihai 
Avasilcăi: 

Vom bobina împreună 
Cârnaţi, fleică, antricoate 
Vom chili bere cu spumă 
Haladiţi vom fi nepoate.  (Mihai Avasilcăi, zis Fanfan, Poezii obraznice, p. 59) 

Aproape niciunul din aceste verbe nu oferă informaţii nici despre 
cantitatea, nici despre calitatea produselor, alimentelor, mâncărurilor sau a 
hranei îngurgitate. În schimb, există în limbajul argotico-familiar românesc 
destule expresii care sunt mai clare din acest punct de vedere.  

Astfel, întâlnim construcţii neutre, într-un fel, precum: 

a băga (var. a da/a trage) pe sub mustăţi (var. pe sub nas) 
a băga la maţ(var. burdihan/ghiozdan/jgheab/rezervor/cantină/malaxoare) 
a trage în dinţi 
a-i trage (var. ada) (din) fălci 
a-şi umfla foalele (var. ghiozdanul) 

La Dobrescu (1938: 39) figurează cu sensul de „a mânca‖ verbul a 
băga, în construcţia a băga în el, autorul oferindu-ne un citat din cartea lui 
Ion Iovescu, Nuntă cu bucluc: „Ori, nu poţi să bagi în tine şi să taci 
pământ...‖ (p. 243). 
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Nuanţele apar în construcţii de genul a mânca pâine cu sos de limbă (a 
mânca doar pâine goală), sau, mai ales, în cele care descriu atât cantitatea, 
cât şi viteza cu care se înfulecă: 

a băga în el ca-ntr-un spital (uneori, de urgență)  
a crăpa în el 
a hăpăi 
a mânca cât o căpușă (sau, var., ca o lăcustă/ca lăcustele/ca omizile/ca un popă) 
a mânca de se sparge/a mânca de parcă ar fi spart/a mânca precum un haplea / ca   un 
spart 

De asemenea, în ceea ce priveşte termenii care denumesc „mâncarea‖, 
Dan Dumitrescu, de exemplu, (2000: s.v. „mâncare‖) înregistrează diferite 
vocabule ce exprimă fie calitatea bună a unor mâncăruri (vezi supra, 
substantivul mos), fie calitatea lor îndoielnică – adunare generală„mâncare 
preparată din legume‖;balast „mâncare preparată din orez‖ (în argoul 
militarilor);bandarabas, acelaşi fel de mâncare, dar în argoul marinarilor; 
tentativă de sarmale „mâncare preparată din varză, varză cu arpacaş‖ (în 
limbajul deţinuţilor), sau, nu în ultimul rând, compoziţia acestora (jangale 
„bucăţi de carne din mâncare‖, rugină „grăsimea de deasupra mâncării 
deţinuţilor‖. În sfârşit, să menţionăm şi doi termeni generici pentru 
„mâncare‖, două metonimii: 1. parte pentru întreg (salamoase [5]) înseamnă 
„mâncare (pachet) primită de către un deţinut de acasă‖, şi 2. recipient 
pentru conţinut (sarsana), cu acelaşi sens. 

6. În concluzie, fără nicio pretenţie de exhaustivitate, credem că am 
realizat un inventar suficient de reprezentativ al termenilor din limba 
română folosiţi  pentru a denumi atât diferite feluri de mâncare, cât şi unele 
elemente componente ale acestora. Evident, din fireşti constrângeri de 
spaţiu, nu am putut să ne oprim mai îndelung şi asupra expresiilor şi 
locuțiunilor verbale având ca nucleu un termen gastro-alimentaro-
culinar[de la a (nu) face (nici) câto ceapă degerată, de exemplu, până la a-i intra 
(cuiva) un morcov/ morcovul (cu sau fără precizarea… locului), sau până la 
sensul pe care banana îl are în argou…]. 

Un aspect important al acestui lexic gastronomic îl constituie relaţia 
afectivă deosebită pe care românii au dezvoltat-o în raport cu mâncarea şi 
cu băutura, ei inventând o adevărată pletoră de termeni diminutivalişi 
aceasta nu numai pentru felurile principale de mâncare (ciorbică/ciorbiţă, 
supică/supiţă,mâncărică, fripturică, muşchiuleţ,păstrămioară, gustăricăetc., toate 
însoţite obligatoriu de pâinică/pâinişoară; la desert, o prăjiturică, un tortuleţ, 
un cornuleţ, o dulceţicăetc.), dar şi pentru multitudinea de posibile 
ingrediente ale acestora [brânzică,smântânică;fasolică, ardeiaş, cepuşoară (var. 
cepişoară, cepşoară), castravecior, cartofior, ouşor/ouţ, săricică;merişor, 
strugurel/struguraş, zărzărică, pepenaş/pepenel/pepenuțetc.]. 



În ceea ce priveşte…lichidele, afectivitatea românilor aproape că nu 
cunoaşte limite, orice băutură[6]– de la aperitivul marcat de 
tradiţionalaţuiculiţă(ţuicuşoară), drojdioară/drojdiuţă sau de votcuţa de import, 
continuând cu vinişorul (vinuţul) autohton ori nu (sau cu mustuleţul, 
mustişorul, dacă vinul nu e încă gata…), cu berica (bericica), şi încheind cu 
cafeluţa, fără a uita şi alte băuturi nealcoolice (apica/apiţa, ceişorul/ceiuţul, 
lăpticul/lăptişorul, siropelul, ori sucuţul) – îşi găseşte locul în acest uimitor 
vocabular hipocoristic. 

În sfârşit, ţinând seama de importanţa pe care câmpul lexico-semantic 
al mâncării o are în orice argou, nu trebuie să ne mire abundenţa de 
termeni argotici ce denumesc acţiunea de „a mânca‖, respectiv, obiectul 
acestei acţiuni, „mâncarea‖în argoul românesc, dar mai ales complexitatea 
unor adevărate familii de cuvinte, mai reduse sau mai bogate. Astfel, avem 
foarte multe verbe care înseamnă „a mânca‖, însoţite de echivalentul 
argotic din aceeaşi familie pentru substantivul „mâncare‖, începând de la a 
clămpăni – clămpăneală, a crăpa – crăpelniţă, a glojdi – glojdeală (glojd), a potoli – 
potoleală (potol)şi încheind cu cel mai bogat dintre ele, a hali – haleală, haleu, 
halimos…  
 
 
NOTE: 
[1] „Creaţie expresivă, care eventual, ar putea proveni direct din lat. pappa 

(Puşcariu 1258; Candrea-Dens., 1321; REW 6214; Puşcariu, Lr., 281), unde 
este, de asemenea, formaţie expresivă, sau s-ar fi format în interiorul 
românei.‖ (Cf.DER). 

[2] „1. A lua, a pune mîna pe. – 2. A arunca (mingea). Origine incertă. Dicţionarele, 
fără nici o explicaţie pe care s-o cunoaştem, confundă acest cuvînt cu cel 
anterior (a hali, nota noastră, L.B.), ceea ce nu pare posibil (hăli circulă 
numai în Mold. şi hali mai ales în Munt.; nu se spune niciodatăhali pentru 
sensurile lui hăli, nici invers; şi, în sfîrşit, trecerea semantică de la „a mînca‖ 
la „a arunca‖ pare dificil de explicat). Pare a fi vorba de un cuvînt sl. 
(Cihac, II, 133; DAR; Candrea), cf. rut. chałyty sja„a se grăbi‖, pol. galić„a 
arunca mingea‖, din sl. galiti „a sări‖. (Cf. DER) 

[3] „HALI, halésc, vb. IV (pop.) 1. a fura, a şterpeli. 2. a înghiţi repede şi lacom; a 
mânca, a hălpăcăi. 3. (la jocul cu mingea) a arunca şi prinde mingea (cuiva). 
4. a bate (pe cineva).‖ (Cf. DAR). 

[4]Rodica Zafiu (2010: 49) susţine că „O serie de cuvinte înregistrate în dicţionarele 
recente de argou sunt ţigănisme neadaptate, folosite mai ales de vorbitorii 
bilingvi‖, iar alături de somnacai (somnakáj) „aur‖, grast „cal‖, foro (fóro) 
„oraş‖, îl menţionează şi pe hamos (xamós), numai că acesta nu figurează în 
nici un dicţionar de argou, mai vechi sau mai recent al limbii române, spre 
deosebire de somnacai, de foroşi de grast care apar la Tandin (1993 şi 2009) (e 
adevărat, primul sub forma sumiocai), la Volceanov&Volceanov (1998) şi la 
Volceanov (2006). Nina Croitoru Bobârniche, în schimb, nu-i înregistrează 
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decât pe grastşi pe sumnacăi (sumiocai), în ediţia din 2003 a dicţionarului  
său, în cea din 1996 nefigurând niciunul. Nici la Dumitrescu (2000) nu 
apare vreunul din cei patru termeni. În schimb, la Ţânţaș (2007) figurează 
somnacai. 

[5]În ceea ce priveşte forma acestui termen, credem că ar putea fi vorba fie de salam 
+ suf. -os(destul de productiv în argoul românesc, vezi haios, bengos, 
băftosetc.), fie, de ce nu?, de salam + mos (vezi supra), acesta din urmă folosit 
aici ca sufix. 

[6] Poate în virtutea unei adevărate devize adânc înrădăcinate în mentalul colectiv 
al multor români… Iat-o, întâlnită într-o proză a lui Dan Lungu: „La orice 
bairam, cuvântul de ordine era: mâncarea-i fudulie, băutura-i 
temelie.‖(2005: 142). 
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GLI  ITALIANISMI  LESSICALI  NELLA  PROSA  
DI  NICOLAE  FILIMON: LINGUAGGIO  ARTISTICO-MUSICALE  

E  SPERIMENTALISMO  STILISTICO 

Abstract: During the XIX-th century, in Romania, it takes place a huge 
language modernization process: between 1830 and 1860, the necessity of 
creating a modern language for arts, literature and music increases lexical 
borrowing phenomena. At the same time, Romanian intellectuals develop 
different linguistic modernization models.One of the most important 
modernization model is the ―italianist‖ current: the most important 
exponent of this current is the ―father‖ of modern Romanian literature, Ion 
Heliade Rădulescu. According to this perspective, the Italian language is 
the main source to increase Romanian vocabulary.In our study, we will 
investigate the effects of the italianist current ideology on Nicolae Filimon 
literary production. Filimon writes the first relevant Romanian novel 
(Ciocoii vechi şi noi) and, at the same time, is the first Romanian 
musicologist, who had a strong influence in creating the modern Romanian 
language for the music. As a consequence, our attention will focus on two 
aspects: 1) the use of Italian musical neologisms; 2) the use of Italian 
neologism as a lexical strategy in order to create a high literary style in his 
works. Finally, we will offer a general overview about Filimon linguistic 
ideology and about the role of the Italian language in the creation of his 
style. 

Keywords: Romanian novel Ciocoii vechi și noi, lexical borrowing, history of 
Romanian language, language for music, westernization. 

Introduzione 
Nel corso della sua breve parabola letteraria, Nicolae Filimon ha raggiunto 
due primati a dir poco straordinari: oltre ad essere stato il primo critico 
musicale romeno dotato di una vera e propria preparazione professionale 
di livello europeo, ha pubblicato il primo romanzo di un certo rilievo 
apparso in Romania, il fortunato Ciocoii vechi şi noi [―Parvenu antichi e 
moderni‖].  

La versatilità dei suoi interessi culturali è alla base di una ricerca 
linguistica sorprendente, in parte ancora poco valorizzata dalla critica 
romena: Filimon ha saputo spaziare dallo stile alto e ricercato di matrice 
heliadiana alla rievocazione archeologica della lingua della Bucarest 



fanariota, infarcita di grecismi e parole antiche, oltre che di lingua parlata e 
popolare. 

Uno studio sui suoi rapporti con l‘italiano letterario, dunque, non 
può limitarsi esclusivamente a una disamina dei fenomeni di prestito 
lessicale dall‘italiano al romeno, ma deve esplorare anche l‘influsso 
stilistico-retorico esercitato sulla lingua dello scrittore romeno e sulla sua 
generazione dal prestigioso modello letterario occidentale.  

Il nostro lavoro intende proporre una visione nuova riguardante 
l‘italianismo di Filimon, che, a nostro avviso, può essere estesa all‘intera 
generazione di intellettuali romeni della sua epoca, ispirata da una potente 
vocazione internazionale e cosmopolita. Per forza di cose, si tratta soltanto 
di uno studio introduttivo che, attraverso la lingua di un autore 
rappresentativo, intende mettere in luce più punti di interferenza 
linguistica complementari che agiscono su diversi piani. Da qui la struttura 
bipartita del nostro lavoro, destinato a proporre una prima overview su un 
fenomeno complesso e sfaccettato. Nei nostri prossimi lavori ci riserviamo 
il compito di approfondire più nello specifico le singole questioni, alcune di 
importanza capitale per la storia della lingua romena letteraria. 

Di conseguenza, nella prima fase del nostro percorso, ci 
concentreremo sul vocabolario artistico-musicale, che, grazie alla 
conoscenza diretta della lingua italiana di Filimon e alle sue capacità 
culturali e descrittive, costituisce una perfetta testimonianza di quello 
straordinario avvicinamento da parte della latinità orientale al grande 
lessico europeo. In tale ambito, la prosa artistica di Filimon ha portato a un 
innegabile arricchimento e ―temperamento‖ di un settore lessicale di cui, 
all‘epoca, la lingua letteraria romena era ancora particolarmente povera.  

Nella seconda parte, invece, ci soffermeremo sulle strategie e sugli 
sforzi spesi per la creazione di uno stile alto e ―romantico‖, una vera e 
propria urgenza per il mondo intellettuale romeno dell‘Ottocento. In altre 
parole, Filimon supera la semplice necessità tecnica del ―prestito‖ lessicale 
per realizzare una lingua maggiormente screziata dal punto di vista 
estetico, ricercando, attraverso l‘italianismo, un avvicinamento della lingua 
romena alle grandi lingue romanze di cultura.   

 
GLI ITALIANISMI NELLA PROSA DI NICOLAE FILIMON 
L‘italiano letterario ha esercitato un‘influenza potentissima sulla 

lingua romena dell‘Ottocento. In questo periodo di enormi cambiamenti 
culturali e linguistici, numerosi intellettuali romeni hanno avuto contatti 
diretti con l‘Italia, che, non a caso, è stata il punto di irradiazione di una 

serie di profonde interferenze linguistiche [1].  
L‘italiano viene considerato un modello linguistico autorevole e quasi 

imprescindibile per il reinserimento della lingua nazionale nel panorama 
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europeo delle lingue di cultura. Almeno fino alla metà del XIX secolo [2], il 
prestito dall‘italiano al romeno è stato particolarmente attivo e ha avuto 
effetti duraturi sulla formazione del vocabolario del romeno moderno. Non 
meno importante, la secolare tradizione letteraria della Penisola, insieme al 
più moderno melodramma, ha offerto un modello stilistico-retorico di 
altissimo valore da applicare alle prime sperimentazioni letterarie in lingua 

nazionale [3]. 
In questi anni di ―febbre filologica‖ e di questione della lingua, a 

partire dal 1840 si diffonde un‘ideologia, l‘italianismo, che ha avuto come 

suo principale esponente Ion Heliade Rădulescu [4]. Nicolae Filimon 
appartiene alla seconda fase di questo grandioso processo di translatio 

linguistica e culturale [5]. Formatosi nella Bucarest degli anni Trenta e 

Quaranta [6], lo scrittore sembrerebbe aver ricevuto un‘educazione 
musicale europea presso la scuola creata da Heliade nell‘ambito della 
Societatea Filarmonică da lui patrocinata, allineandosi anche alle convinzioni 
linguistiche heliadiane.  

Inevitabilmente, lo stigma che ha colpito l‘italianismo di Heliade ha 
avuto un forte effetto anche sulla ricezione della lingua di Filimon da parte 

della critica e dalla linguistica romena [7]. Viene frequentemente 
sottolineata (a partire da Nicolae Iorga) una divisione tra un primo e un 
secondo Filimon: la prima fase corrisponderebbe a un italianismo 
artificioso e innaturale, caratterizzato da un eccessivo uso di italianismi, cui 
seguirebbe l‘uso di un romeno più depurato e ―naturale‖ coincidente con la 
lingua del romanzo Ciocoii vechi şi noi. Secondo Tudor Vianu, la prosa di 
Filimon è stata influenzata per buona parte della sua attività dal linguaggio 
giornalistico, caratterizzato da una scrittura neologica e brillante, ma 
artificiale, che, tuttavia, non compare eccessivamente nel romanzo, che 
lascia molto spazio alla riproduzione del parlato.  

La presenza ineguale di forestierismi negli scritti di Filimon ha 
attirato l‘attenzione di Ion Gheţie in due suoi studi sulla lingua letteraria 
dell‘autore. La scrittura giornalistica di Filimon, che coinvolge, a suo modo, 
anche le memorie di viaggio e le novelle di ambientazione italiana, è 
maggiormente influenzata dall‘italianismo, mentre il romanzo storico e 
l‘attività di folclorista avrebbero un linguaggio più equilibrato e più 

―romeno‖[8]. In particolare, Gheţie constata una progressiva evoluzione 
della prosa di Filimon con la netta diminuzione degli italianismi e il 
raggiungimento di un equilibrio ―naturale‖ soltanto a partire da alcune 
novelle e dal romanzo. Tale diminuzione avverrebbe a cavallo del 1860, 
anno in cui si assisterebbe a un superamento del periodo italianizzante e 
una maggiore influenza del francese e, soprattutto, a una riscoperta del 
linguaggio parlato. L‘abuso degli italianismi tenderebbe a diminuire nel 
momento in cui lo scrittore inizia a trattare di ―cose romene‖ e, dunque, a 



fare uso di un linguaggio ―naturale‖ apertamente nazionale non 
influenzato dai modelli stranieri.  

Si tratta ovviamente di una posizione ideologica che vede il romeno 
attuale come risultato di un‘evoluzione ―corretta‖ della storia della lingua 
romena. La lingua ibrida tipica della generazione paşoptistă, dipendente da 
modelli letterari stranieri, eccessivamente composita e non omogenea in 

quanto influenzata da troppi elementi contrapposti [9] verrebbe in parte 
superata dal romanzo grazie a una visione linguistica più matura. 

Ci permettiamo di manifestare il nostro scetticismo nei confronti di 
una lettura cosí rigidamente ―astratta‖ ed evoluzionistica. Si tratta di una 
pregiudiziale ideologica che non permette di cogliere al meglio il ruolo che 
ha avuto l‘italianismo nella creazione della lingua letteraria romena 
moderna né il valore artistico della sperimentazione letteraria di questi 
anni. Del resto, Filimon è un autore pienamente rappresentativo della sua 
epoca e, in quanto tale, partecipa alle aporie linguistiche della sua 
generazione, accogliendo lo stile in voga nel decennio 1850-1860 
influenzato profondamente dalla personalità magnetica di Heliade 

Rădulescu [10].  
Il motivo di tale dicotomia linguistica effettivamente esistente 

nell‘opera di Filimon, ma anche in quella di Heliade stesso, va ricercato 
nella concezione della lingua letteraria tipica di questa generazione. 
Estremamente interessanti, e già indirizzate verso un punto di vista a 
nostro avviso condivisibile, sono le osservazioni di Ion Gheţie, il quale 
sostiene che ―nella ricerca riguardante la lingua di un‘opera letteraria 
devono essere prese in considerazione le particolarità del genere e 

soprattutto della ―specie‖ letteraria cui appartiene il lavoro‖ [11]. 
Un‘intuizione profondamente corretta che spiegherebbe le molte 
oscillazioni linguistiche tipiche della lingua letteraria romena di questo 
periodo.  

La polarizzazione del linguaggio neologico e non neologico 
nell‘opera di Filimon sarebbe causata da motivi eminentemente letterari. 
Del resto, più recentemente, le categorie individuate da Dan Octavian 
Cepraga nel suo studio sull‘italianismo di Heliade sono perfettamente 

applicabili anche per l‘opera letteraria di Filimon [12].  
La scelta dell‘impasto linguistico dipende dal genere letterario e dalle 

sue esigenze interne: se nella prima produzione di Filimon l‘italianismo è 
necessario per la creazione della lingua della musica e per uno stile da 
reportage artistico nelle opere di memorialistica di viaggio e nelle novelle 
italiane, il romanzo storico dal sapore ―bucarestino‖ necessita di paradigmi 
linguistici completamente diversi. I primi testi richiedono uno stile alto, 
raffinato, borghese, brillante, cosmopolita; al polo opposto, vi sarà 
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un‘influenza del lessico antico e della lingua parlata in un contesto 
specificatamente urbano e quotidiano.  

Inoltre, ci preme aggiungere, la modernizzazione del lessico romeno 
è avvenuta attraverso una serie di ―canali‖ di arricchimento, che 
corrispondono, a loro volta, a necessità linguistiche diverse. Le nuove 
nozioni delle scienze esatte, delle arti e della musica hanno veicolato 
sicuramente l‘ingresso di lessico e di parole latino-romanze nuove: si 
giustifica cosí la creazione di una ―lingua per la musica‖, una ―lingua per 
l‘arte‖ etc.  

In modo parallelo, riteniamo che anche le necessità letterarie, 
retoriche e stilistiche abbiano partecipato all‘introduzione di lessico latino-
romanzo, creando un ulteriore ―canale‖ di prestito con le lingue latino-
romanze occidentali. In questo caso, non si tratterebbe più di un lessico 
specialistico vero e proprio, ma della creazione di un ornatus, che, laddove 
necessario, metta in atto una differenziazione netta tra scrittura colta e 
letteraria, da una parte, e una lingua quotidiana dall‘altra. Come ha 
opportunamente notato Cepraga, negli anni Quaranta e Cinquanta 
dell‘Ottocento, la necessità di dotarsi di uno stile alto era ovviata dal largo 
uso di neologismi latino-romanzi, italianismi ma non solo, che contribuiva 
ad accentuare la distanza tra prosa d‘arte e parlato in quei generi letterari, e 
solo in quelli, che lo richiedevano esplicitamente. 

Inevitabilmente, il primo ―canale‖ di interferenza tra l‘italiano e la 
lingua letteraria di Nicolae Filimon è costituito dalla pubblicistica musicale. 

Linguaggio tecnico intriso di italianismi di larga diffusione europea [13], la 
creazione di un vocabolario musicale rappresenta un‘evidente prova del 
raggiunto respiro internazionale del romeno letterario dell‘epoca.  

Nel momento in cui Filimon inizia a scrivere le sue cronache musicali 
(nel 1858) il processo di occidentalizzazione romanza era in corso da 
almeno tre decenni: di conseguenza, si era venuto già a creare un lessico 
musicale grazie all‘attività di scrittori e alla produzione delle prime 

recensioni sui giornali [14]: infatti, sebbene con numerose incertezze 
grafiche e fonetiche tipiche del periodo di acclimatamento, era già stato 
accolto un certo numero di parole legate alla musica, anche se in maniera 

ancora non sistematica e condivisa [15]. Inoltre, grazie alla creazione di una 
vita operistica e a stagioni sinfoniche a Bucarest a partire dagli anni Trenta, 
il contatto diretto con la lingua italiana e con quella francese, insieme al 
tramite del tedesco, aveva permesso un contatto quotidiano con il mondo 
musicale europeo e nuove problematiche linguistiche.  

La padronanza di Filimon era garantita non solo dalla sua attività di 
critico musicale e di traduttore, ma, ancor prima, dalla sua lunga attività di 
strumentista presso l‘orchestra dell‘Opera di Bucarest. Inoltre, come è stato 
dimostrato da Cosma e Călinescu, oltre a essere musicista di professione 



(flautista), Filimon era costantemente aggiornato sulla produzione 
musicologica dei paesi occidentali, avendo esperienza diretta di fonti e 
letture di prima mano in francese e in italiano. Elemento sicuramente non 
secondario, infine, è stato senza dubbio il viaggio di studio in Italia durante 
il suo Grand Tour in Occidente (estate 1858), che ha permesso un ulteriore 
contatto diretto con la cultura della Penisola e amicizie importanti come 
quella con Ricordi.  

Filimon ha una conoscenza ―pratica‖ della lingua musicale, 
consapevole delle necessità della vita lavorativa a essa legata. Come 
sottolinea il musicologo romeno Viorel Cosma, la sua preparazione 
superiore e plurilingue è la causa diretta di una maggiore qualità e 
consapevolezza della sua prosa musicale. La sua produzione si distingue 
proprio per la sua sistematicità in quanto ―fino a Nicolae Filimon le 
cronache erano state sporadiche e l‘attività critica aveva il più delle volte il 

carattere di una preoccupazione occasionale e personale‖ [16]. 
Effettivamente, la consapevolezza e, soprattutto, la competenza tecnica 
sono un elemento importante per il corretto funzionamento del prestito 

linguistico in un determinato settore [17]: a Filimon va dunque il merito di 
aver creato un modello per la lingua musicale romena fino ad allora 
lasciata all‘improvvisazione di mestieranti.  

Pur conoscendo l‘italiano, lo scrittore mostra una certa varietà e 
autonomia nelle scelte linguistiche, non optando per un italianismo 
ortodosso ma, al contrario, accettando per lo più gli usi dei suoi 
contemporanei (spesso anche nelle loro contraddizioni). A nostro avviso, si 
tratta di una posizione non ideologica, dovuta all‘uso ―pratico‖ e 
quotidiano della lingua musicale, che, pur consapevole dell‘origine italiana 
degli europeismi musicali, molto spesso accetta e formalizza lo status quo, 
puntando sulla qualità ed esattezza dello stile. 

In alcuni casi, infatti, le scelte di Filimon corrispondo perfettamente al 
lessico odierno e sono caratterizzate da una generale accettazione del 
modello latino-romanzo promosso da Heliade Rădulescu negli anni Trenta, 
prima della fase italianizzante. Ne diamo alcuni esempi a campione come: 
violoncel, fagot, flaut, contrabas, tenor, bas, bariton, nocturn, duet, terţet, cor, 
armonie, corn, romanţă, arie, tril, contrapunct, etc. Si tratta di una serie di 
parole che spesso tradisce un‘origine italiana, ma che appartiene senza 
dubbio alla categoria degli ―europeismi‖ musicali. Da questo punto di 
vista, Filimon non fa che accogliere un lessico paneuropeo mediato anche 
da altre lingue di riferimento quali il francese o il latino, ma perfettamente 
dotato ormai di un habitus romeno.  

Tuttavia, alcuni margini di oscillazione verso l‘italiano permangono. 
Ad esempio, registriamo la parola oboe (che, tuttavia, potrebbe essere anche 
un francesismo dato che ne ignoriamo la pronuncia) in contrapposizione 
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con il moderno oboi (accentato sulla seconda sillaba) su probabile modello 
russo o tedesco. Altre forme italiane sono trombă, italianismo d‘uso 
contrapposto all‘attuale francesismo trumpetă, e cuartet alternato all‘attuale 
cvartet,anch‘esso presente nell‘opera di Filimon, che tradisce invece una 
filiera tedesca. Altri italianismi tipici del periodo sono pasagiu, cantatrice, 
etc., questi ultimi usciti dall‘uso.  

Non mancano i francesismi sicuri, come serenadă, ansamblu, uvertură, 
uvragiu, parteţiune (quest‘ultima adattata foneticamente) etc. Forme come 
uvragiu e parteţiune sono tipiche degli anni Cinquanta dell‘Ottocento in 
quanto uniscono ascendenza francese, ma aspetto italianizzato.  

In alcuni casi, registriamo oscillazioni e incertezze, anche a distanza 
di poche righe, tra forme non ancora perfettamente acclimatate: si tratta di 
un fenomeno molto diffuso nella prosa di Filimon e dei suoi 
contemporanei, che merita un breve approfondimento.  

Ad esempio, sono presenti entrambe le varianti orchestru e orchestră, 
anche a distanza di pochissime righe: la prima è di origine incerta (francese, 
tedesco, russo), mentre la seconda è genericamente latino-romanza. 
Analogamente, si registra un‘alternanza tra violon, violin e violină: la prima è 
un francesismo, la seconda un (probabile) italianismo, mentre la terza è una 
forma desueta influenzata dal tedesco Violine, ma molto usata all‘epoca. 
Infine, tra le tante altre, registriamo l‘alternanza cantatrice/cantatriţă, il 
primo un evidente italianismo, il secondo un ibrido con probabile 
pronuncia tedesca del francese; nel caso della coppia hor/ cor, il primo è un 
antico prestito dal neogreco, il secondo un ―europeismo‖ musicale a tutti 
gli effetti.    

Piuttosto interessante è la presenza di un ―gergo tecnico‖ 
internazionale padroneggiato perfettamente da Filimon, vale a dire la 
lingua eminentemente pratica e settoriale che era usata nel mondo del 
melodramma di allora. Un esempio particolarmente interessante è dato dai 
seguenti vocaboli che riprendiamo dall‘articolo Despre teatrul italian. 
Impresiuni din sezonul anului 1858 (―Sul teatro italiano. Impressioni sulla 
stagione dell‘anno 1858‖): primi tenori absoluţi; tenori secondari; primadonă 
soprano (serie); primadonă soprano (bufă); baritoni absoluţi; bas profund (seriu şi 

comic); primadonă contralto; bas comprimariu [18].  
Evidentemente, si tratta di una serie di ruoli tecnici presenti in una 

tipica compagnia di canto lirico. Si nota come Filimon adatti la struttura 
morfologica alle necessità del romeno: ad esempio, l‘equivalente del 
francese tenor secondaire è il romeno tenor secondar, dove l‘aggettivo è un 
ibrido con l‘italiano secondario (ricordiamo che in italiano l‘espressione è 
invece tenore secondo). Invece, l‘espressione francese premier tenor absolu 
viene resa italianizzando il primo aggettivo, prim, mentre il secondo, 
absolut, tradisce un‘origine ibrida, che combina elementi italiani, francesi e, 



probabilmente, latini (in realtà la forma ―assoluto‖ si incontra in alcune 
scritture contrattuali musicali dell‘epoca). Tuttavia, in altri casi, a 
dimostrazione di una fortissima fluidità, si registra una forma iper-
italianeggiante come assolut (ad esempio, prima soprană assolută) come pure 
l‘adattamento morfologico di parole come soprano e contralto a soprană e 
contraltă. 

Questa varietà di esiti può richiamare inevitabilmente al concetto di 

―etimologia multipla‖[19], particolarmente caro alla linguistica romena, 
usato per descrivere l‘estrema varietà di forme di accoglimento dei 
neologismi nella lingua dell‘Ottocento e la conseguente difficoltà nel 
trovare un‘etimologia chiara. Senza entrare in una questione molto 
complessa, possiamo ipotizzare come, in questa fase di appropriazione 
linguistica affannosa e disordinata di un lessico specialistico, una forma 
specifica potesse entrare nel testo scritto di un autore a causa di contatti 
pratici e circostanziati difficilmente ricostruibili e rilevabili. Nel caso di 
parole di grande diffusione europea e legate a un contesto lavorativo come 
quello musicale è più probabile pensare a un alto tasso di fluidità 
linguistica legata al contesto parlato dove gli episodi di contaminazione 
erano all‘ordine del giorno.   

Del resto, la diretta dipendenza nei confronti del linguaggio tecnico 
italiano e/o francese è dimostrata da una vera e propria tendenza alla 
trasposizione, spesso meccanica e inconscia, di intere espressioni nell‘atto 
della scrittura. Ad esempio, si vedano gli estratti seguenti relativi alla 
composizione degli organici orchestrali (di cui, attraverso le parole 
disperate di Filimon, possiamo soltanto immaginare la qualità!): 

Violinele sânt foarte slabe, lispesc oboeprimo, clarinettosecondo şi 
cornosecondo, eară solurile acestor instrumente se execută de violină seau de 
alte instrumente, şi astfel perd efectul lor [20]. 

Orchestra nu este arangiată bine: sunetul instrumentelor de coardă nu este 
in proporţiune cu al celor de lemn şi aramă. Lipsteşte primul trombon, flautul 

al 2-lea şi octavinul, lipseşte clarinetulal 2-lea şi oboe al 2-lea. Această lipsă de 
instrumente desmădulează orchestra, lasă locuri goale în armonie…  

I violini sono molto deboli, mancano il primo oboe, il clarinetto secondo e il 
corno secondo e gli assoli di questi strumenti vengono eseguiti dal violino o da 
altri strumenti, perdendo il loro effetto. 

L‘orchestra non è ben organizzata: il suono degli strumenti a corda non è 
proporzionato a quello dei legni e degli ottoni. Manca il trombone primo, il 
flauto secondo e l‘ottavino, manca il clarinetto secondo e l‘oboe secondo. 
Questa mancanza di strumenti sfibra l‘orchestra, lascia parti vuote 
nell‘armonia… 
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È innegabile che la fretta nella redazione del testo giornalistico spinga 
molto spesso a un uso non sorvegliato dei neologismi, alternando con 
disinvoltura, forse nemmeno ponendovi attenzione, forme tecniche 
italianeggianti (oboe primo, clarinetto secondo, corno secondo) ad altre adattate 
(clarinetul al 2-lea, flaut, octavin). Evidentemente per gli addetti ai lavori il 
cambio di codice linguistico era la norma.  

Inoltre, a ulteriore testimonianza di una continua interferenza, sono 
frequenti i prestiti tecnici italiani non adattati e, spesso, riportati in corsivo 
come: stretta, cabaletta, etc. accanto a quelli adattati. Inoltre, con un gusto 
per la citazione diretta dall‘italiano, registriamo espressioni più specifiche 
quali a parfetta vicenda, canto spianatto, canto dramatico, voce velata, cuppa, a 

doppia corda etc [21].  
Infine, molto spesso abbiamo a che fare con glosse esplicative ad uso 

e consumo dei lettori: ad esempio, leturgie solemnă traduce messa solenna 
[sic!], resa, tuttavia, in un altro passo con il francesismo leturgie solenelă. 
Oppure, cuartet viene glossato tra parentesi con instrumentele de coardă 
(―strumenti a corda‖).  

L‘interesse linguistico verso le cronache musicali di Filimon non si 
limita ovviamente al solo lessico strettamente musicale, ma anche alla 
necessaria creazione di uno stile adatto a un genere letterario con regole 
precise come di fatto è la recensione. Da qui deriva l‘ingresso collaterale di 
neologismi latino-romanzi e di elementi retorici che sono parte del più 
generale linguaggio giornalistico, di cui Filimon è stato un rappresentante 
di rilievo.  

La lingua parlata tutti i giorni nell‘ambiente teatrale insieme a quella 
delle cronache mondane e teatrali porta all‘ingresso di parole collaterali 
come impresariu, artişti de primul cartel/ordin, a interpreta, debut, agilitate, 
estenţiune, volum de voce, acurateţă, direcţiune, scenariu, progresiune, imitaţiune, 
bravură, etc. Evidentemente, molte di queste parole non sono legate 
esclusivamente all‘ambito musicale, ma fanno parte di un parallelo 
processo di arricchimento lessicale causato dalle esigenze linguistiche di 
una stampa periodica.  

Il risultato è uno strumento descrittivo che funziona perfettamente. 
Nel lungo estratto che segue riportiamo la descrizione dell‘ouverture di 
Hunyadi Lászlo di Ferenc Erkel, uno dei capolavori dell‘opera ungherese 
dell‘Ottocento. La descrizione del brano musicale è particolarmente felice e 
mostra il grado di maturità espositiva della scrittura di Filimon: 

Muzica de la această operă e scrisă cu mare măiestrie şi avem convincţiunea 
noastră că, în partea armonică, este superioară multora din partiţiunile ce se 
scriu în ziua de astăzi. Uvertura mai cu seamă conţine în sine o mare parte din 
formele cele mai ştientifice ale contrapunctului sever şi înflorit. Ea începe prin 
un mic solo de trombă în re minore ce servă de temă unui andante mosso tot 



în acel ton care, după ce că corpinde în sine o mulţime de imitaţii de diferite 
forme, canoane libere şi melodii fugate, are şi meritul de a face auditorul 

inteliginte să presimţă toate scenele tragice din care se compune subiectul 
operei. Până aci, auditorul nu ştie daca muzica este germană sau maghiară, dar 
pe dată vine un ceardaş pe tempo a cappella ce transpoartă de la tristeţă la 
erosim (sic!) şi face a se simţi caracterul cel straniu şi cavaleresc al naţiunei 
maghiare. După acest ceardaş variat vine un allegro poco meno în sol 

maggiore compus de nişte idei melodice foarte frumoase, apoi se repetează 
primul allegro, şi după mai multe variaţiuni melodice în care primul flaut 

acompaniază, iar cuartetul sună melodia reală, uvertura ajunge la termenul 
său prin o mulţime de acorduri viguroase, sunate de trombe şi celelalte 
instrumente de alamă [22]. 

La musica di quest‘opera è scritta con grande maestria e siamo convinti che, 
per quanto riguarda l‘armonia, essa sia superiore a molte partiture che si 
scrivono oggi. L‘ouverture in particolare è dotata di gran parte delle forme più 
scientifiche del contrappunto severo e fiorito. Inizia con un breve assolo di 
tromba in re minore che funge da tema a un andante mosso nella stessa tonalità 
che, dopo aver elaborato numerose imitazioni in forme differenti, canoni liberi 
e melodie fugate, ha anche il merito di mettere in condizione l‘uditorio di poter 
presentire tutte le scene tragiche da cui è composto l‘argomento dell‘opera. 
Fino a questo punto, il pubblico non sa se si tratta di musica tedesca o 
ungherese, ma, a un certo punto, inizia una csardas in tempo a cappella che ci 
porta dalla tristezza all‘eroismo e ci fa intendere il carattere peculiare e 
cavalleresco del popolo magiaro. Dopo questa csardas ben variata un allegro 
poco meno in sol maggiore composto da alcune idee melodiche molto belle, poi 
viene ripetuto il primo allegro, e, dopo molte variazioni melodiche in cui il 
primo flauto accompagna e il quartetto suona la melodia reale, l‘ouverture 
arriva alla sua fine con abbondanza di accordi vigorosi, suonati dalle trombe e 
dagli altri strumenti di ottone [23].  

Nel testo, il numero di neologismi è evidentemente molto alto (ne 
abbiamo indicato buona parte in grassetto) come pure la varietà e la 
stratificazione.  

Le tonalità e i tempi musicali sono indicati direttamente in italiano (re 
minore, andante mosso, allegro poco meno, sol maggiore etc.) insieme ad 
espressioni tecniche come tempo a cappella. Chiaramente, si registrano 
vocaboli appartenenti al lessico musicale come contrapunct sever şi înflorit 
(Filimon in nota indica che si tratta di una precisa denominazione tecnico-
musicale), variaţiuni melodice etc. Infine, non meno importanti, i verbi 
descrittivi e le movenze sintattiche contribuiscono alla spiegazione precisa 
ed esatta della struttura del componimento, venendo a creare una lingua 
che, in realtà, fatto salvo qualche arcaismo o parola desueta, non è molto 
diversa da quella della musicologia romena moderna.  

La lingua ―per la musica‖ di Filimon è dunque di natura 
essenzialmente pratica, nascendo nei foyer, nelle discussioni degli amanti 
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dell‘opera o dalla lettura delle pagine di riviste occidentali: uno strumento 
vivo, nato ―naturalmente‖ attraverso il contatto diretto e quotidiano con la 
lingua ―speciale‖ del melodramma. Legate a una routine giornalistica, le 
recensioni e la prosa d‘arte di Filimon si mostrano debitrici non soltanto del 
lessico tecnico, assente in romeno, ma anche di una visione della lingua 
cosmopolita e dinamica. Come vedremo anche nei prossimi rilievi, per 
descrivere la nuova realtà occorre uno stile adatto: a un canale meramente 
tecnico si aggiunge la necessità di creare uno stile e una retorica adeguate.  

Se le ragioni dello stile neologizzante delle cronache musicali vanno 
ricercate nella natura del genere stesso della recensione, l‘esplorazione di 
nuovi settori letterari ha condotto a un ulteriore allargamento del lessico e 
della ricerca linguistica di Filimon. La produzione letteraria nata a seguito 
del viaggio in Europea Occidentale può essere considerata una vera e 
propria summa delle esperienze linguistiche precedenti e coeve.  

In Escursiuni în Germania meridională, lo scrittore ha modo di mettere 
in pratica le proprie capacità descrittive nel campo dell‘arte e 
dell‘architettura oltre che nella narrazione delle sue esperienze personali. 
Al di là dell‘effettivo successo di questo testo presso il pubblico 
contemporaneo, probabilmente relativamente scarso, non si può non 
osservare il tentativo di allargamento del lessico a campi prima inesplorati: 
nel suo coniugare gusto per la narrazione e per la descrizione, il genere 
ibrido scelto da Filimon offre nuove possibilità sia per lo sviluppo di una 
lingua colta e cosmopolita sia per la riproduzione della lingua parlata. 

Nel corso del suo viaggio europeo, Filimon visita città come Vienna, 
Praga e Monaco di Baviera, osservando attentamente sia gli elementi 
architettonici che le opere d‘arte. Per descrivere quanto ammirato nelle 
chiese, nei musei e nei palazzi della Mitteleuropa, lo scrittore si prodiga 
nella trasposizione in romeno del linguaggio artistico europeo, spesso 
anch‘esso di origine italiana.  

Come nel caso del lessico musicale, generalmente Filimon si allinea 
su posizioni latino-romanze, adoperando parole tecniche già acclimatate o, 
in ogni caso, rispettose della fonetica romena quali: calcar (glossa francese: 
calcaire), portic, rozetă, edificiu, rezidenţă, mumie, bust, refectoriu, efigiu, simetrie, 
aligorie (con influsso neo-greco), sarcofag, mozaic, gliptotecă etc. Si notino 
anche gli aggettivi: colosal, competent, plastic, votiv, azur, splendid, anatomic 
etc. In tutti questi casi è difficile individuare un etimo chiaro e univoco: si 
tratta di una serie di lessemi che, come nel caso della maggior parte del 
lessico della musica, ha un aspetto generalmente latino-romanzo.  

Per quanto riguarda gli italianismi artistici evidenti registriamo: nichii 
(sing. *nichie?, glossa: scobituri în perete), capelă, afresco, stabiliment, avoriu, 
crucifis, statuă, a schiţa etc. Si notino anche forme più complesse, ricalcate 
sull‘italiano, come efigiul Madonei adolorate, în formă cruciară, atitudine 



marţială etc. Oppure figure legate all‘esperienza di viaggio come cicerone 
(glossato sia con l‘espressione francese domestique du place sia con 
l‘espressione romena servul de piaţă). Sono numerosi gli aggettivi destinati a 
descrivere gli atteggiamenti oppure la postura delle figure rappresentante 
artisticamente: suplicant, impasibil, etc. Infine, molto interessante anche la 
diffusissima espressione belele arte, forma consueta sia in italiano che in 
francese, che presenta il famigerato aggettivo italianeggiante bel proposto 
anche da Heliade. I francesismi registrati sono piuttosto numerosi: 
frontispiciu (nel senso di ―frontone‖), aranjat, şcoalei michelangeliene 
(nominativo: *michelangelian?), sepulcral, trezorerie, lapislazuli, agat, a încrusta, 
vestibul, caustic, basorelief, portret, vestibul etc. 

  Nate in un contesto non specialistico, le sezioni dedicate alla storia 
dell‘arte rappresentano un tentativo di prosa brillante e personale, che 
cerca di realizzare una sorta di ―omnieffabilità‖ scrittoria aperta a qualsiasi 
elemento di interesse culturale e umano: il linguaggio artistico è solo parte 
di una strategia più vasta che si apre, per la prima volta nell‘opera di 
Filimon, anche alla narrazione e alla descrizione del sentimento soggettivo.     

Accanto ai canali di arricchimento del lessico innescati dai singoli 
linguaggi ―specialistici‖ (musicale, artistico, architettonico, archeologico 
etc.), infatti, le Escursiuni propongono anche momenti fortemente personali, 
narrativi e ―romantici‖ entro cui il narratore stesso è quasi protagonista di 
un romanzo di formazione. Non solo: Filimon tenta in alcuni momenti del 
testo letterario anche il grande stile solenne e retoricamente alto già 
proposto da Ion Heliade Rădulescu.  

In queste sezioni dell‘opera, lo sperimentalismo di Filimon 
abbandona le caratteristiche della prosa giornalistica a favore di una 
maggiore soggettività narrativa e da un tono epico più ricercato: anzi, 
alcuni passi della cronaca di viaggio si collegano idealmente agli ―schizzi 
italiani‖, che possono essere considerati a vari livelli di sfumatura vere e 
proprie novelle.  

Filimon tenta di creare uno stile elevato, brillante e cosmopolita che 
possa rivaleggiare con la prosa narrativa delle letterature occidentali di 
riferimento. Pertanto, influenzato dalla temperie romantica dell‘epoca, 
Filimon crea un linguaggio consono alla letterarietà dei temi scelti e della 
materia trattata, vale a dire l‘espressione della sua soggettività dirompente 
e di quella dei protagonisti romantici delle sue novelle.  

In questo caso, il criterio tipologico che abbiamo adottato nelle pagine 
precedenti non può essere proposto data l‘altissima eterogeneità delle 

situazioni e delle scelte linguistiche presenti in questi testi [24]. 
Chiaramente, molte delle scelte lessicali sono sovrapponibili a quelle dei 
contemporanei: Filimon adotta un lessico sovrapponibile a quello di 
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Heliade Rădulescu che, del resto, era piuttosto diffuso nella lingua 
letteraria degli anni Cinquanta dell‘Ottocento.  

Ad esempio, registriamo anche nella sua prosa d‘arte una tendenza 
all‘innalzamento dello stile con sostituzione di parole tradizionali con 
italianismi: popol in luogo di popor, bel in luogo di frumos, amic di prieten, 
angel di înger, etc. oppure con numerose occorrenze di parole di origine 
italiana non entrate nell‘uso odierno.  

Alla tendenza purista di sostituzione del sostrato ereditato con parole 
neologiche più vicine all‘italiano, appartiene l‘italianismo/latinismo crudo 
Danubiu. La parola veicola intorno a sé un complesso sistema di 
innalzamento del linguaggio letterario, che raggiunge una fortissima vena 
solenne nel terzo capitolo delle Escursiuni, dedicato appunto alla 
navigazione del fiume Danubio: 

Vin imensele selve de sălcii plângătoare, ale cărora ramuri, udate de apele 
Danubiului, ale acestui bătrăn testimoniu al gloriei străbunilor noştri şi al 
suferinţelor acestei frumoase ţări, pare că plâng împreună dezastrele ce trecură 
şi au a mai trece peste belafilie a Tibrului (in nota: România sau Dacia lui 
Traian).  

Arrivano le immense selve di salici piangenti, i cui rami, bagnati dalle acque 
del Danubio, di questo vecchio testimone della gloria dei nostri antenati e delle 
sofferenze di questa bella terra, pare che piangano insieme i disastri che ha 
vissuto e che deve ancora vivere la bella figlia del Tevere (in nota: la Romania o 
Dacia di Traiano). 

La scelta linguistica di Filimon è esito di una sovrastruttura 
ideologica, che, come si vede nel testo riportato, ha anche un carattere 
profondamente identitario. Da seguace dell‘italianismo, lo scrittore vede 
nella cultura e nella lingua romena una continuità con la Roma imperiale e, 
dunque, una vicinanza anche alla cultura italiana. Di conseguenza, il testo è 

decisamente irto di italianismi e latinismi (selvă [25], testimoniu, bel, filie), un 
linguaggio sublime e visionario che, attraverso l‘italiano, mira al 
raggiungimento di una compostezza quasi classica.   

L‘uso di neologismi contribuisce a un innalzamento di tono simile 
anche quando viene sviluppato l‘elemento romantico: Filimon si auto-
descrive in pose estetizzanti e romantiche nelle Escursiuni mentre, nelle 
novelle, trasporta questo linguaggio sui protagonisti. Il racconto Mateo 
Cipriani segna il culmine di una propensione alla declamazione romantica, 
caratterizzata da un lessico ricercato, neologico e il più lontano possibile 
dalla lingua d‘uso: effettivamente, in questa novella di ambientazione 
italiana i personaggi declamano proprio come i protagonisti del 
melodramma coevo.  

Ad esempio, alcune apostrofi presenti nel testo potrebbero provenire 
direttamente alle espressioni contenute in un libretto d‘opera. Si vedano: 



―Tu suferi, amice; aibi curagiu!‖ (―tu soffri, amico; abbi coraggio!‖) oppure 
―De! Reia-ţi caracterul tău cel alegru‖ (―Deh! Ritorna al tuo carattere 
lieto!‖). Non manca un frasario iperbolico di marca intensamente romantica 
come ―spiritul îşi întinsese aripele către empireul beatitudinei‖ (―lo spirito 
schiuse le sue ali verso l‘empireo della beatitudine‖) o ―toată ziua aceea o 
petrecui făcând castele în aer (chimere sau planuri de fericire 
nerealizabile)‖ (tutto quel giorno l‘ho passato creandomi castelli in aria 
[chimere o piani di felicità irrealizzabili], con una glossa a spiegare 
l‘espressione ―castelli in aria‖.   

Altre espressioni come ―un aer plin de langoare și de delicateță‖ 
(―un‘aria piena di languore e delicatezza‖), ―pe buzele lui plana un surâs 
încântător şi plin de inocenţă‖ (―sulle sue labbra è disceso un sorriso 
incantatore e pieno di innocenza‖) e ―paloarea mortală‖ (―il pallore 
mortale‖) rimandano al linguaggio erotico del melodramma italiano. La 
loro origine melodrammatica troverebbe conferma in una semplice ricerca 
nei libretti d‘opera coevi: 

era paloarea mortală ce sta imprimată pe trăsurile feței sale  
[vi era il pallore mortale impresso sui tratti del suo viso] 
cfr. Gaetano Rossi, Ginevra di Scozia, ―di mortal pallor dipinto‖  
Felice Romani, Emma d’Antiochia, ―Il suo mortal pallor‖  
Eugen Scribe, La juive, ―Quel pâleur règne dans ses traits‖ 
surâs încântător [sorriso incantatore] 

cfr. Giovanni Ruffini, Don Pasquale, ―sorriso incantator‖ e, poco dopo, ―alma 
inocente, ingenua‖ 

Possiamo osservare che il più delle volte si tratta di una serie di 
neologismi entrati in uso intorno agli anni Quaranta, uno dei momenti 
storici in cui l‘influsso italianista e il melodramma hanno esercitato la loro 
influenza maggiore. Il cultismo di origine classica empireu, piuttosto raro, è 

datato da Ursu al 1844 [26], come pure il sostantivo di foggia 

italianeggiante beatitudine [27]. Anche le parolelangoare e paloare sono 
registrate tutte nelle loro prime attestazioni tra il 1844 e il 1848. Si tratta di 
un lessico di forte ascendenza letteraria entrato nella fase culminante 
dell‘occidentalizzazione romanza e dell‘italianismo. 

Vi è un‘ultima forma di italianismo da investigare, vale a dire il 
tentativo di creare un ―colore locale‖ italiano usando direttamente la lingua 
originale nel testo, testimonianza di una volontà di realismo. Registriamo, 
indistintamente nelle Escursiuni e nella produzione novellistica, casi come: 
―un grazie plin de recunoștință‖(―un grazie pieno di riconoscenza‖), 
―moscato‖, frasi intere come ―via da bravi; siete benvenuti, signori!‖, 
―morte agli stranieri, sia libero l‘innocente!‖, ―La grazia, la grazia!‖, etc. 
senza traduzione, etc. Non mancano le glosse a uso e consumo dei lettori, 
come ―în uliţa cea mare (via grande)‖, etc. Per creare un effetto di 
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verosimiglianza vengono citati direttamente in italiano: nella novella O 
cantatriţă de uliţă (―Una cantatrice di strada‖)vengono menzionate due arie 
patetiche notissime al pubblico di allora come la straordinaria Canzone del 
salice del terzo atto dell‘Otello di Rossini e Tu vedrai la sventurata, cabaletta 
tenorile tratta dal Pirata di Vincenzo Bellini.  

Nella novella Nenorocirile unui slujnicar sau Gentilomii de mahala (―Le 
sfortune di un donnaiolo o I gentiluomini della mahala‖)viene registrato un 
mutamento linguistico notevole nella produzione di Filimon poiché 
ambientata nella Bucarest contemporanea. Il linguaggio muta radicalmente 
e, effettivamente, scompaiono molti dei neologismi latino-romanzi presenti 
nella produzione precedente.  

Tuttavia, questa volontà di mimesi del linguaggio parlato e della 
lingua d‘uso crea un interessante esperimento nella riproduzione di un 
testo in un italiano scorretto. Nel sesto capitolo del racconto compare il 
testo di un biglietto (falso) di una cantante d‘opera a uno dei protagonisti 
della novella. L‘italiano maccheronico creato da Filimon è la prova 
manifesta della falsità del testo: 

Amico mio! 

Quando non te vedu simtu che moru, anima la mine e trista, non potu 
mangeare, non putu bevere la cafe; venite, carro Rametoriano, venite che vi 
stringo in bracili mia. 

La vostra per sempre, 

Rachelle Geamfredi  

Questa volontà di realismo veicola una concezione diversa della 
lingua, che si presenta meno neologica e più attenta al parlato quotidiano. 
Per certi versi, la novella bucarestina anticipa il romanzo Ciocoii vechi şi noi 
in quanto non sono presenti i cultismi della letteratura di viaggio o dei 
racconti italiani, ma è riservata un‘attenzione maggiore ai valori del parlato 
quotidiano in tutti i suoi aspetti.  

Il radicale mutamento di linguaggio e di prospettiva lessicale 
presente nel romanzo non è un ripensamento dei paradigmi letterari, ma, al 
contrario, una scelta legata al tema dell‘opera letteraria stessa. Il 
plurilinguismo è una necessità dettata dall‘ambientazione storica del 
―colore storico‖ del romanzo proprio come era accaduto nella produzione 
narrativa di un autore di tendenze italianiste come Constantin Negruzzi. 

In realtà, i neologismi latino-romanzi sono tutt‘altro che assenti in 
Ciocoii vechi şi noi. Essi vengono inseriti in determinati luoghi del romanzo, 
laddove a parlare e a descrivere è l‘Io narrativo, mentre diminuiscono in 
coincidenza dei dialoghi che imitano il parlato. Ad esempio, nel capitolo 
XXII del romanzo, dedicato alla prima rappresentazione dell‘Italiana in 



Algeri a Bucarest nel 1818, non solo compare la parola ―tecnica‖ dramma 
giocoso in italiano, ma l‘intera descrizione presenta un linguaggio neologico 
veicolato dal tema:  

alții formaseră un mare cerc împrejurul afișuluiși comentau muzica și 
intrigapiesei cum se pricepeau. E tragedie, ziceau unii. Ba este comedie, 
răspundeau alții, afară de câțiva învățați, care, luând cuvintele dramagiocoso 
în simțmaterial, afirmau cu aroganță că nu este nici tragedie, nici comedie, ci 
jalnică priveliște cu jocuri și cântece!... 

Altri avevano formato un grande cerchio intorno alla locandina e 
commentavano la musica e l‘intrigo dell‘opera per quanto fossero in grado. È 
una tragedia, dicevano alcuni. Ma no, è una commedia, rispondevano gli altri, 
eccetto alcuni edotti in materia che, prendendo le parole dramma giocoso in 
senso materiale, affermavano con arroganza che non era né una tragedia né 
una commedia, ma un triste spettacolo con azione e canto!...  

Non sono neologismi particolarmente preziosi dal punto di vista 
stilistico poiché Filimon non sente la necessità di elevare il tono del testo 
attraverso l‘uso di parole ricercate, valorizzando piuttosto le movenze 
tipiche del parlato grazie a uno stile ironico e volutamente semplice. Al 
contrario, quando è necessario per realizzare una descrizione storica 
dell‘ambiente, compaiono numerosi neologismi latino-romanzi: 

Sala teatrului propriu-zisă avea trei rânduri de loji tapețate cu postav roșu 
[…]Scena se deosebea de restul sălii printr-o cortină de pânză pe care era 
desenat Apollon ținând lira pe genunchi. Într-un spațiu mic ce despărțea scena 
de public erau o mulțime de scaune și pupitre destinate pentru muzicanții ce 
compuneau orchestra de pe atunci. Iluminația era în adevăr curioasă, căci, în 
loc de lampadariuși lămpi, teatrul era peste tot iluminat cu lumânări de seu. 

La sala del teatro propriamente detta aveva tre file di palchi tappezzati di 
lana rossa.[…]La scena si differenziava dal resto della sala per una tela su cui vi 
era disegnato Apollo mentre tiene la lira sulle ginocchia. In uno spazio piccolo 
che separava la scena dal pubblico vi era una moltitudine di sedie e leggi per i 
musicisti che facevano parte dell‘orchestra di allora. L‘illuminazione era 
davvero curiosa poiché, al posto del lampadario e delle lampade, il teatro era 
interamente illuminato da candele di sego.  

Conclusioni 
Italianismi presenti nel testo sono il participio passato tapeţat, peraltro 

non entrato nel lessico romeno in questa forma, e cortină; pupitru, invece, è 
un netto francesismo tecnico. Lira è un cultismo di ascendenza antica 
probabilmente passato in romeno sia attraverso il francese che l‘italiano. 
Per il resto, si tratta di una serie di neologismi latino-romanzi ormai 
acclimatatati come sala, teatru, public, muzicanţi, lampadar etc. I neologismi 
sono ben inseriti nel contesto retorico e narrativo a tal punto da sembrare 
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―naturali‖: questo effetto è accentuato dalla presenza di parole ereditate che 
creano una lingua maggiormente simile a quella attuale.  

Il romanzo si propone come un organismo polifonico che riunisce i 
vari stili che Filimon ha iniziato a maneggiare con la cronaca drammatica e 
i racconti brevi. Si tratta di un adempimento linguistico alle esigenze di un 
genere preciso, quello del romanzo storico, che necessita di 
verosimiglianza, completezza lessicale e di una stratigrafia linguistica 
complessa.  

Fedele al principio della divisione tra i generi, Filimon attraversa 
tutte le possibilità della lingua del suo tempo, sperimentando più livelli 
stilistici e lessicali e adoperando con disinvoltura tutti gli elementi lessicali 
e stilistici che gli offriva il romeno a lui contemporaneo.  Chiaramente, dal 
punto di vista di noi contemporanei, la lingua di Ciocoii vechi şi noi sembra 
più ―naturale‖ (nonostante faccia uso di un ingente numero di parole 
antiche già allora desuete) in quanto più vicina all‘evoluzione della lingua 
romena nella seconda metà dell‘Ottocento e, di conseguenza, a quella 
attuale. Tuttavia, siamo convinti che il concetto di ―naturalità‖ linguistica 
debba essere in parte rovesciato: la lingua letteraria di un autore non va 
considerata più ―moderna‖ e sviluppata perché più simile a quella 
contemporanea, essendo anche quest‘ultima il frutto di scelte intellettuali e 
ideologiche specifiche che, a lungo termine, si sono rivelate maggioritarie.  

L‘italianismo romeno ha avuto una funzione determinante 
nell‘arricchimento del lessico, sicuramente più delle correnti autoctoniste, 
agendo sotto una forma di ―naturalità‖ dettata dalle esigenze storiche 
dell‘epoca. Al di là delle storture ideologiche, pur esistenti, l‘italianismo ha 
avuto il merito storico innegabile di aprire la lingua romena letteraria agli 
ambiti più disparati del sapere e della cultura: uno straordinario desiderio 
di cultura europea che, con il successivo svilupparsi della lingua letteraria 
romena nella direzione di una maggiore aderenza all‘elemento nazionale, 
ha continuato a esercitare in modo carsico la sua ricchezza e varietà 
lessicale nella lingua della cultura e della scienza, nelle discussioni 
letterarie e, ancora oggi, nella lingua colta di tutti i giorni, dei teatri, dei 
caffè letterari o della critica d‘arte.    
 
 
NOTE: 

[1]La scoperta linguistica dell‘Occidente neolatino e le sue implicazioni socio-
culturali sono state studiate magistralmente da Alexandru Niculescu, cui si 
deve anche la celebre espressione ―occidentalizzazione romanza‖, efficace 
sintesi di questo processo di translatio culturale. Per il concetto di 
occidentalizzazione romanza del romeno cfr almeno. Alexandru Niculescu, 
Occidentalisation romane du roumain moderne. Une analyse socio-culturelle, in 



Mélanges offertes à C. Th. Gossen, ed. G. Colòn et R. Kopp (Berne-Liège: 
Francke, 1977), p. 665-692; Id., Occidentalizarea romanică a limbii şi culturii 
româneşti moderne, inId., Individualitatea limbii române între limbile romanice. 
Contribuţii socioculturale (Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
1978), p. 55-98; Id., L’occidentalizzazione culturale del romeno moderno, in Id., 
L’altra latinità. Storia linguistica del romeno tra Oriente e Occidente, edd. 
Alvaro Barbieri - Dan O. Cepraga - Roberto Scagno (Verona: Fiorini, 2007), 
p. 173-188. 

[2]Sull‘influenza dell‘italiano sul romeno letterario vi sono alcuni contributi di 
rilievo quali: Paolo D‘Achille, Dagli Appennini ai Carpazi. I difficili percorsi 
degli italianismi nel rumeno in Italianismi e percorsi dell’italiano nelle lingue 
latine. Atti del convegno di Treviso (28 settembre 2007) (Paris: Unione Latina, 
2008), pp. 93-113; Mariana Stănciulescu Cuza, Italienism şi italienisme în 
perioada de formare a limbii române literare (Bucureşti: Universitatea din 
Bucureşti, 1992) e, soprattuttom i dettagliati saggi di Marin. Z. Mocanu, 
Periodizarea împrumuturilor italiene pătrunse în limba română, I, SCL, XXIX, 
1978, nr. 6, pp. 641-651 e II, SCL, XXX, 1979, nr. 1, pp. 23-30.; per gli 
italianismi nel periodo antecedente all‘occidentalizzazione romanza si veda 
Gh. Chivu, Influenţa italiană în limba română veche in SCL, XLV, 1994, nr. 1-2, 
p. 19-30.  

[3] Per quanto riguarda l‘influenza retorico-stilistica esercitata dal modello italiano 
sulla letteratura romena di questi anni si veda Dan O. Cepraga, Esperimenti 
italiani: studi sull’italianismo romeno dell’Ottocento (Verona: Fiorini, 2015). 

[4] Come è noto, a Heliade Rădulescu va il merito di aver contribuito in modo 
determinante, nel corso degli anni Trenta del XIX secolo, alla messa a punto 
di quei criteri di modernizzazione linguistica che hanno portato al romeno 
che conosciamo oggi. A partire dagli anni Quaranta, Heliade inizia a 
proporre un nuovo modello linguistico, che prevedeva l‘avvicinamento 
artificiale del romeno all‘italiano con l‘eliminazione o riduzione forzata del 
lessico di origine slava o popolare. Fortemente criticato già dalla 
generazione successiva e poco compreso nei suoi valori ideologici anche 
dai linguisti del Novecento, l‘italianismo di Heliade ha avuto, se non altro, 
il merito storico di aver trasportato in romeno numerose parole di origine 
latino-romanza, soprattutto a partire dagli anni Quaranta dell‘Ottocento.  

             Per gli scritti linguistici di Heliade si veda Ion Heliade-Rădulescu, Scrieri 
lingvistice, ediţie, studiu introductiv, note şi bibliografie de I. Popescu-
Sireteanu (Bucureşti: Editura știinţifică, 1973). Sulla lingua di Heliade e il 
suo italianismo si veda Carlo Tagliavini, Un frammento di storia della lingua 
rumena nel secolo XIX: l’italianismo di Ion Heliade Rădulescu (Roma: Anonima 
Romana Editoriale [Pubblicazioni dell'Istituto per l'Europa orientale], 
1926), p. 5-51. Nell‘importante saggio Alexandru Rosetti – Ion Gheţie, 
Limba şi stilul lui Ion Heliade Rădulescu in Studii de istoria limbii române 
literare: secolul al XIX-lea, edd. Alexandru Rosetti şi Boris Cazacu. Vol 2. 
(Bucureşti: Editura pentru literatură, 1969), p. 7-37, dopo una prima 
esposizione dedicata al ruolo di Heliade Rădulescu per la messa a punto 
delle modalità di accoglimento dei neologismi latino-romanzi, viene 
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trattato anche il suo periodo italianista. Oltre alla già citata monografia di 
Dan O. Cepraga, rimandiamo anche ad alcuni nostri lavori dedicati a 
Heliade: Federico Donatiello, La traduzione della tragedia LeFanatisme di 
Voltaire a opera di Heliade Rădulescu in Analele Universităţii din Oradea. Seria 
Filologie, Fascicula Limba şi Literatura română, 2014, pp. 159-171; Id., 
L’opera italiana tra le selve dei Carpazi: la traduzione di Heliade Rădulescu della 
Norma di Felice Romani in From Periphery to Centre. The image of Europe at the 
Eastern Border of Europe (Cluj-Napoca: Romanian Academy Center for 
Transylvanian Studies, 2014), p. 233-246.  

[5] Lo studioso dell‘opera di Filimon può contare oggi sull‘eccellente edizione 
completa Nicolae Filimon, Opere, ed. Mircea Anghelescu (Bucureşti: 
Editura Fundaţiei Naţionale pentru ştiinţă şi artă-Univers Enciclopedic, 
2005). Rimandando a questa edizione per la restante bibliografia, citiamo 
almeno l‘importante monografia G. Călinescu, Nicolae Filimon (Bucureşti: 
Editura Ştiinţifică, 1959).   

[6] Secondo Viorel Cosma, Nicolae Filimon avrebbe studiato presso Şcoala de 
muzică vocală şi instrumentală organizzata nella capitale. Cfr. Viorel Cosma, 
Nicolae Filimon: critic muzical şi folclorist (Bucureşti: Editura muzicală, 1966), 
p. 16. Anche Mircea Anghelescu concorda su questo rilievo (cfr. N. Filimon, 
Opere, VII).     

[7] Sono imprescindibili i due saggi di riferimento: Ion Gheţie, Observaţii privitoare 
la lexicul prozei artistice a lui N. Filimon in Contribuţii la istoria limbii române 
literare în secolul al XIX-lea (Bucureşti: Editura Academiei, 1962), pp. 151-189 
Ion Gheţie, Limba şi stilul lui N. Filimon, in Studii de istoria limbii române edd. 
Alexandru Rosetti – Boris Cazacu (Bucureşti: Editura pentru literatură, 
1969), pp. 221-240; A questi due lavori va aggiunto il contributo più recente 
di Silvia Ruxandra Raşcu Pistol, Structuri ale limbajului în opera lui Nicolae 
Filimon (Bucureşti: Editura Universitară, 2011).    

[8]Cfr. Ion Gheţie, Limba şi stilul lui N. Filimon, p. 221. 
[9] Id., Observaţii privitoare la lexicul prozei artistice a lui N. Filimon, p. 152. 
[10] Id., Limba şi stilul lui N. Filimon, p. 222.  
[11] Id., Observaţii privitoare la lexicul prozei artistice a lui N. Filimon, p. 153.  
[12]Cfr. j due capitoli ―Omnieffabilità e separazione degli stili‖ e ―Lessico e 

polarizzazione stilistica‖ in Dan O. Cepraga, Esperimenti italiani: studi 
sull’italianismo romeno dell’Ottocento (Verona: Fiorini, 2015). 

[13]Cfr. Gianfranco Folena, L’italiano in Europa: esperienze linguistiche del Settecento 
(Torino: Einaudi, 1982),p. 31. 

[14] Per il ruolo della stampa periodica nel processo di modernizzazione del 
romeno letterario si veda almeno Al. Andriescu, Limba presei româneşti în 
secolul al XIX-lea (Iaşi: Editura Junimea, 1979). 

[15] Ci permettiamo di rimandare al nostro contributo Federico Donatiello, La 
penetrazione del lessico musicale europeo nel romeno letterario moderno (1760-
1860), in Romània Orientale, XXIX, 2016, pp. 195-204.  

[16] Cfr. Viorel Cosma, Nicolae Filimon – cronicar dramatic, 1966, pp. 159-60. 
[17] Cfr. Munteanu-Ţâra 1983, p. 6-7.  
[18] N. Filimon, Opere, pp. 910-917.   



[19] Su questo concetto cfr. almeno il già citato P. D‘Achille, Dagli Appennini ai 
Carpazi. I difficili percorsi degli italianismi nel rumeno in Italianismi e percorsi 
dell‘italiano nelle lingue latine. Atti del convegno di Treviso (28 settembre 
2007), Unione Latina, Paris, 2008, p. 98, ―bisogna pur riconoscere che 
l‘espressione è assai adatta alla situazione storica dei paesi rumeni: per 
molte voci (specie del linguaggio scientifico) l‘influsso di due o più lingue 
diverse può essersi sommato; per altre voci, in certe epoche e in certi autori, 
ci può essere stata una trafila diversa da quella che si è avuta in altri autori 
e in altre epoche: le attestazioni dello stesso prestito sono infatti spesso 
irrelate‖ 

[20] Gli esempi sono tratti da G. Călinescu, Nicolae Filimon, p. 143.  
[21]Abbiamo riportato le grafie originali usate da Filimon, per quanto errate: la 

grafia dell‘italiano dell‘autore è spesso incerta e non rispettosa delle regole 
ortografiche. 

[22] N. Filimon, Opere, pp. 996-997.  
[23] N. Filimon, Opere, pp. 996-997.  
[24] Per un elenco dei neologismi presenti nell‘opera di Filimon rimandiamo ai 

lavori di spoglio di Ion Gheţie e di S. R. Raşcu Pistol. 
[25] Si noti la maggiore fedeltà all‘italiano rispetto all‘uso di Ion Heliade Rădulescu 

della forma selbă, che, tuttavia, è registrata anche in Filimon. Oggi il 
termine ha la sola accezione, peraltro passata attraverso lo spagnolo e il 
portoghese, di ―selva amazzonica‖. 

[26]Cfr.N. Ursu – D. Ursu, Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române 
literare. Vol. 3: Repertoriul de cuvinte şi forme – supliment (Iaşi: Cronica, 2011), 
p. 214. 

[27]Ibidem, p. 104. 
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MILITARISMUL  ROMAN  ÎN  EXPRESII  LEXICALE 
ILUSTRATIVE  DIN  LIMBA  LATINĂ (I) 

Abstract: Rome was a militaristic civilization when it was founded, 
through the paternity of the god of war, Mars. Roman militarism was a 
systemic, complex one, real politics and ideology for the people of Mars. It 
can be said that Rome multiplied the Spartan militarist system, but much 
better as the Romans organized it and based it on laws, created a hierarchy 
based on merit and turned it into a country project for many generations, 
which made it perfect. In the Latin language, as well as in the Latin 
literature of the classical period and not only, Roman militarism is visible 
in many expressions that our study aims to present. The multitude of these 
expressions imposes for the economy of our study a delimitation in several 
parts, this being the first part of the study dedicated to Roman militarism. 
The delimitation was done on an alphabetical basis, thus making it easier to 
identify these expressions in Latin lexicographic works. From our analysis, 
in the illustrative expressions for Roman militarism, one can note many 
verbs such as agere, bellare, dimicare and debellare (the last also appears 
in the Aeneid, being preferred by poets and not only, for its 
expressiveness), but also nouns such as bellum, miles/milites, pugna, 

hostes, arma, castra, tela, exercitus etc. In the illustrative expressions for 
this dominant mindset trait of Roman civilization that was militarism, all 
its aspects occur: military recruitment, confrontation with the enemies, 
organization in battle formation, logistics related to Roman military 
institutions, the role of the Roman army to defend Rome‘s interests, the 
morale of the military, military strategies and plans, glory and punishment 
for the military and others. Peace also appears in the military context, being 
the aim of the Roman war, of course a pax Romana. We intend this study 
to be a lexical demonstration for one of the most comprehensive Roman 
mentalities, namely militarism, actuallycontinuing our concerns with this 
phenomenon of Roman civilization, following studies dedicated to military 
Latin. 

Key-words: bellum facere, milites Romani, dominant mentality, symbols, 
art of Mars. 

 
 
Introducere 
Armata romană a fost o veritabilă instituție pentru romani, ajungând în 
timpul Imperiului o veritabilă administrație centrală, un guvern mondial al 
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Romei. Acest fapt a transformat militarismul dintr-o trăsătură mentală a 
romanilor, într-o mentalitate a întregului imperiu, în special cu ajutorul 
limbii latine. Marte a devenit zeul politicii mondiale, iar fii săi au exercitat 
această politică în cele trei continente purtați pe aripile vulturilor legiunilor 
lor. 

Roma a fost construită ca imperiu în jurul acestei mentalități 
dominante care a fost militarismul. Eneida, ideologia romanilor, scrisă 
magistral de poetul Vergilius, le trasa romanilor un obiectiv de țară anume 
debellare superbos= a lupta împotriva trufașilor. Trufașii erau cei care 
îndrăzneau să pună la îndoială politica Romei, trasată de însuși zeul Marte, 
tatăl stirpei romane,și cu acordul lui Iuppiter, zeul suprem al panteonului 
roman, care își trimite vulturii prin numărul cărora s-a decis fondatorul 
Cetății Eterne, oferindu-le astfel un mandat romanilor de a conduce lumea 
sub spectrul acestui simbol militarist. 

Lexicul limbii latine este foarte bogat în expresii legate de acest 
fenomen al civilizației romane, acoperind toate aspectele ei începând de la 
recrutarea unei forțe armate, de la folosirea ei în scopul patriei, (chiar și 
împotriva acesteia, cum a fost în cazul războaielor civile), stagiul militar și 
instrucția trupelor, poziționarea armatelor romane pe câmpul de luptă, 
acțiunile premergătoare luptelor, moralul armatelor, vitejia soldaților, 
decorarea, recompensele și gloria militară, luptă directă, asediu, artă 
militară etc. Am selectat expresii lexicale ilustrative pentru tot ceea ce ține 
de militarism, dar pentru economia studiului nostru a fost nevoie de o 
limitare a acestora pe bază alfabetică, filonul militarist roman fiind foarte 
prolific în limba latină, pretabil la numeroase studii viitoare.Acest studiu 
cuprinde literele A și D inclusiv. 

Expresii lexicale pentru domeniul militar roman 

Abicio tela ex vallo = a arunca suliți peste vallum[1]. Vallum-ul roman era o 
construcție defensivă, era o întăritură de pământ, asemănător cu tranșeele. 
Era construibil foarte ușor de către soldații romani, fiind destinat mai ales 
pentru apărarea romanilor împotriva săgeților, sulițelor, dar mai ales al 
cavaleriei dușmane. 
Ablego iuventus ad bellum=a trimite tineretul la război (Ibidem, p. 17). 
Abnuo pace= a respinge pacea (Ibidem, p. 17). Pacea era o chestiune foarte 
importantă pentru romani, întotdeauna ea se încheia sau se respingea de 
cele mai înalte autorități, cum erau regele în perioada regală, Senatul 
pentru perioada republică sau împăratul pentru Imperiu. Aceleași 
autorități erau și cele care declarau războiul. 
Abscedo obsidione=a renunța la asediu (Ibidem, p. 18). Asediul era o tehnică 
de luptă utilizată deseori de către romani, inclusiv în cazul Sarmisegetusei. 



Legiones abscesserunt=legiunile s-au retras (Ibidem, p. 18). Deseori retragerea 
făcea parte din strategia romană, prin care se urmărea fie odihna trupelor, 
scăparea din încercuirea dușmanului, fie armatele romane se retrăgeau 
tactic pentru a atrage în capcană trupele ostile. 
Abscido in duas partes exercitus= a tăia în două părți armata (Ibidem, p. 18). 
Absisto bellum=a renunța la război (Ibidem, p. 19). 
Populum ab bello absolvit=a eliberat poporul de război (Ibidem, p. 19). 
Absterreo hostem=a izgoni dușmanul (Ibidem, p. 19). Verbul este un compus 
al altui verb latin care reprezintă un fenomen el însuși anume terreo=a 
înspăimânta de moarte, de unde provine etimologia terorismului. Am 
completa traducerea astfel: a izgoni dușmanul printr-oînspăimântare teribilă-
trad.n. 
Absterreo aliquem ab urbe opugnanda=a abate pe cineva de la asedierea 
orașului (Ibidem, p. 19). 
Abstineo militem praeda=a-i împiedica pe militari să prade (Ibidem, p. 20). 
Militarii aveau liber la prădarea cetăților cucerite. 
Pugna abstinuit=nu a intervenit în luptă  (Ibidem, p. 20). O traducere 
potrivită ar fi și: a se abține de la luptă.-trad.n. 
Abstraho milites a direptione=a-i împiedica pe soldați de la jafuri (Ibidem, p. 
20). Această expresie are legătură tot cu prădarea orașelor cucerite, fiind în 
același timp o eliberare și o răzbunarea a militarilor romani pe dușmani. 
Absum a bello=a nu lua parte la război (Ibidem, p. 20).O traducere potrivită ar 
fi: a fi absent de la război.-trad.n. 
Absum urbem flammis=a distruge (a nimici) orașul prin foc  (Ibidem, p. 20). 
Focul era o armă foarte utilă în Antichitate, care producea pagube mari, cu 
eforturi minime. 
Accedo ad castra=a ataca tabăra (Ibidem, p. 21). Traducerea noastră este: a 
avea acces la tabăra romană. 
Accingo ensem lateri=a încinge sabia la șold, a se înarma (Ibidem, p. 22).Verbul 
face referire la modul cum se purta sabia de către romani, aceasta se purta 
pe o centură de piele cu care soldații romani se încingeau, sabia romană 
fiind una scurtă, foarte eficientă în lupta corp la corp. 
Accingo praedare= a se apuca de prădat (Ibidem, p. 22).Traducere noastră: a se 
încinge la prădat. 
Actus ad speculandos= pentru a spiona (Ibidem, p. 25). Romanii aveau și 
trupe de iscoade, sau de spionaj al inamicului, numite speculatores. Ei 
mergeau avansat față de trupe cu scopul de a observa mișcările inamicului.  
Ad bellum gerendum=spre a purta război (Ibidem, p. 26). 
Adeo periculum=a înfrunta o primejdie (Ibidem, p. 28).Traducerea noastră: a 
merge spre un pericol. 
Adhortor milites=a îmbărbăta pe soldați (Ibidem, p. 29). Traducerea noastră: a 
sfătui militarii pentru. Moralul trupelor era foarte important pentru romani, 
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bătăliile se câștigau și cu moralul, nu numai cu armele. Un exemplu de 
importanță a moralului militarilor romani s-a manifestat în războaiele 
punice, în special în războiul lui Hannibal, când armata romană era 
zdrobită, dar nu și moralul ei. 
Adicio tela=a arunca arma (Ibidem, p. 29). 
Adicio duas legiones ad exercitum=a adăuga armatei două legiuni (Ibidem, p. 
29). 
Adigo hostem=a împinge dușmanul (Ibidem, p. 29). 
Adigo tela=a arunca arma, a înfige arma (Ibidem, p. 30). 
Adiungo legiones=a uni legiunile(Ibidem, p. 30). 
Admetior frumenti militi=a da soldatului porția de grâu (Ibidem, p. 31). Hrana 
soldaților romani se baza mai ales pe cereale, grâu pe care îl consumau de 
regulă nepreparat, doar înmuiat, sau pisat. 
Milites sine periculo administrabant= soldații lucrau fără nicio primejdie 
(Ibidem, p. 31). Militarii romani lucrau fizic foarte mult, ca un antrenament. 
Ei își construiau castrele, întăriturile, toate lucrările defensive, dar și 
lucrările necesare Romei, cum ar fi drumuri, apeducte, viaducte etc. Vasile 
Pârvan spunea că fiecare soldat roman avea pe lângă arme și o lopată cu 
care făcea drumuri etc. 
Funditoribus sagittarii admixit=prăștierilor li s-au adăugat arcașii (Ibidem, p. 
31). Prăștierii erau o armă ieftină pentru orice armată antică, iar arcașii erau 
lunetiștii antichității. 
Equo admisso= în goana calului (Ibidem, p. 31). 
Admoveo vim= a întrebuința forța, a folosi forța (Ibidem, p. 32). O altă 
traducere pe care o propunem ar fi =a mișca cu forța.-trad.n. 
Adopto sibi defensorem=a-și lua apărător (Ibidem, p. 32).Traducerea 
noastră: a lua pentru sine un apărător. 
Adorior gladiis=a ataca cu săbiile (Ibidem, p. 33). 
Adscisco socios ad bellum=a-i atrage pe aliați (la război) în luptă (Ibidem, p. 
33). Am propune aici pentru verb =a-i convoca pe aliați la război-trad.n., mai 
ales că romanii aveau tratate scrise de alianță cu partenerii lor, pe care îi 
puteau chema la luptăîn caz de război, tocmai în baza acelor tratate. 
Adversum proelium= înfrângere (Ibidem, p. 36).Traducerea noastră: luptă 
potrivnică. 
Aequo Marte=luptă cu caracter nedecis (Ibidem, p. 39). Traducerea noastră: 
egal cu Marte. 
Tribuni aerarii=casieri militari (Ibidem, p. 39). Tribunii erau un fel de ofițeri 
echivalenți, astăzi, cu locotenenții. Aici avem de a face cu ofițeri financiari, 
mai ales că armată romană a administrat tot Imperiul Roman. 
Aera militibus constituta=soldă fixată militarilor romani (Ibidem, p. 40). 
Aestiva castra=tabără militară de vară (Ibidem, p. 40). 
Affero vim=a ataca (Ibidem, p. 42).Traducerea noastră: a utiliza forța. 



Afficio stipendio exercitum=a acorda armatei solda (Ibidem, p. 42). Prin 
reforma militară a lui Marius, armata romană nu devine mercenară, ci 
devine profesionistă, fiind astfel răsplătită cu o soldă ca orice serviciu 
administrativ. 
Legio afflictabat=legiunea îi zdrobea (Ibidem, p. 43). 
Agito in animo bellum=a se gândi la război (Ibidem, p. 43). Traducerea 
noastră: a se îngrijora de război. 
Agito imperium=a exercita comanda supremă (Ibidem, p. 45). 
Citato agmine=în marș forțat (Ibidem, p. 45).Traducerea noastră: prin marș 
rapid. 
Primum agmen=avangarda; medium agmen=mijlocul trupelor; novissiumum 
agmen=ariergarda (Ibidem, p. 45). Armata romană era foarte bine organizată, 
de aceea așezarea sa pentru luptă și în afara ei erau strict reglementate. 
Agere navem=a conduce o navă (Ibidem, p. 45). Noi am propune a comanda o 
navă.-trad.n. 
Agere hiemem in castris= a petrece iarna în tabără (Ibidem, p. 45). 
Agere custodias= a face de pază (Ibidem, p. 45). Traducerea noastră: a acționa 
gărzile. 
Ala dextra=flancul drept (Ibidem, p. 46). Era vorba de o subunitate de 
cavalerie, care la romani ataca întotdeauna pe flancurile trupelor de 
infanterie, fiind poziționată întotdeauna în spatele trupelor de infanterie 
romane. 
Allicio militem donis=a-i atrage pe soldați cu daruri (Ibidem, p. 49). În limba 
latină pentru decorațiile militare se folosește tot substantivul donum=dar. 
Milites alloquitur=a se adresa soldaților (Ibidem, p. 49). 
Ambitiosus imperator=general doritor de faimă (Ibidem, p. 51). Traducerea 
noastră: comandant suprem ambițios. 
Amplector vallum navalia castrum=a înconjura cu un șanț tabăra navală 
(Ibidem, p. 52). 
Amplio equitum centurias=a înmulți centuriile de călăreți (Ibidem, p. 53). 
Amplissimus triumphus=cel mai strălucit triumf(Ibidem, p. 54). Triumful era 
de fapt defilarea trupelor romane victorioase într-o bătălie, sau într-un 
război prin Roma. 
Amputo numerum legionum=a micșora numărul legiunilor(Ibidem, p. 54). 
Traducerea noastră: a tăia din numărul legiunilor. 
Anceps pugna=a luptă nedecisă (Ibidem, p. 54). 
Copias per angustias traduxit= și-a dus trupele prin strâmtoare (Ibidem, p. 55). 
Tribunus angusticlavius=tribun de rang ecvestru (Ibidem, p. 55). Erau cei mai 
mulți într-o legiuni, anume 5, 1 era de neam senatorial, acesta se numea 
laticlavius. Termenul de angusticlavius vine de la uniforma militară a 
acestora ofițeri de rang ecvestru care aveau toga tivită cu un tiv îngust de 
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purpură, pe când senatorii o aveau tivită cu un tiv lat de purpură (purpura 
era culoarea puterii). 
Antecapio multa, quae bello usui sunt=a se îngriji de multe care sunt de folos 
în război (Ibidem, p. 58).Traducerea noastră: a lua dinainte măsuri care sunt de 
folos războiului. 
Antecellit omnibus militari laude= a ia înaintea tuturor prin glorie militară 
(Ibidem, p. 58). 
Antefero pacem bello=a prefera pacea războiului (Ibidem, p. 58). 
Anulo donare aliquem=a face pe cineva cavaler (Ibidem, p. 60). Am putea 
traduce și prin primirea în ordinul cavalerilor/ a fi dăruit cu rangul de cavaler. 
Anulus aureus=inelul de aur (Ibidem, p. 60). Inelul de aur reprezenta 
simbolul tagmei cavalerilor, cea de-a doua clasă a societății romane, corpul 
ofițerilor romani, inelul de aur era prin lege atributul lui ordo equester, 
numit ius anuli aurei. 
Apparatus belli= pregătiri de război (Ibidem, p. 61). Armata romană a fost cu 
adevărat un aparat de război, o mașinărie perfectă a războiului, demnă de a 
fi model și pentru armatele lumii noastre. 
Appareo armati= a apărea soldații (Ibidem, p. 61). 
Milites appelat=se adresează soldaților (Ibidem, p. 61). Era o practică a 
comandanților militari romani de a se adresa soldaților înaintea unei lupte 
pentru a le ridica moralul. Caesar ne descrie în operele sale aceste 
discursuri motivaționale, care erau ținute de comandanți înaintea trupelor 
lor. 
Arbiter imperii = conducătorul luptei (Ibidem, p. 65).Traducerea noastră: 
arbitrul puterii. 
Arbiter rei Romanae = conducerea supremă a lumii romane (Ibidem, p. 66.). O 
traducere mai potrivită ni se pare a fi coordonatorul politicii 
Romei/coordonatorul forței romane. 
Ardor militum ad dimicandum = dorința arzătoare de luptă a soldaților (Ibidem, 
p. 68). 
Arma capere=a lua armele; arma ferre = a purta arme; arma ponere=a depune; 
arma deponere=a depune armele, a se preda-trad.n.; esse in armis=a fi sub arme, 
a fi în serviciu activ al armatei-trad.n.; arma civilia=război civil; arma inferre=a 
porni război; arma Romana=armata romană; arma levia=trupe ușor înarmate 
(Ibidem, p. 70). 
Bellum asperum = război crâncen (Ibidem, p. 73). 
Aservo portas = a supraveghea porțile (Ibidem, p. 74).Propunem ca alternativă 
de traducere: a face de gardă la porți. 
Assulto tergis pugnantium = a sări în spatele celor care luptă (Ibidem, p. 75). 
Assulto latera exercitus = a asalta flancurile armatei (Ibidem, p. 75). 
Duces militibus = comandanții militarilor (Ibidem, p. 75). 



Legio proeliis attenuata=legiune micșorată din cauza luptelor ( Ibidem, p. 77). 
Propunem ca traducere: legiune care a suferit pierderi de forțe în luptă. 
Augeo militem donis=a-i îmbogăți pe soldați prin daruri (Ibidem, p. 80). 
Traducerea noastră: a-i decora pe militari cu ranguri. 
Auspicari militiam=a începe serviciul militar (Ibidem, p. 82). Militia era și 
serviciul-școală pentru ofițerii romani, de aceea, o altă traducere pe care o 
propunem, ar fi: a-și începe stagiul de ofițer. 
Auxilia sociorum=trupele auxiliare (de sprijin) ale aliaților (Ibidem, p. 82). 
Avello bellum a portis=a îndepărta războiul de porțile orașului (Ibidem, p. 83). 
Bellicum canere=a suna semnalul de luptă (Ibidem, p. 87). 
Bellum gerere= a purta război; bellum trahere=a prelungi războiul; domi 
bellique= pe timp de pace și de război (Ibidem, p. 87). 
Cado in proelio=a cădea în luptă [86] (Ibidem, p. 93). 
Non pugna sed caedes erat= nu mai era luptă, era măcel [86]. 
Campus Martius=câmpul lui Marte, unde se țineau alegerile și unde se antrena 
armata (Ibidem, p. 94). 
Cano signa receptui= a da semnalul de retragere (Ibidem, p. 97). 
Canto proelia=a celebra luptele ( Ibidem, p. 98). 
Capesco bellum=a porni la război/a întreprinde război (Ibidem, p. 99). 
Capio oppidum=a cuceri cetatea (Ibidem, p. 99). La această expresie o 
traducere adecvată ar fi și:a captura cetatea. 
Capio locum idoneum castris= a alege un loc potrivit pentru tabăra militară 
(Ibidem, p. 99). 
Ubi Hannibal est, ibi caput belli= unde este Hannibal, acolo este greul 
războiului (Ibidem, p. 100). De altfel, unul dintre războaiele punice, anume 
acela condus de către Hannibal a fost numit războiul lui Hannibal. 
Traducerea noastră: unde este Hannibal acolo este și capul războiului/toiul 
războiului. 
Causa belli= motivul războiului  (Ibidem, p. 101). 
Cerno ferro=a decide pe calea armelor (Ibidem, p. 105). 
Cerno pro patria= a se lupta pentru patrie (Ibidem, p. 109).Traducerea noastră: 
a decide pentru patrie. 
Certo acie cum hoste=a se lupta cu dușmanul în linie de bătaie (pe front) 
(Ibidem, p. 109).Romanii aveau în luptă trei acies: prima formată din hastati, 
adică soldați nou recrutați, principes, soldații cu experiențăși triarii, veteranii 
reangajați în serviciu, cei mai buni. Aceste linii de bătaie erau așezate în 
forma unei table de șah, datorită manipulilor în care erau organizați 
soldații. 
Cieo ad arma in pugna=a chema la arme în luptă (Ibidem, p. 109). 
Cieo stragem= a provoca un măcel (Ibidem, p. 111). 
Cingitur ferro= a se încinge cu sabia; cingitur in proelia= se pregătește de război 
(Ibidem, p. 111). Traducerea noastră: a se înconjura de lupte. 
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Circumcludo aliquem excercitum= a încercui pe cineva cu armata (Ibidem, p. 
111). 
Circumcudo domum multitudine militum=a înconjura cu soldați (Ibidem, p. 
113). 
Circumduco agmen per invia=a conduce armata prin locuri neumblate (Ibidem, 
p. 113). 
Praeter castra circumduxit=și-a dus trupele pe lângă tabără (Ibidem, p. 113). 
Circumduxit omnia sua praesidia=i-a condus prin toate garnizoanele sale 
(Ibidem, p. 113). 
Cohortes sinistrum cornum circumierunt=cohortele au împresurat flancul 
stâng (Ibidem, p. 113). 
Circumeo veteranos Caesaris= a-i solicita pe veteranii lui Caesar (Ibidem, p. 
113). 
Circumfusus hostium concursu=împresurat de puhoiul de dușmani (Ibidem, p. 
113). Traducerea noastră: a fi inundat de șuvoiul de dușmani. 
Circumspecto initium erumpendi= a pândi începutul atacului (Ibidem, p. 114). 
Traducerea noastră: a spiona momentul de a începe asaltul. 
Circumspicio locum fugae= a căuta un loc de retragere (Ibidem, p. 115). 
Terror circumvasit aciem= groaza a străbătut linia de bătaie (Ibidem, p. 115). 
Circumvenio moenia exercitu= a împresura zidurile cu armata[112] (Ibidem, p. 
116). 
Citato agmine= marș forțat (Ibidem, p. 116). Traducerea noastră: într-o 
deplasare rapidă pe front. 
Cito hastam= a arunca sulița (Ibidem, p. 116). Traducerea noastră: a repezi 
sulița. 
Civilis exercitus=armată formată din cetățeni (Ibidem, p. 117). Legiunile 
romane erau formate doar din cetățeni romani. 
Bellum civile= război civil (Ibidem, p. 117). Roma a cunoscut trei războaie 
civile, ultimul l-a avut protagonist chiar pe creatorul Imperiului Roman, 
Augustus. 
Clamor militum=aclamațiile soldaților (Ibidem, p. 117). 
Classicum canere= a da semnalul de război cu trompeta (Ibidem, p. 118). 
Claudo agmen= a încheia o coloană militară (Ibidem, p. 118). 
Coalesco milites= a aduna soldați (Ibidem, p. 119). 
Coerceo milites= a-i ține în frâu pe soldați (Ibidem, p. 121). 
Cogere agmen= a forma ariergarda (Ibidem, p. 122). Traducerea noastră: a 
încheia coloana militară. 
Cogere hostes in deditionem= a-i constrânge pe dușmani să se predea (Ibidem, 
p. 123).Traducerea noastră: a-i constrânge pe dușmani la capitulare. 
Cohibeo milites intra castra=a-i ține pe soldați înlăuntrul taberei (Ibidem, p. 
123). 



Cohors praetoria=cohorta pretoriană (Ibidem, p. 123). În jurul acesteia s-a 
construit Garda pretoriană, care acționa din timpul lui Augustus drept ca 
un veritabil serviciu secret, dar și ca un guvern central, comandantul 
pretorian era un fel de prim ministru, fiind al doilea om în Imperiul 
Roman, dupăîmpărat. 
Collatio signorum= ciocnire a trupelor (Ibidem, p. 123). Traducerea noastră: 
ciocnirea steagurilor militare. 
Colligo impetum= a opri atacul (Ibidem, p. 124). 
Vassa colligere=a-și strânge bagajele (a ridica tabăra) (Ibidem, p. 124). 
Colligere omnia bella civilia= a trece în revistă toate războaiele civile (Ibidem, 
p. 124-125). 
Colloco exercitum= a așeza armata (Ibidem, p. 125). 
Comparatio belli= pregătirea războiului (Ibidem, p. 125). 
Compello hostem=a-l împinge pe dușman (Ibidem, p. 131). 
Compono agmen ad pugnandum= a dispune oastea pentru luptă (Ibidem, p. 
132). 
Compono bellum= a încheia războiul (Ibidem, p. 134). 
Compositior pugna= a luptă mai așezată (Ibidem, p. 134). 
Hostem comprehendo= a-l prinde pe dușman (Ibidem, p. 134). 
Concieo exercitum= a aduna o armată (Ibidem, p. 135). 
Concieo cives ad arma= a-i ațâța pe cetățeni la luptă (Ibidem, p. 134). 
Traducerea noastră: a-i chema pe cetățeni la luptă. 
Concilio legiones= a atrage legiunile (Ibidem, p. 137). Traducerea noastră: a 
sfătui legiunile. 
Concurro equites= a se ciocni cavalerii (Ibidem, p. 137).Traducerea noastră: a 
se confrunta cavalerii. 
Concursus navium= luptă navală (Ibidem, p. 139). 
Concutio hostium vires= a slăbi forțele dușmane (Ibidem, p. 139). 
Arma per condicionem ponere= a depune armele conform înțelegerii (Ibidem, p. 
139). 
Condo milites= a ascunde soldații (Ibidem, p. 140). 
Conduco militum=a angaja militari pe bani (Ibidem, p. 140). 
Confector totius belli= cel care a dus la capăt întregul război (Ibidem, p. 140). 
Confido virtuti militum= a se încrede în vitejia soldaților (Ibidem, p. 141). 
Configo telis= a fi străpuns de arme (Ibidem, p. 142). 
Confirmo militum animos= a-i încuraja pe soldați (Ibidem, p. 142). 
Confligo cum hoste= a se lupta cu dușmanul (Ibidem, p. 142). 
Confligo proelio= a se încăiera la luptă (Ibidem, p. 143). 
Conflo bellum= a ațâța războiul (Ibidem, p. 143). 
Conflo exercitum= a întocmi o armată (Ibidem, p. 143). 
Primo congressu= la prima ciocnire (Ibidem, p. 143). 
Conicio hostes in terrorem= abăga groaza în dușmani (Ibidem, p. 144). 
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Teli coniectus= aruncătură de armă (Ibidem, p. 145). 
Coniungo bellum= a face războiul comun (Ibidem, p. 145). Traducerea noastră: 
a se uni în război. 
Consensio in naves= îmbarcare (Ibidem, p. 145). 
Consentio bellum= a consimți la război (Ibidem, p. 147). 
Consero pugnam= a da o luptă (Ibidem, p. 148). 
Consternatio militum= răzvrătirea soldaților (Ibidem, p. 148). Răzvrătirea sau 
rebeliunea militarilor romani era foarte aspru pedepsită, de aceea ea a fost 
destul de rară. Pedeapsa era decimarea unității unde avea loc această 
răzvrătire. 
Numerus legionum constat= numărul legiunilor rămâne neschimbat (Ibidem, p. 
150). 
Consurgo ad arma=a se ridica la luptă (Ibidem, p. 151). 
Contendo hastam= a arunca sulița; contendo armis= a se întrece în lupte; 
contendo ad castra=a porni spre tabără (Ibidem, p. 153). 
Summa contentione dimicare=a lupta cu cea mai mare încordare[165]. 
Traducerea noastră: a lupta cu cel mai mare avânt. 
Continentia bella= războaie neîntrerupte (Ibidem, p. 154). 
Contineo copias in castris= a ține trupele în tabără (Ibidem, p. 155). 
Traducerea noastră: a menține trupele în tabără. 
Contineor apud milites= a vorbi în fața soldaților (Ibidem, p. 155). 
Contorqueo hastam=a arunca sulița (Ibidem, p. 156). Traducerea noastră: a 
întoarce sulița. 
Contraho bellum= a aduce războiul (Ibidem, p. 156).A implica în război este 
traducerea noastră. 
Contribuo milites= a-i uni pe soldați (Ibidem, p. 157). Traducerea noastră: a-i 
înfrăți pe militari. 
Conturbo hostes= a produce haos în rândul dușmanului (Ibidem, p. 157). 
Convello signa= a smulge steagurile; convello fidem legionum= a zdruncina 
credința legiunilor (Ibidem, p. 158). 
Copiae hostium= trupele dușmanilor (Ibidem, p. 158). 
Coquo bellum= apregăti un război (Ibidem, p. 160). Traducerea noastră: a coace 
un război. 
Corona civica= cununa civică; corona navalis= cununa flotei; corona aurea= 
cununa de aur; corona valaris= cununa valară. (Ibidem, p. 160) Erau decorații 
care se ofereau soldaților romani pentru salvarea unui cetățean roman, 
pentru fapte de vitejie în lupta pe apă etc. 
Corrogo auxilia= a aduna trupe de ajutor (Ibidem, p. 161). Traducerea noastră: 
a cere trupe de ajutor. 
Corusco hastam= a agita sulița (Ibidem, p. 162). 
Credo militibus= a se încrede în soldați (Ibidem, p. 163). 



Crimen proditionis= acuzație de trădare (Ibidem, p. 164).Traducerea noastră: 
vina de trădare. 
Crispo bona hastilia= a arunca 2 sulițe (Ibidem, p. 165). 
Cultus militaris= îmbrăcăminte militară (Ibidem, p. 165). O altă traducere ar 
fi: uniformă militară/ținută militară. 
Cumulus armorum= o grămadă de arme (Ibidem, p. 167).Traducerea noastră: 
un nor de arme. 
Cunctor bellum= a întârzia războiul (Ibidem, p. 168). Traducerea noastră: 
tărăgănare a războiului. 
Cupiditas bellandi=dorința de a lupta (Ibidem, p. 168). 
Curo bellum= a conduce un război (Ibidem, p. 169). Traducerea noastră: a 
decurge războiul. 
Cuspis hastae= vârful suliței (Ibidem, p. 170). 
Custodia urbis= gardă, post de gardă, pichet (Ibidem, p. 171.).Traducerea 
noastră: paza orașului. 
Uno proelio debellatum est= războiul s-a terminat într-o singură bătălie 
(Ibidem, p. 171). Traducerea noastră: a fost dus războiul într-o singură 
confruntare. 
Debilitio audaciam militum= a slăbi curajul soldaților (Ibidem, p. 174). 
Decedo pugna= a se retrage din luptă (Ibidem, p. 175). 
Decerno ferro = a se lupta cu sabia (Ibidem, p. 174). 
Decerno acie= a combate în linie de bătaie (Ibidem, p. 176). 
Decerno pro salute reipublicae= a se lupta pentru salvarea statului (Ibidem, p. 
176). 
Porta decumana= poarta principală a castrului (Ibidem, p. 176). 
Classis in portum decurrit= flota plutește spre port (Ibidem, p. 176). 
Decora belli= fapte eroice în război (Ibidem, p. 178). 
In deditionem accipere= a accepta capitularea cuiva (Ibidem, p. 178). 
Dedo hostibus oppidum= a preda dușmanilor cetatea (Ibidem, p. 178). 
Duduco copias in aequum locum= a duce trupele pe un loc plan; Deduco 
legiones ex hibernis= a scoate legiunile din tabăra de iarnă; deduco in insidias= 
a atrage în curse; deduco in bellum civile= a atrage într-un război civil (Ibidem, 
p. 178). 
Defendo urbem ab hoste= a apăra orașul de dușmani (Ibidem, p. 179). 
Defero imperium= a acorda comanda supremă (Ibidem, p. 180). 
Defecerant bellis= erau sleiți de războaie (Ibidem, p. 180). 
Defungor bello= a trece cu bine de război/a scăpa de război (Ibidem, p. 180). 
Deicio hostem loco= a-l arunca /a-l izgoni pe dușman de pe poziție (Ibidem, p. 
182). 
Delecti militum= cei mai buni soldați (Ibidem, p. 183). Am putea spune că 
erau trupe speciale, armata romană având numeroase trupe speciale, foarte 
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bine pregătite, militarii fiind admiși în aceste trupe speciale doar după 
selecții succesive și după teste foarte dure. 
Denuntiatio belli= declarație de război; denuntio bello= a declara război 
(Ibidem, p. 184). 
Magna pars exercitus deperiit= a pierit o mare parte din armată (Ibidem, p. 
187). 
Deporto exercitum= a aduce acasă armata (Ibidem, p. 188).Traducerea noastră: 
a elibera armata. 
Deposco pugnam= a cere stăruitor lupta (Ibidem, p. 188). 
Deprecorpacem ab hostibus= a cere pace de la dușmani (Ibidem, p. 189). 
Deprimo classem= a scufunda flota (Ibidem, p. 189). 
Describo rationem bello= a fixa tactica războiului (Ibidem, p. 189). 
Deterreo a bello= a opri de la război (Ibidem, pp. 190-191). 
Detrimentum capere= a suferi o înfrângere (Ibidem, p. 193). 
Deturbo nostros de vallo= a-i arunca pe ai noștri din întăritură (Ibidem, p. 
194). 
Devenio in victoris manus= a ajunge în mâinile învingătorului (Ibidem, p. 
194). 
Devicta bella= războaiele victorioase (Ibidem, p. 195). 
Devoco aliquem in certamen= a chema pe cineva la luptă (Ibidem, p. 195). 
Devoveo scelerata arma= a blestema războiul (Ibidem, p. 195). 
Dextra invicta bello= braț neînvins în război (Ibidem, p. 196). Traducerea 
noastră: mână dreaptă neînfrântă în război/flancul drept neînfrânt în război. 
Diduco copias= a desfășura trupele (Ibidem, p. 196). 
Diffido virtuti militum= a nu avea încredere în vitejia soldaților (Ibidem, p. 
197). 
Dignitas equestris= rangul de cavaler (Ibidem, p. 198). 
Diiudicata fortuna belli= soarta războiului fiind decisă (Ibidem, p. 199)]. 
Traducerea noastră: norocul războiului fiind decis de zei. 
Dilectum habere= a face recrutare; dilectum recens= contingent nou (de 
recruți)(Ibidem, p. 199). 
Dimitto legiones= a concedia legiunile (Ibidem, p. 200). Traducerea noastră: a 
demobiliza legiunile. 
Dimitto milites in oppidum=a trimite soldați în cetate (Ibidem, p. 200). 
Dimitto oppugnationem= a părăsi asediul (Ibidem, p. 201).. 
Dirigo equum in hostem= a-și îndrepta calul spre dușman (Ibidem, p. 201). 
Dirimo bellum= a pune capăt războiului (Ibidem, p. 201). 
Diripio urbes= a jefui orașele (Ibidem, p. 202). 
Discedo ab armis= a arunca armele; discedo a duce=a-l trăda pe comandant; 
discedo a bello= a pleca de pe câmpul de luptă (Ibidem, p. 202). 
Discidium civile= vrajbă între cetățeni (Ibidem, p. 202). 
Disciplina militaris=știința militară(Ibidem, p. 203). 



Arma discordia= arme vrăjmașe (Ibidem, p. 203). 
Disicio pacem compositam= a zădărnici pacea încheiată (Ibidem, p. 203). 
Dispono custodias= a dispune posturi de pază (Ibidem, p. 204). 
Dissipo pasim bellum= a împrăștia peste tot războiul (Ibidem, p. 205). 
Distendo aciem= a desfășura trupele; distendo copias hostium= a distrage 
atenția trupelor dușmanului (Ibidem, p. 206). 
Tot bellis districtus= ținut în loc de atâtea războaie (Ibidem, p. 207) 
Divido praedem militibus= a împărți prada soldaților ( Ibidem, p. 208) 
Domi bellique= în timp de pace și în timp de război (Ibidem, p. 209) 
Dono militem coronis= i-a dăruit pe soldați cu cununi (Ibidem, p. 211). 
Duco exercitum= a duce armata; duco bellum=a prelungi războiul 
(Ibidem, p. 212). 
Dux hostium= comandantul dușmanilor(Ibidem, p. 213, p. 215).. 
 

Concluzii 
Din peste cele 260 de expresii lexicale latine cu privire la militarismul 

roman, selectate în prezentul studiu, cele mai multe au în componența lor 
verbe, ceea ce este și normal, pentru un domeniu atât de activ așa cum a 
fost și este cel militar. Nu facem o statistică exactă a prezenței anumitor 
cuvinte precum bellum, arma, exercitus, legiones, tela, pugna, milites, agmen, 
acies etc. deoarece studiul de față este doar începutul, unui studiu mult mai 
vast, dedicat militarismului roman. Dintr-o analiză rapidă a expresiilor 
lexicale selectate sunt și câteva care nu au verbe, foarte puține însăîn 
economia studiului. Substantivul care se repetă cel mai mult este bellum, 
declinat atât la singular, cât și plural bella, bellis, bello, bellorum. Prezența 
acestui substantiv  reprezintă o concepție romană cu privire la războaiele 
romane care tot timpul erau juste, în mentalul colectiv latin. Verbul debellare 
prezent și el în expresii reprezintă cel mai bine mentalitatea romană cu 
privire la militarism. Romanii se luptă tot timpul împotriva dușmanilor, 
indiferent de natura lor, fie că sunt dușmanii statului, fie că sunt dușmanii 
ordinii interne romane, ca în cazurile războaielor interne. 

Un alt substantiv frecvent este miles, declinat mai ales milites, militum, 
lucru foarte practic, deoarece romanii au dezvoltat o adevărată mașină de 
război, foarte bine ierarhizată, cu un proces de recrutare, cu ofițeri de 
profesie, cu tactică, arme, unități, cu logistică, cu un moral foarte puternic, 
cu o uniformă distinctă, cu servicii precise, cu poziționare în luptă, războiul 
fiind de fapt profesia lor, un război pentru Roma. Deși bellum este cel mai 
frecvent cuvânt, în expresiile selectate,  cheia mentalității militariste romane 
este reprezentată de acest substantiv, deoarece militarii erau primii, care 
gândeau și executau războaiele. De asemenea, miles/milites/militum, fie că 
este la singular, fie că este la plural, este mai tot timpul pe lângă un verb. 
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Acest substantiv este prezent cel mai mult la plural la cazul Nominativ, 
Acuzativ și Genitiv. 

Cea mai frumoasă expresie ni se pare a fi aequo Marte=egalul lui Marte, 
reprezintă de fapt simbolul militarismului roman, un militar la fel de 
capabil și asemeni zeului războiului, erau un militar universal și desăvârșit, 
așa cum au tins să fie toți soldații romani. Menționăm că acest studiu ne-a 
prilejuit și un exercițiu de traducere, un exercițiu destul de provocator, 
deoarece am încercat să o adaptăm mentalității dominante a militarismului. 

Studiul nostru a încercat să selecteze cele mai importante expresii din 
limba latină care să pună în valoare mentalitatea specifică Romei antice, dar 
nu numai ei, anume a militarismului, considerat la romani o moștenire de 
familie divină chiar, fiind darul și totodată gena lui Marte, tatăl legendar al 
romanilor. Acest studiu ne-a fost inspirat de studiile noastre anterioare 
legate de Latina militară, folosită și astăzi în majoritatea armatelor lumii, 
ceea ce ne-a îndemnat să încercăm să analizăm sursa, anume militarismul 
civilizației romane, cel care a inspirat latina militară. 
 
 
NOTE: 

[1]. Gh. Guțu, Dicționar Latin-Român, Ediție revăzută, București, Editura 
Humanitas, 2017, 2018, p. 17. Traducerile expresiilor aparțin marelui 
clasicist care a fost Gh. Guțu, traduceri pe care le-am redat ca atare, din 
considerațieși din respect, explicațiile ne aparțin, iar unde redăm 
traducerea noastră, pe care uneori o menționăm prin sintagma: trad. n., nu 
înseamnă că o combatem pe cea a marelui clasicist, ci oferim o alternativă a 
acesteia. 
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ON  THE  USE  AND  MODIFICATION  OF  ENGLISH  IDIOMS  
TO  ACHIEVE  EXPRESSIVITY  AND  HUMOUR  

Resume: Au cours des dernières décennies, une grande attention a été 
accordée aux expressions fixes et sémantiquement opaques généralement 
appelées idiomes. Comme cela arrive souvent, les spécialistes n'ont pas 
trouvé de définition qui puisssent illustrer le mieux la nature multiforme 
de ces modèles et ils ne sont pas parvenus à un consensus concernant les 
types de combinaisons de mots fixes qui se qualifient pleinement comme 
idiomes. Bien que la forme ou la structure des idiomes soit 
importante, ce fait a souvent souligné que leur opacité sémantique 
distingue les idiomes des autres types de modèles lexicaux fixes. Du point 
de vue stylistique, la signification métaphorique cachée des idiomes 
transforme ces schémas en moyens plus expressifs et divertissants de 
restituer les pensées, les sentiments et les émotions, en particulier dans la 
communication orale. C'est pourquoi les idiomes ont tendance à être évités 
dans des contextes formels et neutres et sont généralement choisis dans des 
contextes informels et stylistiquement marqués dans lesquels les locuteurs 
doivent communiquer leurs idées de manière expressive et/ou 
divertissante. Une approche diachronique des idiomes montre clairement 
que de tels schémas lexicaux fixes sont étroitement influencés par des 
changements pertinents dans la langue, la culture et la société, deux 
idiomes ou plus étant simultanément disponibles dans certaines langues 
pour donner le même sens. L'utilisation fréquente des idiomes dans la 
communication et leur mise à jour constante aux réalités linguistiques, 
culturelles et sociales explique pourquoi de tels modèles lexicaux 
sémantiquement difficiles représentent une ressource précieuse qui mérite 
d'être exploitée et étudiée. 

Mots clés: expressivité, humour, sens opaque, contextes stylistiquement 
marqués. 

Introduction 
Although specialists interested in the evolution of species have 
demonstrated that a series of the so-called inferior animals are capable of 
showing emotions, the fact remains that humans are the only superior 
animals capable of laughing and crying with tears.  

Along the centuries, poets have transferred, occasionally, human 
characteristics to animals and animal characteristics to humans. But did 
they have any scientific data to support their actions? Do crocodiles really 
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cry to attract their prey in a trap? Do dolphins laugh when they make those 
chirping noises? They have funny faces, indeed, and the shape of their 
mouths may make you think that they are constantly smiling, but is this 
really what they are doing? The only more systematic study on this topic, a 
survey among people who work with animals professionally, including 
veterinarians and zookeepers failed to yield even a single observation of a 
weeping animal (Frey 1985). Murube (2009) states that generally animals do 
not produce emotional tears, although he admitted that several anecdotal 
reports deserve serious attention by investigators. Consequently, the 
conclusion must be drawn that   

there is not sufficient evidence to document weeping in nonhuman animals. If 
weeping does occur, it is extremely exceptional. The apparent uniqueness of 
human weeping suggests that tears might represent a functional response to 
adaptive challenges specific to the hominid lineage, which is crucial for 
understanding both the evolved functions and the proximate mechanisms of 
this complex behavior. (Gračanin et al 2018: 1) 

Despite the fact that crying with tears has not been observed in 
certain animals, primates, dolphins and mice are reported to be capable of 
producing sounds which may be interpreted as laughter. There are 
researchers who came to the conclusion that some animals are capable of 
laughing when being tickled. Their behaviour is considered to be almost 
human, the sounds produced by their normal outward-flowing airstream 
being a piece of evidence in this respect: 

[…] [A]lthough tickling-induced human laughter, which is deeply grounded in 
human biology is acoustically and perceptually distinct from homologous 
great ape sounds, the evolutionary changes occurred along existing dimensions 
of variation, rather than being de novo inventions. This inference is potentially 
significant for language evolution as well, because human speech is also 
marked by consistently regular vocal-fold vibration and sustained, consistently 
egressive airflow. Although both aspects have been argued to be uniquely 
human traits it appears unlikely that such is the case. Regular voicing has now 
been documented in a large number of nonhuman primate calls. […] [G]orillas 
and bonobos were able to sustain egressive airflow 3–4 times longer than the 
total likely duration of the normal breath cycle, which for comparison is 
approximately 3.1 s in human children while showing expiration proportions 
longer than the value of 0.61 reported for human children. (Ross et al 2009: 
1107) 

Considering the aspects above, the conclusion may be drawn that 
inferior animals do not cry from sorrow and a limited number of this 
species representatives produce sounds which may be interpreted as 
laughter. From this point of view, laughter may be said to transcend 
species. However, even if some animals are able to laugh, they do not do it 



as a response to being told a joke, but strictly as a response to physical 
stimuli. It is also true that some animals can understand simple words and 
carry out simple commands, but understanding abstract notions rendered 
by speech is exclusively human.  

Focusing on human beings, people often combine words creatively, 
especially in oral communication, in order to tell stories and jokes. The 
people‘s need to laugh is, probably, a genetic trait and people use any 
occasion to laugh, even when it comes to tragedies. One‘s tragedy can be 
another‘s reason to laugh. For instance, when people fall and hurt 
themselves, the immediate impulse of bystanders is to laugh. Humans have 
an appetite for laughing at other people‘s mistakes and imperfections. They 
use metaphorical structures and irony to entertain themselves and the 
others, but they are not happy to be the subjects of the others‘ irony. People 
say about those who are ugly that they were hit with the ugly stick, about the 
individuals who are not very smart that they are not the quickest bunny in the 
forest. Moreover, people who avoid saying what they mean beat around the 
bush. Why do people prefer using such metaphoric, semantically opaque 
patterns rather than the semantically transparent equivalent structures? It 
might be because people prefer using idioms in order to express reality by 
means of funny and sometimes absurd images and because they want to 
entertain their audience by making them smile or even laugh.  

Considering possible idiom typologies, specialists in the field 
commonly refer to the existence of semantically opaque, semi-transparent 
and transparent idiomatic patterns and to fixed word combinations which 
are non-compositional, partially-compositional or fully-compositional. 
Since such classifications are not envisaged in the present paper, special 
attention will be devoted to the fact that idiomatic patterns, in general, and 
idioms, in particular, represent a means of communication selected when 
speakers want to express their thoughts and feelings in a more expressive 
and entertaining manner. The following four types of idioms may be 
relevant from this point of view:    

 
1. Idioms describing animals found in unusual situations. 

 
EN: like a bull in a china shop, like a cat on hot bricks, happy as a puppy with two tails, 
the monkey on one’s back, shooting fish in a barrel etc.  
 
RO: a se uita ca boul/vițelul la poarta nouă (lit. to look at something like the 
ox/veil at the new gate), a se uita ca mâța-n calendar (lit. to look at something as 
the cat at the calendar), a se uita ca  melcul la sudură (to look at something as the 
snail at the welding mark) all of them meaning meaning ‗to look at something 
without understanding it at all‘, a umbla cu pisica-n traistă (lit. to roam with a cat 
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in the bag, meaning to try to fool people), a trage nădejde ca ursul de coadă (lit. to 
pull hope like a bear by its tail, meaning to hope in vain) etc.  

 
2. Idioms in which humans are attributed features of inanimates: 
 

EN: to go around with blinkers on, to have a short fuse, the elevator does not go all the 
way to the top, the engine is running but there’s nobody behind the wheel etc.  
 
RO: a-i lipsi o doagă, (lit. to have a missing stave – about barrels), a fi într-o bujie 
(lit. to work on one spark plug, about malfunctioning engines), both of them 
meaning ‗not to be totally sane‘, a-i bate tacheții de foame  (lit. to make a noise 
like a motor which has been running on poor quality fuel because of hunger, 
meaning ‗to be very hungry‘), a-i fila o lampă (lit. to have a lamp which flickers), 
a fura curent (lit. to steal electricity) both of them meaning ‗to be a little crazy‘ 
etc.   

Some of the idioms in this category are obviously influenced by technology, 
their semantic content being more complex and metaphorical. 
 
3. Idioms in which people perform unusual actions: 
 

EN:  to shoot the breeze/bull, to hit the hay, to jump the gun, to hit the ceiling, to drive 
someone up the wall, to drive someone nuts, to go bananas etc.  
 
RO: a bate câmpii (lit. to beat the fields or the plains), a vorbi aiurea-n tramvai (lit. 
to say uninteresting things in a tram) both of them meaning ‗to talk nonsense‘, 
a scoate pe cineva din pepeni (lit. to take someone out of the melon field meaning 
to drive someone crazy), a fi plecat cu sorcova (lit. to be gone caroling meaning to 
act and talk in a strange way), a-și lua picioarele la spinare (lit. to take one‘s legs 
on the back meaning to walk away fast) etc.    

 
4. Idioms used to express orders, commands, requests in a funny, ironic or mean 

way, e.g. telling someone to leave: 
 

EN: take a hike, beat it, buzz off, get lost, take a long walk of a short pier, go play in 
traffic, make like a tree and leave etc.  
 
RO: tai-o (lit. cut it!), șterge-o (lit. erase it), tunde-o (give it a haircut), întinde-o (lit. 
stretch it), plimbă ursul (că ruginește lanțul) (lit. take the bear for a walk, or the 
chain will get rusty), caută-mă-n altă parte (lit. look for me some place else), 
cântă la altă masa (sing at another table) etc.  

 

Many of the idiomatic patterns above are semantically opaque, their 
literal or non-metaphorical interpretation by culturally unaware speakers 
resulting in ‗amusing‘ equivalents. In fact taking idioms literally is one of 
the main means of achieving humour in communication. This is in line 



with, Beeman‘s (2001) opinion that humour involves ‖a wide range of 
communication skills including, but not exclusively involving, language, 
gesture, the presentation of visual imagery, and situation management‖ 
(Beeman 2001: 98).  

The same humorous effect may be achieved when speakers 
intentionally modify the structure of idioms either by replacing one of 
their constitutive elements, or by adding new elements to a root, easily 
recognizable structure.  

Taking idioms literally 
The fact that idioms may be taken literally has been pointed out by 

numerous specialists in the field, but the internet is a valuable source in this 
respect, as well. There are many funny videos on YouTube 
(www.youtube.com) with children who take idioms literally and there are 
sites (e.g. www.quora.com) where people may find useful information 
about the meaning of specific idioms and relevant contexts in which such 
patterns may be used.  

The question of taking idioms literally was answered by two people, 
one of the answers being worth mentioning here. 
(https://www.quora.com/Is-it-possible-for-someone-to-take-idioms-
literally, last visited on December 16th, 2019, at 10:43 a.m.). This 
phenomenon is very close to what Partington names ―delexicalization pun‖ 
(Partington 2001: 242).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/
http://www.quora.com/
https://www.quora.com/Is-it-possible-for-someone-to-take-idioms-literally
https://www.quora.com/Is-it-possible-for-someone-to-take-idioms-literally
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As far as the video representations of people taking idioms literally 
are concerned, two distinct categories may be commonly identified on the 
internet: 1. videos in which little children genuinely take idioms literally 
(e.g. a child is told to ―keep his eye on the ball‖ and he literally goes to the 
ball and puts his eye on it - https://www.youtube.com/watch?v=FtR 
WeaBQZGE, last visited on December 16th, 2019, at 10:57 a.m.);  2. videos in 
which people intentionally take idioms literally for the sake of a good laugh 

(e.g. crack somebody up, hit the hay, cut the cheese etc. at Error! Hyperlink 

reference not valid., last visited on December 16th, 2019, at 11:04 a.m.).  
Those who will write ―English idioms taken literally‖ in the search 

bar of YouTube will be provided with a seemingly endless list of relevant 
and entertaining videos. A rather interesting aspect, which is worth 
mentioning here, is that only two videos, as a matter of fact, two 
animations no longer than ten seconds each, may be found when searching 
―Romanian idioms taken literally‖. Apparently, this subject is not attractive 
enough to encourage the Romanians to produce more video 
representations of Romanian idioms.  

 
Modification of idioms 
Modified idioms appear in written communication, especially in 

newspapers, and such fixed patterns have been classified by various 
specialists in the field. For instance, Alenka Vrbnic and Marjeta Vrbnic 
(2011) mention six main methods used for altering idioms: 1. word 
substitution, 2. expansion, 3. shortening, 4. grammatical modification, 5. 
coordination and 6. combination of different types of modification.  

Leaving aside the examples which can be found in English 
newspapers, there are hardly any other examples discussed outside the 
context. However, what people need in order to demonstrate the 6 means 
of modifying idioms mentioned above is a little imagination and an 
illustrative idiom to support their exercise. Let us consider the idiom a 
skeleton in the closet meaning ‗a secret which may cause embarrassment if it 
were known‘. Word substitution would turn it into a skeleton in the drawer, if 
that secret were found in the drawer; expansion would add one or more 
words, e.g. the sweet skeleton in the new closet, if the secret were, for 
instance, sweets hidden in different places and eaten in secrecy in the 
context of an interdiction; shortening may appear in titles, where omitting 
words from various expressions is common, Skeleton in Closet Makes 
Politician Resign being a possible title; grammatical modification may refer to 
turning a part of speech into another one, as in one’s skeleton-like secrets; 
coordination would imply combining two idioms which have one identical 
part, e.g. combining the skeleton in the closet with let the cat out of the bag into 
let the skeleton out of the bag, let the skeleton out of the closet or even let the cat 

https://www.youtube.com/watch?v=FtR%20WeaBQZGE
https://www.youtube.com/watch?v=FtR%20WeaBQZGE
https://www.youtube.com/watch?v=FtR%20WeaBQZGE


out of the closet; and combination of different types of modification is self-
explanatory.  

Apart from the classification above and the examples made on-the-
spot to show how easily idioms may be modified, there are numerous 
examples, especially in sports, political and satirical newspapers and 
magazines, which are relevant for the ways in which the structure of an 
idiom may be intentionally changed. There seems to be an appetite for 
puns and play upon words involving well-known idioms, expressions and 
even proverbs in the kind of newspapers and magazines mentioned above. 
The explanation for this phenomenon is simple: the authors in the 
respective newspapers and magazines feel that they are closer to people in 
the sense that they use the spoken language more than other printed 
publications. The Internet can no longer be avoided in language studies. 
The millions of people who post billions of comments in various languages 
are the tendencies in those languages. Spoken language is the new 
―intruder‖, and the unlimited Internet access is responsible for that. The 
examples below are meant to illustrate that article authors and their readers 
have a knack for using idioms and other expressions to obtain humor.  

However, the palace has hit back at reports that an alleged picture of the Prince 
wiping sweat from his brow with a $20 note, stating that the hand had clearly 
been photoshopped as the hands were not nearly red enough. ―As we all 
know, pictures of the prince generally depict him red handed,‖ read the press 
release (Royal physician confirms Prince Andrew is definitely having no trouble 
sweating now, by Asha Leu, in The Chaser, at https://chaser.com.au/world/ 
royal-physician-confirms-prince-andrew-is-definitely-having-notroublesweatin 
g-now/)  

Red handed is a part of the idiom to be caught red handed, meaning ‗to 
apprehend someone in the course of wrongdoing‘ (www.dictionary.com), 
and it is skillfully used in the example above to give the article a sarcastic 
tone. It shows creativity and a sense of humor, as well as a strong 
command of the language. Liviu Groza (2005) calls such play upon words 
variații frazeologice intenționate (intentional phraseological variations). He 
considers that  

„using some well-known means of expressing oneself, such as expressions and 
fixed phrases, the speakers have the opportunity to manifest their creativity in 
the domain of language, their sense of irony and the inclination towards 
making jokes‖ (our translation) [1].  

Altering the inner structure of an expression without changing the initial 
meaning gives  birth to something new: i.e. carrying the genes of the 
parents, but having their own personalities: ―Turismul și protocolul nu 

fac... vilă bună‖/‖Tourism and Protocol do not make good… 

https://chaser.com.au/world/%20royal-physician-confirms-prince-andrew-is-definitely-having-notroublesweatin%20g-now/
https://chaser.com.au/world/%20royal-physician-confirms-prince-andrew-is-definitely-having-notroublesweatin%20g-now/
https://chaser.com.au/world/%20royal-physician-confirms-prince-andrew-is-definitely-having-notroublesweatin%20g-now/
https://chaser.com.au/world/%20royal-physician-confirms-prince-andrew-is-definitely-having-notroublesweatin%20g-now/
http://www.dictionary.com/
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villa‖(Jurnalul Național, Wednesday, 12th of March, 1997, in Groza 2005 – 
our translation). ―To make good villa‖ is an alteration of a Romanian idiom 
meaning ‗to go along with each other‘: a face casă bună cu cineva (lit. to make 
good house together). 

Sometimes, the authors push the envelope and, as a consequence, 
make mistakes. For example, in ‖Dar Arghezi (…) versatil cum a fost tot 
timpul s-a dat pe brazda conformismului‖/ ‖But Arghezi, versatile as he 
had always been, gave himself on the furrow of the conformity‖ (România 
literară, XXV, 1992, 26, p. 56 – our translation) the author alters the 
expression a se da pe brazdă (to give oneself on the furrow meaning ‗to 
comply with the rules‘) into a se da pe brazda conformismului (to give oneself 
on the furrow of conformity) thinking that the newly born expression is at 
least interesting, if not funny. Well, it is neither. It can be, at most, an 
example of how somebody, who does not know the meaning of an 
expression, adds a pleonastic word because the original expression already 
means a se conforma, a se înregimenta, a face ce face restul lumii (to do normal 
things, to line up with the others, to do what the rest of the world does). 
Adapted to the English language, saying that somebody s-a dat pe brazda 
conformismului is like saying that someone ‗came to their normal senses‘, 
the adapted title sounding not too well in English, either: ‖But Arghezi, 
versatile as he had always been, came to his normal senses.‖ 

Conclusions 
People like laughing and they do it whenever they have the chance 

to, probably in an attempt to forget that they are mortals. For thousands of 
years, people used words to entertain themselves, having no other means 
to do that. There were no Internet, television and radio. It is not known 
exactly when people started creating idioms, but it must have happened 
early in the history of the humanity. What tells us that? Surprisingly, not a 
manuscript written in a lost language thousands of years ago and not the 
oldest ―book‖ of proverbs in the world, which seems to be 1,000 years 

‗younger‘ than the ―Book of Proverbs‖ in the Bible (Error! Hyperlink 

reference not valid., last visited on December 17th, 2019, at 6:33 a.m.), but 
the oldest cave paintings in the world, discovered in Indonesia, which are 
dated approximately 35,400 years ago. They are older than the world-
famous wall paintings found in France, which are only ones between 32,000 
and 28,000 years old. Why are ancient wall paintings important for 
philological research? Representing aspects of life by using drawn images 
shows a higher level of understanding of the world as well as the capacity 
of thinking by using symbols:  

―Hidden away in a damp cave on the ―other‖ side of the world, this curly-
tailed creature is our closest link yet to the moment when the human mind, 



with its unique capacity for imagination and symbolism, switched on‖ 
(Marchant 2016).  

Before there were any tools used for drawing, the humanity had the 
ultimate tool for creating images: words. The world‘s first abstract images 
must have been made of words. From those first mental images, mainly 
simple similes, spoken out loud with the probable intention of entertaining, 
of creating sophisticated idioms and of modifying them later, in order to 
find new ways of amazing and amusing, the humanity has come a long 
way. We have become the masters of words, using them to build 
metaphorical images.  

 
 

NOTES: 

[1]. „Folosind unele mijloace de expresie consacrate în uz, cum sunt expresiile și 
locuțiunile frazeologice, vorbitorii au ocazia să-și manifeste creativitatea în 
domeniul limbii, spiritul ironic și înclinația spre glumă‖. (Groza 2005) 
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DICŢIONARE  ROMÂN-GERMANE  ŞI  GERMAN-ROMÂNE 
ÎN  BIBLIOTECA  CENTRALĂ  UNIVERSITARĂ  DIN  IAŞI, 

ÎN  PERIOADA  1900-1950* 

Abstract: Libraries are inexhaustible sources of valuable informations and 
documents. The Central University Library in Iaşi is a rich library, which 
has made valuable purchases and has kept the book fund in optimal 
parameters. Here we could find most Romanian-German and German-
Romanian dictionaries published between 1900 and 1950. After consulting 
the dictionaries we could find that not only philologists have undertaken 
such works. 

Keywords: library, volume, lexicon, bilingual, technical. 

Dicţionarele sunt – alături de numeroase monografii, articole, colecţii de 
ziare ale vremii, albume de fotogarfii, scrisori etc. – dovezi ale intercaţiunii 
interculturale şi ale contactelor culturale, ştiinţifice, artistice, tehnice şi 
lingvistice româno-germane în Moldova. 

Deocamdată ne limităm la dicţionarele bi- şi multilingve, urmând ca 
în continuarea cercetării să ne aplecăm şi asupra dicţionarelor explicative 
germane şi a enciclopediilor. 

Am inventariat toate aceste dicţionare româno-germane şi germano-
române intrate în fondul de carte al Bibliotecii Centrale Universitare din 
Iaşi în prima jumătate a secolului al XIX-lea şi care s-au păstrat pâna în 
zilele noastre. Suntem convinşi, totuşi, că numărul acestora a fost iniţial 
cevamai mare, dar o parte – cu siguranţă - s-au pierdut. Urmează ca în 
viitorul imediat să căutăm în registrele generale de intrare a cărţilor în 
fondul bibliotecii şi să vedem ce materiale lexicografice româno-germane 
vom găsi.  

Lexicografia românească bilingvă are o tradiţie care merge în urmă 
până în secolul al XVI-lea, când găsim un vocabular slavo-român(o sinteza 
a lucrărilor întocmită până la 1700, vezi Constantin Nemes, „Cronologie 
pentru o istorie a dicţionarului limbii române", 17.09.2017, 
http://www.rauflorin.ro/cronologie-pentru-o-istorie-a-dictionarului-
limbii-romane/),şi când, o dată cu traducerea textelor bisericeşti din limba 
slavonă în Muntenia, lexicografia îşi începe şi la noi pacursul, mai întâi 
anevoios, apoi tot mai diversificat. La început se înregistrează doar liste 
rudimentare de cuvinteşi glosare care sunt lipsite de orice aparat ştiinţific, 

http://www.rauflorin.ro/cronologie-pentru-o-istorie-a-dictionarului-limbii-romane/
http://www.rauflorin.ro/cronologie-pentru-o-istorie-a-dictionarului-limbii-romane/
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dar care au anticipat dicţionarele bilingve, chiar dacă acestea nu erau prea 
frecvente. O schimbare se produce la începutul secolului al XVIII-lea, când 
slavona este treptat înlocuită de latină sau o limbă romanică, iar 
Transilvania devine un centru de greutate al lexicografiei româneşti.În 
secolul al XIX-lea creşte interesul românilor pentru limba germană, iar 
faptul că există şi numeroase dicţionare german-române arată că şi nemţii 
sunt interesaţi, la rândul lor, de limba română. 

Unele dintre dicţionarele inventariate nu auanul apariţiei, situaţie în care 
am specificat'nedatat'. Ştim totuşi că în cele mai multe cazuri BCU le-a 
achiziţionat în anul editării, după cum am putut constatadin înscrisul de pe 
ştampila aplicată la intrarea in fondul de carte BCU sau/şi de pe ştampila 
legătoriei bibliotecii. Acolo unde dicţionarul nu are trecut din tipografie 
anul, am trecut,cu un semn al întrebării,anul intrării în BCU-Iaşi. 

*** 

S. P. Barcianu, paroh în Răşinari, editeaza în 1868 un Vocabulariu 
român-german şi german-român, care apoi este reeditat şi completat de fiul 
său D. P. Barcianu în 1900, la o a treia ediţie. Interesant este faptul că 
vocabulele din română sunt scrise cu litere latine, iar explicaţiile din 
germană sunt scrise în Fraktur, lucru care se va păstra şi lao a patra ediţie. 
Această ultimă ediţie apare în 1910, după moartea lui D. P. Barcianu, 
editura prelucrând partea I, folosind ortografia nouă a Academiei şi astfel 
adresându-se şi şcolilor. 

Lazăr Şăineanu a tipărit în 1901(1887-prima ediţie) mai întâi volumul 
german-român, pentru ca apoi, la puţin timp (1905), să editezeşi a doua 
ediţiea volumului român-german (1889-prima ediţie). După cum el însuşi a 
spus, acest dicţionar era destinat în principal uzului şcolar, ţinând seama de 
literatura generală, dar şi de limbajul de zi cu zi, pe care alte dicţionare îl 
omiteau. Nu s-a ferit nici de prezenţa expresiilor idiomatice. Este un 
dicţionar riguros, bine documentat, şi una dintre puţinele opere ale 
timpului care citează lucrările care i-au stat la bază.  

Theochar Alexi (1906), în Dicţionarul său român-german destul de 
cuprinzător (peste 42.000 de cuvinte), prezintă la început Regulile 
ortografice publicate de Academia Română în 1904, pe când alţi autori doar 
amintesc dacă respectă acele reguli. Această lucrare mai are o anexă „Tablă 
de cîteva numiri de naţiuni, ţeri, oraşe, fluvii etc‖ care diferă în cele două 
limbi. 

Dicţionarul lui Ghiţă Pop (1911) editat în Germania, se adresa în 
rimul rând germanilor, chiar şi celor care se încumetă să înveţe singuri 
limba – după cum spune chiar autorul în prefaţă. De aceea volumele încep 
cu o parte destul de amănunţiţă de reguli şi tabele. Se pare că dicţionarul s-
a bucurat de un vădit interes, ajungând până în 1941 la a noua ediţie. 



H. Tiktin (1903-1912) este un filolog german care a învăţat limba 
română la Iaşi, şi primul care şi-a asumat alcătuirea unui vast dicţionar 
român-german. După cum chiar autorul explică în introducere, obiectul de 
studiu îl formează chiar limba în sine, şi anume limba literară, nefăcând 
abstracţie însă de vorbirea omului mai puţin şcolit. Dicţionarul este bine 
structurat, după reguli prezentate succint în partea introductivă. În presa 
vremii s-a amintit faptul că nicio limbă vie nu a mai fost prezentată lexical 
atât de amănunţit şi îngrijit studenţilor străini. „Tiktin a arătat în scrierile 
sale că poate fi considerat atât german, cât şi român‖ (Tiktin, 1903: XIX). 

În 1915 Maximilian W. Schroff şi Constantin Şăineanu editează 
Dicţionarul german-român şi român-german. Este o ediţie şcolară, cu noua 
ortografie germană, cu o foarte scurtă trecere în revistă a celor mai 
importante reguli gramaticale.Asupra acestui dicţionar M. W. Schroff 
revine în 1916, respectiv în 1925, editând două volume diferite, 
completându-le chiar şi cu expresii, locuţiuni, nume proprii din istorie, 
geografie, mitologie, cu termeni tehnici şi cu o parte introductivă a 
gramaticii germane, la care se adaugă şi lista verbelor neregulate. Volumul 
român-german cuprinde atât unele „provincialisme‖, cât şi nume proprii, 
mai ales din istoria românilor şi geografia ţării, şi chiar o prezentare 
schematică a gramaticii române. Din această perspectivă s-ar putea zice ca 
aceste două volume au trăsăturile unui dicţionar enciclopedic. 

Printre puţinele dicţionare enciclopedice se numără Dicţionarul lui 
G. Coman in 2 volume din 1925. Din păcate exemplarul de la BCU Iaşi nu 
este complet şi începe cu pagina 65, astfel încât nu putem şti alte amănunte 
despre acest dicţionar. 

Un prim dicţionar tehnic german-român a fost editat în 1920 de 
inginerul Aurel Râşcanu. De profesie inginer constructor, numit – după 
unire –în funcţia de şef al departamentului lucrărilor publice în 
administraţia Bucovinei, acesta şi-a dat seama de necesitatea unui dicţionar 
care să tălmăcească termenii tehnici germani. Fiind influenţat de formarea 
sa, dicţionarul este unul cu termeni preponderent din domeniul 
construcţiilor de toate felurile. O a doua ediţie nu a întârziat să apară în 
1929 în colaborare cu inginerul I. Zapolansky. După trecerea crizei 
mondiale dintre anii 1929-1932 economia naţională preia o serie de noţiuni 
noi, care trebuiau definite, şi astfel în 1936 apare Dicţionarul industrial 
german-român pentru toate ramurile industriale şi meserii. Acesta vine şi cu 
o noutate faţă de ediţiile anterioare care cuprindeau termeni tehnici de 
produse finite, materii prime etc – şi anume terminologia industrială 
specială. 

În 1940 apare Dicţionarul tehnic universal român-german editat de 
aceeaşi ingineri O. Bocancea şi I. Zapolansky şi reprezintă o sinteză a celor 
două dicţionare prezentate mai sus. Lucrarea cuprinde terminologia 
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tehnică, industrială şi meşteşugărească folosită în literatura de specialitate 
dar şi în procesul de producţie. După cum chiar autorii au spus, acest 
dicţionar „contribuie la românizarea limbajului nostru tehnic prea încărcat 
cu barbarisme inutile, străine spiritului limbii noastre‖. Având în vedere că 
tehnica este în continuă evoluţie, astfel de dicţionare au o viaţă relativ 
scurtă, necesitând o permanentă actualizare.Numeroasele fabrici lucrau cu 
un număr mare de specialişti cu studii făcute în Germania sau cu stagii în 
uzinele fostului Imperiu Austro-Ungar.Parcă pentru a întări necesitatea 
apariţiei unui astfel de dicţionar, apar la sfârşitul volumului 16 pagini de 
publicitate pentru diversele fabrici şi ateliere de producţie, care arată 
dezvoltarea masivă a industriei din ultimii ani şi înfiinţarea unor industrii 
noi în ţara noastră în branşa metalurgică, textilă şi chimică. 

E. Grigorovitza şi W. Ghül, profesori în Bucureşti, editează un 
Dicţionar complet german-român, care va ajunge în 1939 la o a patra ediţie. 
Pentru o popularizare mai facilă, dicţionarul a fost cuprins în colecţia 
„Biblioteca pentru toţi‖. 

Dicţionarul silvic (1936) al inginerilorA. Ionescu şi Şt. Sparngate este 
unul de mici dimensiuni, la care autorii au colaborat cu specialişti pentru 
limbile rusă şi maghiară, iar pentru germană, engleză, franceză şi italiană 
au utilizat pe lângă cunoştinţele proprii şi dicţionare explicative sau de 
specialitate ale acelor limbi. 

Dicţionarul tehnic francez-german-italian-englez-român al inginerului 
Virgil Coman (1938) conţine termeni întrebuinţaţi – după cum reiese de pe 
prima pagină – în multe domenii care nu ţin neaparat de tehnică: „maşini, 
electrotehnică, chimie, agricultură, botanică, comerţ, arhitectură, geologie, 
matematică, mineralogie, navigaţie, poduri, farmacie etc‖. Autorul nu 
menţionează de altfel nimic de nicio colaborare pentru vreuna dintre limbi 
şi nici nu indică alte opere folosite. 

În 1940 Constantin D. Buşilă, care este preşedinte al „Societăţii 
Politehnice din România‖ cât şi membru al „Verein Deutscher Ingenieure‖, 
publică în revista „Parlamentul Românesc‖ un articol bilingv Tehnica 
germană. Este o prezentare a stării de fapt din Germania şi România în 
domeniul ştiinţei, tehnicii şi industriei şi a influenţei pe care evoluţia 
economică a Germaniei o are asupra României:  

„cultura tehnică românească a folosit în o largă măsură rezultatele studiilor, 
cercetărilor şi rezultatele obţinute în tehnica germană; iar oamenii de ştiinţă şi 
tehnicienii români au folosit, în mod larg, bogata literatură ştiinţifică şi tehnică 

germană‖. (Buşilă 1940:12) 

Comandantul Centrului de Instrucţie al Infanteriei, colonelul Şt. Bardan, 
împreună cu locotenent-colonelul director de studii V. Vamanu, au editat 
în 1941 un Dicţionar tehnic militar român-german, care cuprinde la final şi o 



listă de semne convenţionale în armata germană. Nu putem şti în ce 
măsură Lt-Colonel V. Brădăţeanu s-a folosit de acest volum în alcătuirea în 
1943 a Dicţionarului tehnic militar german-român. 

Rolul economiei germane în viaţa economică românească, mai ales 
într-o perioadă de maximă dezvoltare industrială (susţinută şi de maşina 
de război), a determinat în 1943 apariţia unui dicţionar economic. Avocatul 
C. Vaida, doctor şi în ştiinţe politico-economice, a întocmit acest dicţionar 
din necesitatea de a „afla şi întrebuinţa cuvântul şi expresia 
corespunzătoare, incertitudinea producând confuziuni dăunătoare‖. Acest 
gen de dicţionar se pare că avea mare căutare şi în Germania dacă ţinem 
cont că, în mai puţin de un an, Lexikon des Geld, Bank-und Börsenwesens a 
cunoscut nu mai puţin de trei ediţii. 

V. Tempeanu scoate în 1943 un Dicţionar german–român care ţine 
seama de limba germană vorbită la acel moment, care corespunde 
publicaţiilor şi ziarelor timpului, pline de expresii noi. După cum a anunţat 
încă pe prima pagină, dicţionarul este unul de uz general. „Am dorit ca 
acest dicţionar să fie izvor de limbă vie, nu muzeu de cuvinte moarte‖. La 
finalul dicţionarului autorul a mai adăugat şi un „rezumat din gramatică‖ a 
limbii germane.  

*** 

Dintr-un total de 23 dedicţionare editate/reeditate şi intrate în fondul 
BCU-Iaşi în perioada 1900-1950, 15 sunt dicţionare bilingve de uz general, 5  
sunt dicţionare tehnice, unul economic şi 2 sunt dicţionare militare.Nu am 
întâlnit niciun dicţionar medical. Un singur dicţionar are denumirea de 
enciclopedic, fără însă să îndeplinească cerinţele unui astfel de dicţionar. 
Am putut constata deasemeni că autorii dicţionarelor tehnice sunt toţi 
ingineri, iar cele militare sunt alcătuite de militari cu grad de colonel sau 
locotenent-colonel. Autorul dicţionarului economic era un avocat care era şi 
doctor şi în ştiinţe politico-economice. Doar dicţionarele de uz general sunt 
alcătuite de profesori sau de lingvişti/lexicografi. 

10 sunt diciţionare german-române şi 8 sunt dicţionare român-
germane. 3 lucrări au ca limba de plecare/ respectiv limbă ţintă româna şi 
germana, într-un singur volum şi 2 dicţionare sunt multilingve. 

Cel mai mare număr de termeni sunt consemnaţi în Dicţionarul lui 
Tiktin în trei volume. 

Remarcăm că anul apariţiei nu spune nimic despre amploarea 
dicţionarului şi nici despre acurateţea lexicografică. 

*** 

Din perspectivă istorică, dicţionarele reflectă relaţiile culturale, 
economice şi politice dintre Germania/Austria şi România şi interesul 
părţilor de a transmite/recepta informaţii şi de a continua aceste relaţii 
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începute cu secole în urmă. 
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THE DYNAMICS OF LEGAL ENGLISH LEXICON 

Summary: The paper is a complex investigation of lexical features and 
culturally specific elements in legal translation. The applied research is 
based on analysis of the bilingual corpus (European legal documents).In 
order to validate the working hypotheses, linguistic, socio-cultural and 
translational aspects were carefully correlated, with the stated purpose of 
identifying the recurring problems in the management of specialized 
lexicon and of the cultivems in the legal translation, considering the 
increasing importance on which the translations from and into English 
have been received. The translation market has imposed high quality 
standards, and the competence of the translator, in this case the legal 
translator, is not limited only to technical issues.  
 

Keywords: socio-cultural aspects, which must be carefully managed, 
different legal systems, different interpretations of terms.    

1.1. The English lexicon and language varieties 
With regard to the synchronic features of the English lexicon, further 

appreciations are to be taken into consideration. Thus, maintaining the 
concept of central core or Common English, linguistic research studies 
emphasize the fact that the lexicon of the English Language displays typical 
features according to certain language varieties. Specialised classifications 
of English language varieties provide further the synchronic features of the 
English lexicon. According to this classification, a graphical representation 
of the language varieties and their lexical peculiarities would show the 
following. [1] (Quirk 1985: 15) 



 
Figure 1 - Language varieties and their lexical peculiarities 

 
As the main interest of the present paper is to present typical lexical 

features of legal language, in what follows we will focus mainly on certain 
lexical characteristics of Standard English versus legal English used in 
written documents. 

 
1.2. Language varieties according to field of discourse 

Depending on the professional domain, training and interest, the 
individual can change the register of the language used. Thus, the change 
of register can be understood as the individual‘s choice to turn to a 
particular set of lexical items, which are frequently used for handling the 
field in question [2] (Oțăt, 2011: 204). 

The switch to a certain register implies further changes beside the 
particular set of lexical items. This aspect is clearly emphasised by the 
language of technical and scientific description. In such cases the passive is 
common and clauses are often nominalised. Moreover, noticeable 
grammatical differences are to be found in the language of legal 
documents. 

Generally speaking, literature is a long-established field, though it 
extends to other fields (Quirk 1985: 24). Furthermore, some fields have 
certain characteristics in common, for example, legal and religious English 
have numerous forms peculiar to their respective fields, but both may 
include usages that are otherwise archaic. 

Moreover scientific language covers a wide range of subject matter 
(psychology, literary criticism, history, physics, medicine), each of which 
could be regarded as a separate field, though all these varieties belong to 
the scientific register. According to Quirk, the scientific languages number 
considerable varieties which have developed their own linguistic 



 

172 

 

expression (Quirk 1985: 25). Among these language varieties, legal 
language lexical peculiarities are to be further presented and analysed. 

 

 
Figure 2 - Continuum of texts in academic and professional fields 

 
1.3. Legal language lexical features 

Characterised by Cao (2007: 21) a distinctive feature of legal language, 
legal discourse is a complex and unique aspect in translating legal texts. 
Thus, the complex legal vocabulary is a general feature typical for different 
language varieties in the field of legal language (Oțăt, 2011: 204), further specific 
features of these sub-languages indicate particular and unique aspects the 
legal vocabulary. 

As postulated by Danet (1984: 3), legal vocabulary exhibits distinctive lexical 
features particular to expressing the concepts of law and, as a consequence, it has 
been subjected to analysis in a number of studies. Thus, the author 
highlighted the following features as characteristic of the legal register: 

 technical terms 

 common terms with uncommon meanings 

 archaic expressions 

 formal items 

 unusual prepositional phrases 
According to Cao in Oțăt (2011: 204), the special expressions used in 

legal English are difficult for non-professionals to understand, thus with 
the intention to better recognize and understand them, non-professionals 
need a process of interpretation by professionals, i.e. the process of thawing or 
unfreezing (Ibidem). 

Nevertheless, despite the efforts of simplification and unfreezing 
prominent theorists and researchers within the field of legal language 
feature this area of expertise by mentioning attributes like formality, frozen, 



consultative Danet (1984: 9). Consequently, key features of the legal register 
and style indicate concepts such as concreteness, conciseness, and clearness 
of intentions and actions, a special system of clichés and stamps which lack 
of emotional colouring. As a result, the frozen style of legal English is 
typically exemplified in its lexicon. 

Based on theoretical arguments and practical analysis, the present 
section aims at proving that even though more and more people ask for the 
use of plain English in official documents, most of them exhibit the lexical 
features of archaic words, technical terms or use deliberate vague words. 

 
1.3.1. Formal words 
Not everyone knows what initiate or terminate means, but virtually any 

speaker of English understands begin and end. The formal words like the 
former ones which are rarely used in general English, are frequently used 
in legal language. Formal language is one of the traits of the legal lexicon. 
There are a lot of formal words, a small sampling of those would mention 
terms like: approximately, commence, complete, construe, convene, employ, 
notify, present etc. 

 
Transfer of days between fishing vessels flying the flag of different member 
states 
Member States may permit the transfer of days present within the area for the same 
management period and within the area between any fishing vessels flying their flags 
provided that points 4.1. and 4.2. and 12 apply mutatis mutandis. Where Member 
States decide to authorise such a transfer, they shall notify the Commission, before the 
transfer takes place, of the details of the transfer, including the number of days to be 
transferred, the fishing effort and, where applicable, the fishing quotas relating thereto. 
REGULATION (EU) 2015/104:114 
In light of the particular characteristics of air traffic in the Union, common competence 
standards for air traffic controllers employed by air navigation service providers should 
be introduced and effectively applied, ensuring air traffic management and air 
navigation services (ATM/ANS) to the public. REGULATION (EU) 2015-340:7 

 
One of the main purposes in using such words is to make legal 

documents to sound formal. 
 
1.3.2. Archaisms 
D. Crystal writes: It is especially noticeable that any passage of Legal English 

is usually well studded with archaic words and phrases of a kind that could be used 
by no one else but lawyers (Crystal 1969: 194) Such old-fashioned words are 
archaisms. Lawyers tend to believe that these archaisms enable clearer and 
less ambiguous reference and give greater weight and authority to the 
language. In legal languge, the typical used archaisms are compound 
adverbs formed usually by adverbs, such as here, there, or where, to which 
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prepositions, such as after, at, by, from, in, of, to, under, upon or with etc., 
have been suffixed. These words were common in medieval English. 
Rather than saying ―under it‖ or ―under that‖, a speaker of Middle English 
could say ―hereunder‖ or ―thereunder‖. And instead of using ―with what‖ or 
―with which‖ in questions, Middle English speakers would generally say 
―wherewith‖. In addition, legal English has retained several morphological 
forms that have died out in ordinary speech. 

Having regard to Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the 
Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural or 
forestry vehicles (1), and in particular Article 22(4), Article 24(4), Article 25(2), (3), 
and (6), Article 27(1), Article 33(2), Article 34(3), Article 35(4), Article 45(2), Article 
46(3) and Article 53(8) thereof REGULATION (EU) 2015-504: 1 
Direct fishing of the species set out in Part A of Annex V, shall be prohibited in the 
zones and during the periods set out therein. 
For exploratory fisheries, the TACs and by-catch limits set out in Part B of Annex V, 
shall apply in the subareas set out therein. REGULATION (EU) 2015/104:117 

Such kind of words reflects the regular, solemn, conservative, rigid 
and authoritative style of contracts and the use of which can avoid the 
repetition and redundancy. One of the main justifications for continued use 
of antiquated vocabulary is that it is more precise than the modern 
equivalent. Using antiquated terminology bestows a sense of timelessness 
on the legal system, as something that has lasted through the centuries and 
is therefore deserving of great respect. And archaic language is considered 
more formal than everyday speech. 

 
1.3.3. Loans or Borrowings 
Loans represent the second linguistic layer of the legal vocabulary. 

Concerning borrowings of Latin root, Cao (2007: 58) considers that 
comprehension difficulties might appear as such words, even if they are 
similar linguistically; turn out to be different in legal substance. 
Accordingly, Cao (Ibid: 57) presents several examples of common false 
friends such as the word demand which is differently treated in English and 
French; in this respect, the word domicile in English, domicile in French and 
Domizil in German are differently rendered within the legal documents in 
these languages. In addition, examples of noun phrases such as good faith in 
English, bona fides in French and German are not entirely the same, as they 
are regarded by Cao as examples of linguistic equivalents but conceptually 
non-equivalents or partial equivalents in different languages. 

Transfer of days between fishing vessels flying the flag of different member states 
Member States may permit the transfer of days present within the area for the same 
management period and within the area between any fishing vessels flying their flags 
provided that points 4.1. and 4.2. and 12 apply mutatis mutandis. Where Member 



States decide to authorise such a transfer, they shall notify the Commission, before the 
transfer takes place, of the details of the transfer, including the number of days to be 
transferred, the fishing effort and, where applicable, the fishing quotas relating thereto. 
REGULATION (EU) 2015/104:114 

 
1.3.4Technical terms 
Legal language contains a large number of words that are not used at 

all in ordinary speech. The technical meaning of words in the official 
documents has often stabilized, clarified, single and precise (Oțăt, 2011: 
206). 

In legal texts, technical terms are widely used such as: defect, remedy, 
jurisdiction, damages and/or losses indemnities, tenancy, etc. In the following 
example the underlined words are commonly used technical legal terms in 
contract English. 

This system and the results of the assessments shall be documented; (2) established a 
documented agreement with a qualified entity, approved by both parties at the 
appropriate management level, which clearly defines: (i) the tasks to be performed; (ii) 
the declarations, reports and records to be provided; (iii) the technical conditions to be 
met in performing such tasks; (iv) the related liability coverage; and (v) the protection 
given to information acquired in carrying out such tasks. (b) The competent authority 
shall ensure that the internal audit process and a safety risk management process 
required by ATCO. AR.B.001(a)(4) cover all certification or oversight tasks performed 
on its behalf. REGULATION (EU) 2015-504: 19 

In this excerpt there are 106 words, among which more than 25 
words are technical terms. That can show us the frequent use of technical 
terms in legal documents. 

In the same line with Cao (2007:10) in (Oțăt, 2011: 206).such terms 
affect the meaning of the other lexical units used in connection with them, 
thus legal words have meanings only in the context of the existence of a 
legal system and only through particular rules of law. Under the 
circumstance, we can emphasise that legal language provides a typical a 
lexicon which is constructed differently from that of the ordinary language, 
and involves terms that relate to each other in ways different from those of 
the ordinary language. 

 
1.3.5 Common words with uncommon meanings 
Words used on any occasion are called common words. In legal 

language, there are some common words used in specialized style, 
therefore they can be considered technical terms. In this situation, they are 
used not for their common meaning, but for their special sense. Thus, for 
example prejudice as a common word (noun), means an unfair and often 
unfavourable feeling or opinion formed without thinking deeply and 
clearly or without enough knowledge. But in legal language, prejudice 
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means loss of any rights. In ordinary speech, same usually implies 
comparison to a similar object or person; that implication is lacking in the 
legal meaning, which refers to the thing mentioned. 

According to the analysis of the proposed corpus there were 
encountered common words with uncommon meanings like: action, article, 
award, consideration, party, satisfaction etc. 

findings, corrective actions and date of action closure; REGULATION (EU) 2015-
504: 36 
Upon notification to the Commission by the Member State concerned, the Commission 
may endorse the outline of the intended quota transfer or exchange that the Member 
State has discussed with the relevant Contracting Party to the RFMO. Thereupon, the 
Commission shall exchange, without undue delay, the consent to be bound by such 
quota transfer or exchange with the relevant Contracting Party to the RFMO. The 
Commission shall then give notification of the agreed quota transfer or exchange to the 
secretariat of the RFMO in accordance with the rules of that organisation. 
REGULATION (EU) 2015/104:15 

 
1.3.6. Deliberate use of vague words 
According to Mellinkoff, the language of the law is sometimes 

characterized as one of extraordinary precision, and unambiguous 
(Mellinkoff 1994: 26). Precision is the driving force for the unique 
characteristics of legal English, which is critical to reducing the likelihood 
of misinterpretation. But precision is not necessarily extreme clarity—it 
may also involve selecting the appropriate level of vagueness or flexibility. 
Exactitude and completion are achieved by using both the accurate and 
vague words together. 

According to the examples provided below we could argue that 
terms or expressions like in a reasonable period of time or by technical 
regulations in force are used by the contractual parties with the intent to 
make the contract more operative: 

(b) The competent authority shall ensure that the internal audit process and a safety 

risk management process required by ATCO.AR.B.001(a) (4) cover all certification or 

oversight tasks performed on its behalf. REGULATION (EU) 2015-504: 19 
 

If the competent authority allocates tasks related to the initial certification or 
continuous oversight of persons or organisations subject to Regulation (EC) No 
216/2008 and its implementing rules, they shall only be allocated to qualified entities. 
When allocating tasks, the competent authority shall ensure that it 
has:…REGULATION (EU) 2015-340: 85 
(4) The authorities performing supervision and verification of compliance under this 
Regulation should be sufficiently independent from air traffic controllers when issuing 
licences or extending the validity of the endorsements, when suspending or revoking 
licences, ratings, endorsements or certificates in cases where the conditions for their 



issue are no longer met. Those authorities should also be sufficiently independent from 
air… REGULATION (EU) 2015-340: 1 

Based on the translation-oriented perspective postulated by Cao 
(2007: 23) that ―the nature of law and legal language contributes to the 
complexity and difficulty in legal translation, we further aim at 
highlighting particular features of legal language in terms of lexical and 
culture-bound particularities. 

 
2.1. Legal language specific features and translation difficulties 
Regarding the special occurrences and the difficulties translators may 

face when dealing with legal language texts, Cao (Ibidem) establishes a 
classification of various factors which influence and may even alter the 
quality of a legal translated document, even if the most appropriate 
translation strategies and procedures have been applied. In this respect, 
Cao refers to the difference between legal systems and laws arguing that 
even though legal language is a technical language it is not a universal 
technical langue, but one that is tied to a national legal system. 

Within the same climate, it is worth mentioning that: 

 a main factor that may imply translation difficulties is the difference 
between the two legal systems of the source and target language, this 
aspect being clearly emphasized by Trosborg (1991) as well. 

 Still, it is not only the peculiar characteristics of each legal system which 
may lead to ambiguities, but the cultural differences as well. We could say 
that it is due to cultural differences that specific legal systems have been 
developed among different societies as language and culture or social contexts 
are closely integrated and interdependent (Cao 2007: 31). Trosborg (1991:78) 
highlights that law reflects society and that a legal system of a particular 
nation or a speech community is a reflection of its culture and its 
institutional traditions and regularities. Because of this close interaction 
between the legal system and the culture of a nation, legal translation 
between two languages becomes more difficult, the translator is assigned 
the tasks of a mediator between two intercultural situations of communication 
(Croitoru 1996: 212). This view is also supported by Cao (2007: 25) who 
states that law is an expression of the culture, which is expressed through 
legal language. Legal language, like any other language use, is a social 
practice and legal texts necessarily bear the imprint of such practice or 
organizational background. 

 The third factor, and an essential one for our investigation, also 
mentioned by Cao (Ibidem), which can give rise to ambiguities in legal 
translation, is the linguistic dimension. At this point, Cao refers to two 
interrelated linguistic dimensions which can affect the translation process 
from a source text into a target text. Firstly, it is worth taking into 
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consideration that legal language is an instance of LSP, thus encoding 
special syntactic, semantic and pragmatic rules (Sager 1990 in Cao 2007: 28). 
Trosborg (1991: 66) states that The acquisition of a special language happens 
through explicit rules which need common language for their introduction [...]. 

However, equal attention should be paid to the translators‘ 
competence and behaviour towards legal documents. In this respect, Cao 
(2007: 81) considers that often, a translator has to make hard decisions within 
the constraints of language. Admittedly, considering both the importance of 
the most appropriate translation strategies that have to be applied 
throughout a translation process and the translator‘s skills and 
competences in approaching legal texts we will further adopt the 
perspective put forward by Cao (2007) regarding the existence of 
translation difficulties that are likely to occur in legal documents 
translation. Being aware of the significance of all the previously defined 
factors that influence the translator during the translation process, we shall 
focus mainly on the lexical aspects that may generate ambiguities at 
various levels. 

It is worth mentioning that our research is focused on both English 
and the Romanian translations, aiming to identify and analyse particular 
features of lexical and culture-bound particularities that may happen 
during the translation process, i.e. during the translation of English 
Regulations into Romanian. 

By means of this investigation we first attempt to reveal those 
particular lexical and culture-specific issues that may occur during 
translating the source texts into the target texts. Accordingly, we shall to 
carry out a linguistic contrastive study of the findings in terms of 
qualitative and quantitative forms of lexical and culture-bound 
particularities in the translation of EU official documents, i.e. EU 
Regulations. 

Conclusions 
To sum up we could envisage that lexical characteristics of legal 

language and moreover of EU official documents are to be emphasised by 
the very nature of this language variety as a branch of legal English 

If analysing contracts‘ language lexical features synchronically, 
various characteristics are to be mentioned: 

 thus, concerning compounding the analysis showed that this process 
is not quite productive, especially regarding compounds from adjectives, 
verbs and even adverbs; 

 the most frequently encountered compounds belong to the class of 
nouns to which other words were attached; 



 furthermore the undertaken analysis showed that the process of 
derivation is the most productive in contracts. Thus, derivation by suffixes 
has recorded the highest number of new word forms encountered within 
the analysed contract texts, around 250 derivatives, while prefixation only 
produced about 70 new word forms; 

 further processes of word formation seem to be rarely used in 
contracts. Among other products of word formation which were 
encountered in contracts, though not so productive, were examples 
backformation and acronyms. 

At the lexical level ambiguities seem to occur most frequently due to 
an ambivalent use of specific vocabulary items. Thus, by investigating both 
native and bilingual contracts we reached the conclusion that:  

 common words with uncommon meaning are likely to cause lexical 

translation difficulties; 

 archaisms and loans are the less frequently encountered examples of 
translation-related difficulties, especially due to the formal and strict norms 
of the contract style. However, borrowings have been encountered in our 
analysis; most of the loan items being instances of Latin and French 
borrowings, such as quantum / cuantum which were is understood and 
used both by the drafters and the translators of the analysed texts. Some 
other examples of borrowings used in Romanian target texts, which regard 
more contemporary contract and business lexical items such as joint venture 
or the format (of the document) have also been properly transferred and 
used in the TT documents; 

 in the case of synonyms, legal terms seem to produce most of the 
ambiguous examples encountered, mainly due to an ambiguous 
interpretation of such words during the translation process. The most 
frequently encountered instances of lexical ambiguity determined by 
synonymous legal terms are noun phrases or compound nouns containing 
words such as law / lege; regulation / regulament, dispoziții; provision / măsură 
de precauție, prevedere; rule/normă, regulă, which sometimes have been 
ambiguously interpreted and used interchangeably; 

 in terms of morphological characteristics, we can state that noun + noun 
compounds are those ambiguous instances most frequently encountered 
both in source and target texts. While comparing source texts and target 
texts a further conclusion indicated that a high rate of noun + noun 
compounds, some of which ambiguous, have been transposed into the 
Romanian target texts mainly as noun phrases. Moreover, these target text 
noun phrases frequently display multiple interpretations, for example, 
performance warranty – garanție de bună execuție, quality terms/condiții 
calitative, remedy costs / costuri de remediere. 
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We may conclude by stating that translation-related difficulties in 
terms of lexical and culture-specific issues do occur in legal language texts. 
Moreover, most translation-related difficulties do not occur due to 
translation errors, but rather due to the specific features of legal language 
which translators have to take into consideration, acting cautiously. 

Needless to say those social, cultural and political factors also need to 
be taken into consideration when drafting or translating contracts. 
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Abstract: Această lucrare îşi propune să analizeze maniera în care noţiunea 
de frăţie este construită pe parcursul romanului Blithedale Romance de 
Nathaniel Hawthorne, în contextual unei comunităţi utopice care se 
doreşte a fi un exemplu contra mercantilismului şi ordinarului ce 
caracterizează existenţa urbană obişnuită. Atmosfera care determină 
personajele să se revolte este a celei de a doua faze a revoluţiei industriale 
din America, context care le mână să părăsească Bostonul şi să se mute la 
periferia oraşului, într-o încercare de a găsi, în modul în care decid să îşi 
trăiască aici vieţile, valorile nobile ale unei existenţe simple şi pure în 
mijlocul naturii. În articolul de faţă ne concentrăm pe îmbinarea aspectelor 
lingvistice cu referinţele culturale, care înfăţişează conceptul de frăţie ca pe 
o caracteristică a nou-stabilitei comunităţi. Încercăm să alegem contexte 
relevante din roman pentru a ilustra o progresie de la o viziune optimistă, 
plină de speranţă asupra proiectului Blithedale, văzut iniţial ca o 
comunitate agrară autosuficientă, spre una de-a dreptul pesimistă, de 
deziluzionare nu doar faţă de proiect în sine, ci şi faţă de rasa umană şi 
viaţă în general. Metoda de analiză este o combinaţie între lingvistică, 
pragmatică şi studii culturale şi identitare. 

Key words: utopie, limbă, ironie, umor, utopia,  

1. Introduction 

Against the background of the beginnings of the second phase of the 
industrial revolution in America, acrowd of different characters and 
personalities take up the self-imposed task of living together as a 
community at the periphery of Boston, in the countryside. The idea is to try 
and survive on what they can cultivate and on the yield of the domestic 
animals they bring there –crops which they need to plant and gather and, 
respectively,animals that they have to rear on themselves, without external 
aid, despite the fact that their previous existences are unconnected to life on 
a farm, which they know nothing about. Among the characters that try to 
find their place here, there is the pragmatic narrator Coverdale, the 
philanthropic lecturer Hollingsworth (a blacksmith), the voluptuous 
feminist Zenobia, and the innocent Priscilla, as well as Silas Foster, the only 
one who actually seems tailored for farm life. 



This paper attempts to investigate the language used to render the 
main ideas in the novel regarding the concept of such a community. First 
and foremost, we are looking at the way in which this kind of society is 
defined – both linguistically, with terms and tropes, and conceptually and 
culturally, through the various analogies with other representative 
communities with which it shares certain features. Then, we specifically 
analyze the irony and humor resorted to in the discussion of this project, 
and the manner and rationale of doing so. 

We consider that this endeavor is interesting against the background 
of the modern world, for more than one reason. First, the return to 
simplicity in the way we live and closeness to nature – two attributes to be 
found in Nathaniel Hawthorne‘s Blithedale Romance community – constitute 
a strain present in various discourses nowadays: child rearing, eating 
healthily, fighting gadget dependency, and spiritual evolution through a 
temporary retreat from the hassle of everyday existence. And these are just 
a few of a multitude of possible examples. The notion of a utopian world or 
community hits a nostalgic nerve in contemporary people, who feel, in the 
twenty-first century, just as the characters do in the novel in the nineteenth, 
only perhaps more acutely or justifiably, that their existence needs 
naturalness, authenticity, a breath of fresh air and a return to the roots and 
to innocence. The socialist agrarian society of Blithedale has been replaced 
in modern times by spiritual retreats, the great number of which, along 
with the fact that they come in all shapes and sizes show a need for 
cleansingfrom the ―regular‖ ―ways of the world‖ – whatever those may 
mean themselves, in various contexts. Tiresomeness with technology 
becomes a controversial matter in this context, and we need to see the 
attitude and conclusion displayed in connection with it in the novel, which 
may perhaps find a mirror and correspondent in reality nowadays as well.  

2. Defining the Blithedalecommunity and “brotherhood” 

2.1 A conversation with Old Moodie – an early outline 
The first aspect that draws our attention is the actual words or terms 

invoked to describe the community that is about to be born. This operation, 
ofdefining and outlining the profile of this group,is first very clearly 
performed in Moodie‘s conversation with Coverdale in the first chapter, 
and then sporadically kept up in the following pages of the novel. Old 
Moodie wants to ask Coverdale for a ―great favor‖, and, in doing so, he 
conjures his interlocutor‘s ―alacrity of beneficence‖ and ―kindness‖ 
(mentioned twice) (Hawthorne, 1958: 35). Even another acquaintance of 
theirs, i.e. Hollingsworth, is evoked as a ―solid character‖ and 
―philanthropist‖, and as a potential alternative to resort to for help, in case 
the deed could not be concluded and solved between them. We notice the 



 

184 

 

insistence on nouns that have as common features generosity and noblesse 
of heart. Also, phrases like ―be of service‖ or ―do […] a very great favor‖ 
accompany them, having the role of highlighting – since they contain a 
verb and thus introduce the notion of dynamics – the taking of action 
towards a desired effect, along the more static, and descriptive rather than 
prescriptive, nouns, which serve as background to create the atmosphere of 
benevolence and idealism. By combining the static nouns with the 
forcefulness and active, verb-centered phrases, a balance is reached in 
impressing on the other person both the idea of existence of desirable 
features relative to humans in general, and that of the need for action in 
conformity with them. The phrases ―with your good leave‖ and ―beg 
pardon‖(ibidem: 36) further politeness into instances of praise performed 
towards the other person, being eulogizing up to the point of flattery and at 
the expense of self-humbling and face loss. They exaggerate the other‘s 
standing and status, propelling him into an obvious power position, and 
onto a superior plane, granting him the upper hand over oneself.The ―good 
leave‖ refers to obtaining the other‘s permission for something (to visit 
him), whereas begging pardon is asking him for forgiveness for the 
intrusion, and thus presupposes the existence of a fault. Both entail a 
position of inferiority or disadvantage for the utterer. They take politeness 
a step further from the phrasing on the previous page, passing a 
responsibility to Moodie. 

This conversation is relevant not only for the introduction of the idea 
of brotherhood (which will be later developed in great detail). It indirectly 
hints at the narrator‘s attitude towards it, which is one of disbelief, irony 
and even downright denial. The latter stance is subtly visible only if we 
look at the whole context, which contains clues and references to it – 
linguistic and otherwise. Let us spot them. 

We willmention the more concrete and obvious ones first.They are 
linguistic and can be found in Coverdale‘s words. The narrator admits to 
himself that he is ready to grant any favor that is ―no special trouble‖, and 
retorts aloud ―My time is brief‖, while still offering to help (ibidem: 35). 
Then, Coverdale describes his state of mind as follows: ―It begins to interest 
me; especially since your hint that a lady’s influence might be found 
desirable. Come, I am really anxious to be of service to you.‖ (ibidem) (my 
Italics). The key words in his answer are ―interest‖, ―(lady‘s) influence‖ and 
―anxious‖, and they connote: selfishness and impenetrability instead of 
generosity and availability, watching out for gaining potential advantages 
for oneself, sheer curiosity instead of a genuine desire to help, perhaps 
attention being piqued by the prospect of gossip on women or their 
romantic involvement(s) (the first sentence in the quote), and, last but not 
least, impatience when it comes to extending help (suggested by the 



adjective ―anxious‖). Moreover, at the mention of Zenobia, Coverdale 
replies with something that reveals that, even though he is pressed for 
time, he nevertheless can allow for a delay if it is to badmouth a woman 
and to be ironical and mean towards his interlocutor. He inquires if 
Moodie‘s own interest in the lady can be a ―literary turn‖ or if he has 
―taken up the advocacy of women‘s rights‖, proving, with his manner and 
tone, that he intends to humiliate the old man; also, he characterizes the 
said Zenobia as wearing a ―mask‖, so of being hypocritical, resorting to a 
―contrivance‖, as if she were the ―Veiled Lady‖ (a very relevant metaphor 
that we shall come back to immediately) (ibidem: 36). In his reply, 
Coverdale is found lacking in genteelness, honor and respect, not to 
mention deprived of the very quality of brotherliness that he wants to 
display as having by association, in joining the idealist community of 
Blithedale. So, at the linguistic level, we have some clear oppositions 
already marked between real fellow feeling and what the narrator 
manifests, despite wanting to pose otherwise. The words that come out of 
his mouth are negatively connoted. If we look at what he really speaks of, it 
isrevelatory of two things: selfishness and pretense. 

Moreover, this happens in the context in which someone makes an 
appeal to his fellow feeling. Moodie is an obscure, modest, old man, whose 
shyness and meekness seem to stir our pity and sympathy, but which – and 
this is relevant and worth mentioning – fail to stir the narrator‘s. The man‘s 
humility is met with a dry and even hostile tone – acknowledged as such 
by Coverdale himself, who is aware that he is not on his best behavior, 
sharing this realization with the readers. The narrator‘s obnoxiousness is so 
obvious to Moodie that the latter actually does not manage to mention the 
favor that he intends to ask, being forced, at the other‘s grumpiness, and 
since he does have respect and common sense, to retreat. This situation 
subtly questions the very brotherly feeling theoretically extant in human 
beings, on which the whole project of the agrarian self-sufficient but selfless 
enterprise relies on. It seconds the effect created by Coverdale‘s harsh 
words, so the construction of opposition at the linguistic level gets 
reinforcedby one at the situational level, in terms of action. 

Thirdly, the mention of the Veiled Lady in the narrator‘s conversation 
with Moodie is a key element in the overall interpretation of the utopian 
community. Apparently unconnected with it, it actually stands to 
characterize it, being an allegory for the Blithedale settlement. 

2.2 Mesmer and the Veiled Lady 
Coverdale is on his way back from an exhibition on this theme when 

Moodie approaches him, so he is under the impression of what he has 
witnessed. Perhaps this is the reason why he mentions it casually at the end 
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of their discussion, and why it proves a handy analogy in his mind for 
Zenobia. But, in fact, there is more to it than this, and it is the text which 
tells us so. 

The presence of this phenomenon in the novel is not surprising, given 
the impact that it had in the eighteenth, and, in America, well into the 
nineteenth centuries. But the narrator does not just mention it, 
hesubsequently practically begins his account by describing his 
impressions of it, in a philosophical overture, only to then abandon it 
abruptly, saying that it has ―little to do with the present narrative‖ (ibidem: 
34). Which is actually not true, of course. The interlude cannot be there just 
so, out of a whim, in the story of a teller who chooses his words so 
carefully. The first chapter actually begins and ends with a mention of the 
Lady, in a symmetry that again leaves us skeptical to its reference being 
accidental. The hunch given by these two indications – the explanation that 
begins the book and the symmetry of the Lady‘s mentions in the initial 
chapter – is proved right when a more descriptive, explanatory reference to 
mesmerism is made in Chapter VI, Coverdale’s Sick-Chamber. 

As the narrator lies in his sickbed (after having caught a nasty cold 
trying to work outdoors) and as Zenobia attends to him, bringing him food 
and chatting to him to ease his sufferance and isolation, Coverdale notices a 
strange phenomenon. He feels somewhat enthralled by the woman, which 
he finds awkward as he deems himself generally immune to her charm. 
Since he does not particularly like the woman, but, on the contrary, is 
rather annoyed by her and her progressive ideas, he considers his sudden 
attraction intriguing. Even though he admitted that she was feminine and 
attractive before, he also said that he was repelled by her because of the 
way she thinks, and was thus out of the danger of really being drawn to 
her, even physically. Thus, he feels the need to look for an explanation for 
his unexpected vulnerability. What results is, at the same time, a basic 
interpretation of mesmerism. He speaks of the possibility of getting 
information out of people‘s bio fields, or ―spheres‖, directly, as well as of 
influencing them, generally speaking, through their energy fields (ibidem: 
70). The comic of the situation arises as he actually finds an additional 
pseudo-logical explanation for this influence: either the victim is ill and 
thus weakened, which makes him/her prone to being preyed on 
energetically, or the victim has, as a result of a ―vegetarian diet‖, ―too much 
ether in the blood‖; a healthy individual has a ―repellent and self-defensive 
energy‖, which therefore acts like a barrier against the attack (ibidem). He is 
convinced that ―Zenobia‘s sphere‖ ―impressed itself powerfully‖ on his, 
transforming him into ―something like a mesmerical clairvoyant‖ (ibidem: 
71). Consequently, to sum up, he is influenced by Zenobia against his will, 
because of his vulnerable health state, through energetic manipulation. 



Someone‘s life energy appears to be a permeable means through which 
information can be extracted and transmitted, sometimes without the 
person‘s consent or knowledge. 

In her Credulity:A Cultural History of US Mesmerism, Ogden makes 
reference to Blithedale Romance and, more precisely, the character of 
Priscilla, to explain mesmerism through her qualities. Priscilla can allegedly 
travel without moving her body, i.e. in spirit somehow; she can embody 
other people‘s personalities, as she does Margaret Fuller‘s when she brings 
Coverdale a letter from the reformer (Ogden, 2018: 179), and thus also has 
the gift of ―prophecy‖ and of the ―knowledge of a hidden world‖ (ibidem: 
180). Hence, mesmerism seems to also presuppose things like teleportation 
and/or telekinesis, possession by spirit, the ability to foresee the future, 
and a connection with other planes of existence.  

The vocabulary that regards mesmerism points to magic as its main 
ingredient. Mesmerism is best described as a form of enchantment, and the 
women who practice it are enchantresses. Ogden duly notices two aspects: 
firstly, the ambivalence of the verb ―to enchant‖, which contains both the 
notion of delight and that of fraud: ―it means to delight, and also to delude; 
to enrapture, and also to rape; to spellbind figuratively, and also to 
spellbind literally‖ (ibidem: 3), and, secondly, the implicit mindset of 
disenchantment, in Max Weber‘s terms, witnessed in the passage from pre-
modern to modern times, which the terms allude to. Since Mesmerism, as a 
topic brought up in the novel, is merely a mirror for a wondrous state of 
mind that characterizes the initiators of the Blithedale project, as well as for 
the suspicion in the heart of the individual who craves a change of 
society(i.e. a break from its rules), the ambivalence offered by this key 
term,which characterizes these needsperfectly,illustrates the fusion 
between doubt and a desire to believe. Skepticism and the need for magic 
and beauty intermingle in the characters‘ minds. That is why they 
undertake the agrarian community project half-heartedly. In this sense, the 
enterprise is a nostalgia for a desire to be in awe of something, a desire for 
something noble and pure. It is their enchantment that the characters seek, 
which is why the topic of Mesmerism becomes recurrent, and why the 
vocabulary used in relation with it is telling of a generalized state of mind. 
―Enchantment‖ is also used with a main focus on its pejorative 
connotations, of deceit, when the veil of the lady is brought into discussion. 
It is described as a ―spell‖ (Hawthorne, 1958: 133) and is meant to both 
alleviate Zenobia of the alleged ill fortune brought on her by Priscilla, and 
to ―protect‖ the latter by putting her in the magician‘s power, ostensibly for 
her own sake, to prevent her from harming herself by harming others and 
by experiencing strange things. Of course, this shelter is illusory, and it 
mirrors the figurative veil of the Blithedale community under which they 
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all live.Blithedale becomes an idol or fetish and Coverdale is a nostalgic 
debunker of it, sorry to have to give it up as disingenuine, while at the 
same time considering it as also necessary, investing it with power (Ogden, 
2018: 44-8). 

Enchantment can be seen as positive as well, an ―enlightened‖ form, 
of joythrough artistic manifestation; it requires an exercise of imagination, 
and it may mean inhabiting fictional worlds with the awareness of enacted 
conventionality, i.e. of never leaving the real one; besides being creative, it 
has an ―ethical‖ component, according to Jane Bennett, as it makes one pay 
attention to his fellow people (Ogden, 2018: 10). It can be traced in the 
community‘s play at ―tableaux vivants‖, i.e. a type of theatre or acted 
narratives that they immerse in as a pastime (Hawthorne, 1958: 124), one of 
which is precisely ―The Silvery Veil‖, involving Priscilla and the concept of 
mesmerism (ibidem: 126). Along this positive vein, we may interpret the 
Blithedale way of life as progressive and avant-garde, both despite, and 
due to, being a return to simpler, natural existence. 

Besides the term pointed out above, the novel puts forth some words 
taken from spirituality and advanced physics, which express, in 
rudimentary language, some realities into which discoveries have been 
made and the knowledge of which is nowadays more advanced. The 
―spheres‖ refer to the bio field surrounding living creatures.In specialized 
dedicated literature, it is also called (bio)energy field, ―life force‖, 
electromagnetism, biophotons, ―subtle body‖ (McKusick, 2014). For 
example, Eileen Day McKusick describes the bio field and the curing effects 
of sounds on the body through it in her book Tuning the Human Biofield: 
Healing with Vibrational Sound Therapy. The same book introduces various 
definitions of aether, seeing it as the fifth essential element of creation 
(besides fire, earth, air and water), namely the one that is all-pervasive in 
the universe and creates itself into vortexes or spirals that engender 
plasma, giving birth to matter (ibidem).Since this element is ubiquitous, it 
facilitates distance interactions, logically explaining telepathy, as well as 
remote healing; McKusick clearly states that the changes that one creates in 
either have physical effects, changing matter and the body (ibidem). This is 
in fact anticipated in the novel when the narrator speaks of Zenobia‘s 
influence on him on his sickbed. 

2.3. The good characteristics of the Blithedale community– starting 
on a positive note 

The story is written in the context of a utopian approach to existence 
that prompts a variety of characters forming an impromptu community to 
start a bucolic initiative. They make a settlement in the middle of 
wilderness soas to be close to nature, attempting to lead a simpler existence 



than the one in the city, wishing it to be deemed as purer, deprived of the 
artifice and sophistication of the old one. 

This ambitious task is called ―socialist‖ by the pragmatic narrator 
Coverdale, as participants are supposed to be equal, endeavoring to strip 
their new existence of the injustice and preconceptions that bound their 
minds before. Hence, the first descriptions of the community rely heavily 
on a romantic, positive outlook on the project. There is no negativity 
involved in the portrayals. Moreover, these draw on parallels with historic 
past occurrences and on metaphors meant to depict the experience as being 
positive in the superlative. The endeavor is a ―scheme for beginning the life 
of Paradise anew‖ (Hawthorne, 1958: 37), and the space that they have 
found resembles ―Eve‘s bower‖(ibidem: 38) or the hut of ―an Esquimaux‖ 
(ibidem). As they press on to organize themselves, they look like a ―family 
of the old Pilgrims‖ (ibidem: 40). 

Conceptually, the space is likened to the biblical Paradise, which is 
meant to make it connote purity (as opposed to the sinfulness of city life), 
closeness to nature – which becomes a virtue, and is meant to oppose the 
complexity of the city, of technology and mercantilism, offering, instead of 
these, a type of life that relies on simple means, frugality and modesty. 
Complexity is associated with complication, greed, arrogance, whereas 
what they are trying to accomplish is the paradisiacal existence before 
knowledge and the fall, which was innocent, unselfish, and 
uncomplicated.Individualism did not exist back then, which is why a sense 
of communitarianism and equality is the underlying assumption that gives 
rise to the socialist interpretations. The mention of Eve and her bower is 
meant to add the connotation of the Blithedale community being a 
nurturing place that can create different, evolvedbeings, change mentalities 
and produce a reformed, better world. It is like a nexus yielding a new set 
of people, superior to the ones that exist in reality at that moment. The 
character of Eve is meant to suggest, through her being the mother of the 
world, this quality of creation and nurture in association with the space of 
the community. Blithedale becomes an axis mundi and a core or hub for a 
new Genesis. Both Paradise and Eve also suggest a double protection – 
divine and maternal – that this site will provide. 

The Eskimo population culturally connotes kindness and generosity. 
Having a ―good mind‖ is a local value for the Eskimo, it is linked with 
personal well-being, as well as a healthy existence – both in the concrete 
and figurative sense – combining with the notions of ethic and morality; a 
―good mind‖ and thinking means a ―Christian mind‖, ―good conduct‖, 
―positive thinking and being in harmony with and loving others‖ (Reimer, 
1999: 11).Stephen Pax Leonard notices the crucial place held by the notion 
of belonging, and by communitarian and collectivistic thinking for an Inuit 
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sub-group living in the north-west of Greenland (Leonard, 2015: 58). 
Reimer explains – in Chapter 9 of her book on the Eskimo lifestyle and 
mentalities,Beliefs About the Environment – that closeness to nature 
regenerates, stimulating qualities (such as well-being, sharing and 
cooperating) and their manifestation in human beings; also, nature itself 
possesses an awareness of its own, providing shelter, aid and comfort, and 
functioning as a sort of interface of God; hence, the environment should be 
valued and treated with deference, as it is not in a position of inferiority 
with respect to the human being, but of equality; believing in God and 
manifesting Christian values, as well as living by tradition and 
conservative views are virtues (Reimer, 1999: 101-123).Leonard also 
describes the relationship with the habitat, or ―nuna‖, as ―primordial‖ 
(Leonard, 2015: 59). Sharing is discussed by Reimer not only as a natural 
part of the Christian way, but as a special separate awareness and lifestyle; 
it refers not only to food, but also services, stories, experiences and ―being 
friendly‖ (Reimer, 1999: 126), and, interestingly, it is linked with the notion 
of reciprocation, or a kind of law of attraction in the universe, as sharing 
will reward the person with plenitude; it also involves organizing 
gatherings and festivities in order to feel integrated and create a sense of 
belonging (ibidem: 127). 

The mention of the Pilgrims refers us back to the historical Founding 
Fathers, who left England to go to America in search of a better life. The 
nature and motivations of the old settlers illustrate those of the Blithedale 
community members. The Pilgrims landing on the Mayflower ship in 
Plymouth, Massachusetts, in 1620, were called Puritans or Separatists 
because they disagreed with the emphasis on hierarchy and attention on 
worldly aspects placed by the Church of England, which, in their views, 
had consequently strayed from the values of the Bible and the real meaning 
and purpose of religious faith (Owens, 2014: 13). They wanted to live 
differently, in the right to build their own church, which they attributed to 
all communities, and Puritans followed hard rules strictly and led an 
austere life (ibidem). Some of the Pilgrims also pursued a better life 
standard (ibidem: 14). Leaving their homes and significant possessions and 
starting from scratch, as well as working together to build a home from 
nothing, i.e. a simple life full of hardships at the beginning, is an 
undeniable reality when it comes to what occurred with the Forefathers 
(ibidem: 16). The Blithedale founders seek a purer way of life close to the 
biblical value of brotherhood as well. They run from what they have come 
to perceive as a degradation of existence, not unlike their ancestors. The 
impression that work in the countryside, managing livestock and crops 
would ensure means of subsistence more easily is present in the mindsets 
of the characters in the novel, just as it probably was in the settlers‘.  



If we analyze the content of the cultural parallels drawn above, we 
understand the core values of the Blithedale community. In closeness to, 
and reliance on nature resides a purer, spiritually superior manner of 
leading one‘s life. Altruism, sharing, helping one another, i.e. a 
communitarian approach to life, is the key to happiness. Sticking to 
conservative world views explains why Zenobia‘s feminism is perceived as 
errant, despite the group‘s declared penchant towards equity and equality 
between community members. The parallel with Paradise sanctions this 
way of life as of divine origin, as undeniably the best version of existence 
there is. Besides making it the ―right‖ way, this connotation comes with the 
burden of observing Christian values in the shared existence. Moreover, the 
announced similarity with the Pilgrims is a bold claim – to the community 
being the foundation of a living style that has universal relevance and 
should/will become the norm. It also additionally suggests that the 
initiative is justified, as it is similar to the other, having therefore the 
legitimation provided by historical precedent in palpable reality, not only 
in divine mythology. 

The vocabulary accompanying this mode of life is filled with positive 
terms. Among the travelers, there is a ―blithe tone of brotherhood‖, a 
―cordial sympathy‖ of the ―unflagging spirits‖, ―companionship‖ and 
―present warmth‖; Mrs. Foster, their host, bids them a ―hearty welcome‖, 
smiling ―hospitably‖ (Hawthorne, 1958: 40) and behaving ―affectionately‖, 
nurturing the ―blessed state of brotherhood and sisterhood‖ (ibidem: 41). 
Their life is envisaged as ―true, strong, natural, and sweet‖ (ibidem: 42), one 
of ―spiritual health‖ (ibidem: 54) and ―pure influences‖ (ibidem), ―of love 
and free-heartedness‖ (ibidem: 55), and they are to one another ―brethren 
and sisters‖ (ibidem: 43).We notice an insistence on the term ―brother‖/ 
―brethren‖/ ―brotherhood‖ and ―sister‖/ ―sisterhood‖, showing that the 
spiritual fellow feeling is as strong as a blood relation or family tie. Also, 
derivatives from the noun ―heart‖ (―hearty‘, ―free-heartedness‖) are meant 
to point to the existence of fellow-feeling and sentiment, as well as the 
heartfelt, or honest quality of the feeling, which also makes it profound 
and, consequently, perhaps, able to withstand the test of time, i.e. 
immutable. Most of the nouns characterizing the relationship between the 
community members – ―brotherhood‖, ―sympathy‖, ―companionship‖, 
―love‖ – presuppose reciprocation of feeling; all of them, along with the 
adverbs showing manners of being – ―hospitably‖, ―affectionately‖ – rely 
on empathy and a capacity and willingness to give, cater for another 
person‘s needs, and selflessness. All the characterizations of the kind of 
living that is involved on the farm share the semantic feature [+warm], in 
the figurative sense, and [+caring]. The core attitude is, in other words, the 
opposite of indifference and selfishness. 
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The construal of the warm manner of interaction at Blithedale is 
achieved by resort to antithesis with the old way of life as well, which 
represents the ―system of society that shackled us‖ (ibidem: 40). The society 
that they have run away from had a ―rusty iron frame-work‖, a ―weary 
treadmill‖ system filled with ―hindrances‖, ―irksomeness‖, and thus 
―intolerable‖; fleeing it feels like having ―stept down from the pulpit‖, as 
having ―flung aside the pen‖ and ―shut up the ledger‖; the city life was full 
of ―enervating indolence‖, ―absurd‖ and based on ―false and cruel 
principles‖, as opposed to their ―generous‖ new purpose; it was 
characterized by ―pride‖, whereas now their guiding principle is ―familiar 
love‖; they are learning to earn their living by ―mutual aid‖ instead of 
―wresting‖ it or ―filching‖ it from another who is ―less shrewd‖ (ibidem: 46), 
by ―earnest toil‖ (ibidem: 47) instead of ―selfish competition‖ (ibidem: 46). 
Most antitheses also contain metaphors, mainly of obsolete machines that 
work with difficulty and/or requiring effort or strain of nerves – namely, a 
metal (iron) skeletal framework and a treadmill. Besides being outdated, 
these pieces of machinery also connote slowness – iron is a massive and 
heavy metal, and the treadmill performs repeated, slow moves. The same 
[+slow] feature is reinforced by the presence of the nouns ―hindrances‖ and 
―irksomeness‖, which connote the slowing down of an activity because of 
obstacles that need to be overcome (the first), and irritation, which also 
prevents or reduces the pace of an activity (the second), opposing, for 
instance, a boost that one may receive or feel in relation with performing an 
activity. 

The first metaphors are achieved by comparing old life with a device. 
The second series of metaphors are accomplished by comparing it to 
various jobs and actions. Living the old life, the more modern one, was like 
being a priest and preaching to the masses from the literally and 
symbolically high place of the lectern. This status and activity are meant to 
connote the guise of superiority and artificiality, of didacticism by all 
means. It is also a position of authority or preeminence that is socially and 
officially acknowledged, just as that of an author (resorted to for the second 
metaphor using occupations) or an accountant juggling numbers, capable 
of calculating one‘s profit and (financial) fate. This position of power and 
knowledgeability that exceeds that of everyman somehow deprives the 
person of modesty and thus distances him/her from what is really 
important, making him/her lose sight of the real values in life. It so 
happens that these jobs – priest, writer, clerk/businessperson – come along 
with a better financial standing as well, which comes in opposition to the 
frugality of life in the middle of nature, and to being close to the divine and 
to the spiritual. Worldliness is contrasted with the spiritual within these 
same metaphors. This last strain, of spirituality, is mirrored by the 



antagonism between the nouns ―pride‖ or ―competition‖, on one side, and 
―love‖, ―aid‖ and ―toil‖, on the other. Thewords in the first series have in 
view self-aggrandizement, antagonism, and gain at the expense of 
another‘s loss, whereas those in the second rely on mutuality, fellow-
feeling and all-inclusiveness, i.e. the benefit of all through everybody‘s 
input and efforts. The nouns ―aid‖ and ―love‖ presuppose a giving move, 
whereas the verbs ―wrest‖ and ―filch‖ refer to a pulling move, a snatching 
from the other. Besides the semantics, the opposition is suggested at a 
purely grammatical level through that between the parts of speech used for 
the contrasted modes of existence – nouns are softer than verbs, because 
they are more static, passive, designated rounded and finished realities and 
items, in comparison with the verbs which are more aggressive because 
dynamic. Moreover, the verbs are used in an ―-ing‖ form, which enhances 
the sensation of dynamism, transforming it into violence, which is actually 
associated with life in the characters‘ modern times, the life that they run 
from. 

All the parallels drawn above between the community and other 
realities and contexts – it being like Paradise, like the American Plymouth 
settlement, and like an Eskimo society – rely on a sense of new beginnings, 
the opening up of a new, pure perspective on human beings and their 
existence together. The instances chosen as mirrors are meant to have an 
aura of nobility to them, and raise the claim of exemplarity. They are 
models to be heeded and followed. What they have in common is the 
concept of missionarism. Priscilla is called, because of her apparent 
innocence and vulnerability, the ―first fruits of the world‖, of this universe 
that they are trying to establish and make endure (ibidem: 56). They choose 
to see the young woman as an omen, thinking that ―Providence has sent 
her‖, and as a mirror of how well (or badly) they will be doing on this 
mission: ―As we do by this friendless girl, so shall we prosper.‖ (ibidem) 
Besides showing the messianic tinge in their reformative endeavor, this 
attitude points to a tendency to look for answers and guidance from the 
spiritual world, with such intent that they find in another human being a 
fortune-teller element, a prop and aid for prophesizing – if she thrives, they 
will too. This situation and their positioning with respect to the context 
indicates, on the one hand, the existence of a good intention, a belief in the 
fact that what they are doing is special. On the other, it also suggest 
aloofness and arrogance, hinting very subtly at the ironic stance that the 
narrator is about to take with respect to the Blithedale project.  

What we have presented above is just the surface imagery, furthering 
the good qualities of the settlement. As we have seen, these are extracted 
from associations with other famous communities and beginnings – the 
Pilgrims or Founding Fathers of the American nation, the Eskimos, and, as 
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a chief metaphor, the biblical Paradise. However, as we read on, we realize 
that these parallels are progressively subverted by the narrator‘s irony and 
disbelief, which later on culminates in sarcasm and derogatory comments. 
Humor becomes biting, and, every now and then, downright mockery. Let 
us see this other, dark side of the narrator‘s outlook on Blithedale.  

3. Irony and humor in viewing brotherhood and the community  

3.1 The analogy with fire 
Fire is used from the beginning as a complex metaphor for the 

Blithedale project. The first wood fire at Blithedale is particularly ―cheery‖, 
as no other fire has ever been, but it burns ―on an April afternoon‖ in the 
vicinity of ―fitful gusts of a wintry snow-storm roaring in the chimney‖ 
(ibidem: 37). This remark is meant to suggest that, even though the hearth is 
warm and provides the protection and hope that it is meant to, and at a 
heightened intensity in comparison with the way the narrator has ever had 
this feeling before, it does so in the proximity of coldness and harsh 
weather, i.e. that the fire is in danger of being extinguished by the winter 
lurking outside. Figuratively speaking, this announces the disenchantment 
with the prospect of Blithedale, the way in which it will soon cease to cater 
for the hopes and dreams of those involved in it. That is precisely the idea 
that the next comment – ―The stanch oaken logs were long ago burnt out.‖ 
– is meant to put forward, the fact that the experiment is doomed to fail 
(ibidem). 

The fires at Blithedale are made of ―crooked and unmanageable boughs‖ 
that ―could never be measured into merchantable cords for the market‖ 
(ibidem: 40). In other words, they are kindled using branches that would be 
refused because of their inconformity of shape and pattern, which stand for 
the incompatibility of the people forming the community with the society 
which they left behind. Like the incongruous branches, the community 
members are misfits, elements that could not integrate and be like the 
others and the norm. The fire made up with such aberrant branches is in 
fact a mirror for the project initialized by outcasts and self-exiles. It is 
special in the same way in which Blithedale is special, different and 
unconventional. 

On another occasion when a fire is made, the narrator‘s words point 
again to its metaphoric quality: ―‗I hope […] that our blazing windows will 
be visible a great way off. There is nothing so pleasant and encouraging to 
a solitary traveller […]‘‖ (ibidem: 51). Coverdale‘s words betray pride and 
aloofness, as he wants their abode to be visible from afar in order to be 
admired and even desired, as well as obviously considers it to be the 
equivalent of a lighthouse for lost souls, which can guide and save all those 
who are outside it. The character raises the claim that Blithedale is a sort of 



landmark and reference point for all, an example to be followed, a directing 
line. The voice of reason is at this point embodied by Silas Foster, the 
farmer, who duly – and at the same time ominously – notices that ―‗The 
blaze of that brush-wood will only last a minute or two longer‘‖ (ibidem: 51-
2), which makes the narrator think to himself: ―but whether he meant to 
insinuate that our moral illumination would have as brief a term, I cannot 
say‖ (ibidem: 52). Coverdale intentionally draws our attention to the 
symbolic nature of fire, as well as overtly introduces doubt in relation to 
the project at this point. With the line above, Silas becomes the voice of his 
dark presumptions, and continues to be that with what he says next: ―Our 
firelight will draw stragglers, just as a candle draws dor-bugs, on a summer 
night.‖ (ibidem) The image invoked here by the farmer, of insects drawn to 
light and flames only to come too close and die as a result of the fatal 
attraction has also yielded the metaphor (and the idiom) of the moth-to-the-
flame effect.It figuratively refers to any uncontrollable desire that 
ultimately turns out to be destructive, more precisely to alluring situations 
that end up representing deadly traps for the victim. A beautiful 
appearance may hide disaster, and one may be ensnared by something 
attractive that is ultimately his/her demise. Blithedale may represent such 
an instance of a wonderful thing that eventually proves itself a mirage. 
Hence, it is not only that, like the fire, the project will die out, but also that 
this fire is deceiving: instead of being a genuinely authentically positive 
reality, it hides imperfections and pretense itself, as it will soon be revealed 
openly. 

3.2 Irony made visible 
As pointed out at the beginning of the novel and in section 2.3above, 

aggressiveness and antagonism are initially deemed to characterize the 
world that the Blithedale dwellers have left behind, which is considered, to 
begin with, in antithesis to the calm and harmonious bliss of the newly-
found life. Nevertheless, this antithesis does no longer stand as we advance 
with the reading. As the food reserves are thinning out, the settlers surprise 
themselves thinking of ways to beat the city customers to the market in 
order to get the best products (pigs and vegetables). Hence, they end up 
competing with gardeners, entrepreneurs and customers around Boston, 
trying to wake up earlier in the morning to get to the market before them, 
to more or less race them there and gain an advantage. This situation of 
trying to outrun competition comes in strike contrast with the fact that this 
attitude is one of the main that got discarded and looked down on in the 
first place. Paradoxically, they come to embody the very things that they 
hated and took it upon themselves to avoid: 
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―It struck me as rather odd, that one of the first questions raised, after our 
separation from the greedy, struggling, self-seeking world, should relate to the 
possibility of getting the advantage over the outside barbarians in their own 
field of labor. But, to own the truth, I very soon became sensible that, as 
regarded society at large, we stood in a position of new hostility, rather than 
new brotherhood.‖[1] 

Situational paradox and irony triggers the use of irony at the 
linguistic level.The words in the quote above, all negative and containing 
the semantic features [+aggressive] and [+confrontational], be them verbs 
(―struck‖), adjectives (―greedy‖, ―struggling‖, ―self-seeking‖) or nouns 
(―barbarians‖), which were supposed to characterize those on theexterior, 
end up mirroring their own attitudes, themselves instead of the others. The 
antithesis ourselves-the outsiders is lost, and the evidence of not only its 
invalidity, but also of the reversal of announced valuesand of hypocrisy is 
humorous as well as ironic. 

Humor is more marked in the instance in which Coverdale, falling 
sick because of cold and the lack of comfortable living conditions, revolts to 
himself, in an inner monologue, against his own involvement in the project 
as well as the others‘, becoming more honest and ironical overall. Instead of 
seeing everything as surrounded by the aura of positivity, he takes distance 
from the situation and analyzes the whole context with a critical eye. He is 
obviously marked by the upset of having allowed himself to get ill over this 
Spartan way of life, whichdetermines his criticism. Stepping down from the 
pulpit of saving appearances himself, he calls a spade a spade and shows a 
less spiritual side and interpretation of facts, proving the point of pretense 
in the Blithedale endeavor. His much more down-to-earth approach makes 
room for colorful language and humor. 

To exemplify, he wishes that this 

―reformation of society had been postponed about half a century, or, at all 
events, to such a date as should have put my intermeddling with it entirely out 
of the question‖[2]. 

We notice that he wishes for his life span and the time of the 
Blithedale project to be anachronistic because he wants to avoid the 
responsibility and shame of admitting that the conditions of the project are 
too hard for him. He would like to appear as a hero, enduring hardships to 
make a statement, but without actually having to endure anything. He 
wonders what had gotten into him to leave the comfort of his previous life: 
―What, in the name of common sense, had I to do with any better society 
than I had always lived in? It had satisfied me well enough.‖ (ibidem), 
statement followed by a description of the material comfort of his previous 
home and of an un-extraordinary, modest, (petty?), but peacefulexistence, 
ended with the concluding quip ―what could be better than all this?‖ 



(ibidem: 65). He indirectly acknowledges the fact that he is perhaps not 
made for grand things, that he is not heroic, noble and as spiritual as he 
meant to seem, and that the desire to appear as such might have been 
inflated ego. He is perhaps not cut for the new life of sacrifice, and may not 
have what it takes to be more than a regular individual. 

Nevertheless, self-irony quickly turns to irony towards the others, to 
an attack at the Blithedale dwellers. He cannot stand self-deprecation for 
too long, turning again towards the exterior, attacking the rest: ―Was it 
better to hoe, to mow, to toil and moil amidst the accumulations of a barn-
yard; to be the chamber-maid of two yoke of oxen and a dozen cows […]?‖ 
(ibidem). The alliteration, the onomatopoeic quality of the terms and the 
rhyming serve the creation of irony here; they have a derogatory function, 
of minimizing life on a farm, of making it appear coarseand ridiculous, as 
unserious as a child‘s limerick. Rhyming is used right next to oxymoron, 
achieved through the alternation of hotness and coldness used as 
metaphors for the narrator‘s states: he feels as if having 

―a furnace in my heart, and another in my head, by the heat of which I was 
kept constantly at the boiling point, yet shivering at the bare idea of extruding 
so much as a finger into the icy atmosphere of the room‖[3]. 

The heat and cold are, in the concrete sense, referring to high and low 
temperature, respectively symptoms of the character‘s illness and bodily 
perceptions through the senses(having a fever and at the same time feeling 
cold and quivery), and the ambiance, i.e. the warmth of the hearth fire and 
the low temperature in the room, but also, figuratively, metaphors for 
anger and the taking of distance (or disenchantment with) the whole 
concept of Blithedale.The furnace in his head is a swirl of ideas, and the one 
his heart a turmoil of emotions, the most prominent of which is anger, and 
the boiling point is anger reaching its peak. Oxymoron and metaphor 
increase both dramatism and humor in this context. 

Coverdale continues by mixing self-irony with satire at people in 
general. As Hollingsworth nurses him, he thinks that there is a tenderness 
to the other that is uncharacteristic of the ―natural indifference‖ or even 
―absolutely hostile feeling‖ of men towards the ill, which, given the fact 
that compassion is more present in women than in the ―brute brethren‖ 
who ―really have no tenderness‖ in their ―selfish existence‖, transforms 
Hollingsworth into a somewhat odd character (ibidem: 66). Mockery is 
multi-directional: Coverdale indirectly mocks himself for disbelieving that 
mankind is good-natured, men in general for being brutes and selfish, 
Hollingsworth for having ―something of the woman‖ in him, then people 
in general again for the fact that Hollingsworth‘s kindness is a rarity and, 
since the chance of finding a deathbed nursing companion such as him is 
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extremely slim, one ―had better make up his mind to die alone‖ (ibidem). 
Coverdale insists on this idea and takes is to the extreme with his further 
comments on when and how one should die. Given the rare chance that he 
had in enjoying Hollingsworth‘s care at a moment when he was close to 
death, and the belief that he will never encounter such a good friend in a 
similar time of need, Coverdale declares: ―It still impresses me as almost a 
matter of regret, that I did not die then, when I had tolerably made up my 
mind to it‖, while, due to the male nurse‘s bedside manners, he was ―in the 
mood‖ (ibidem: 67). The picture painted here has, of course, rich humorous 
overtones, besides the dramatic and ironical ones: the narrator is not 
nearing his death, this is just an exaggeration caused by his revolt, just as 
he exaggerates, because of his irritable state, the gloomy outlook on 
mankind; hyperbolizing is a source of the comic; also, one can‘t, of course, 
decide upon one‘s time of death. 

The narrator performs a strategy in first praising Hollingsworth, only 
to subsequently start criticizing him, firstly in a subdued manner, which 
can be interpreted as ambivalent, as half-irony/joke half-serious/sincere 
admiration, to then make it clear that Hollingsworth‘s personality is 
undermined. This latter stance, in its turn, prepares the terrain for further 
biting irony towards the whole group of villagers, as we shall see in the 
following section. 

4. Taking it a step further – sarcasm and satire 

4.1 Disparaging Hollingsworth 
The passage from irony to sarcasm is achieved through the mocking 

that Coverdale directs, firstly, at the character of Hollingsworth. The 
narrator chooses this manner, of picking on – so-to-speak –one individual 
at the beginning, before he openly picks on the others, as the introduction 
of doubt regarding character is easier to digest and more believable when 
directed at only one individual, and thus the questioning of all may be 
insidiously and more effectively done afterwards, once suspicion over one 
person who belongs to the community has already been cast, supported 
with arguments and, potentially, accepted. 

Hollingsworth‘s intentions and motivations are taken into 
consideration and debated. First, the very reason why he retired from 
society is made to look petty and unlike the others‘. If the rest of the 
community may have been tired of the ways of the world because these 
were found base, in Hollingsworth‘s case – Coverdale suggests – the reason 
behind his retreat may have been an incapacity to integrate. In his 
particular case, it was not that society was found faulty, but Hollingsworth 
was the faulty one, i.e. ―at odds‖ with the world (ibidem: 78). 



Moreover, Hollingsworth‘s dedication to his philanthropic theory, at 
the expense of leaving no room for other manifestations of benevolence 
towards human beings, is seen as a ―spectral monster‖ (ibidem) and as 
―terrible egotism which he mistook for an angel of God‖ (ibidem: 78-9). 
Hollingsworth is preoccupied with a particular project, which takes up all 
his attention and energy: he wants to build an institution for the 
reformation of criminals, called by the narrator a ―castle in the air‖ (ibidem: 
79). Pascal Tréguerdraws an analogy between this metaphoric phrase and 
that of building ―castles in Spain‖, and traces the latter to the French 
chansons de geste (i.e. historical verse romances from the Middle Ages), 
more precisely to a situation depicted in one of these, when Charlemagne‘s 
knights refused to attack a stronghold in Spain, despite being promised to 
own it as a fief in case of success, as they were too tired and harassed by the 
enemy to deem it feasible; therefore, the building of such a castle or domain 
was an unlikely prospect, and the corresponding idiom came to refer to 
something unconquerable or impossible to accomplish (Tréguer, 2017). The 
first mention of the phrase ―castles in the air‖ is dated later, in the 
sixteenth-century work of an English author and translator, who mentions 
it in the context of a pair of lovers‘ dreams and fantasies, and points out the 
similarity in meaning with the other idiom, along with providing as a 
reason for its emergence the loss of the cultural reference of Spanish castles 
(ibidem). Coverdale‘s intimation on Hollingsworth is that, on the one hand, 
he is pursuing an objective unrealistically, and, on the other hand, thathad 
the man been genuinely caring, he would have paid attention to other, 
equally or even more stringent needs of his friends, and would have 
manifested his interest in more than one aspect of welfare. 

Coverdale carefully constructs his argument against Hollingsworth, 
taking the seriousness of his accusations progressively further, by making 
increasingly weighty allegations. Hence, Hollingsworth‘s penchant to stick 
to an idea the way he does is not seen as generosity for the sake of the 
people, but rather as an obsession, a hobby horse or fixation that thus 
becomes a sign of mental illness: ―It is my private opinion that 
[…]Hollingsworth was fast going mad‖ (Hawthorne, 1958: 79). 

What is more, besides being mentally unstable, Hollingsworth may 
also be a manipulative maniac. His dedication to his cause is interpreted as 
a scheme for conversion to his views, a matter of ego rather than one of 
selflessness, an attempt to fuel proselytism, form proselytes and gain 
followers – the intentions of a narcissist: all his effort is an ―ulterior purpose 
of making me a proselyte to his views‖ (ibidem: 80). We have come a long 
way from the initial apparent admiration for Hollingsworth‘s nursing 
qualities and tender character. 
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4.2 Group characterizations 
After analyzing Hollingsworth, first in the ambivalent manner 

pointed out above, which then made room for disapproval and 
belittlement, Coverdale passes on to perform the same task in reference to 
the whole community of Blithedale. 

He begins by softer characterizations, veiled under the appearance of 
appreciation, calling them ―our little army of saints and martyrs‖ (ibidem: 
84). The presence of the possessive adjective in the first person plural, 
―our‖, denotes self-inclusion and availability towards considering the cause 
his own. In other words, Coverdale appears to rally himself to the 
community‘s ideas and mentality. Nevertheless, we also notice the 
oxymoronic coexistence of the notions of ―army‖ and ―saints‖, which are 
nonsensical together through their connotations. An army connotes conflict 
and antagonism, whereas saints are supposedly peaceful and non-
conflictual. The reunion of the semantic traits of [+conflict] and [+sacred] is 
achieved in the term ―martyrs‖, which indeed fight, violently even, for 
their faith, and preserve, at the same time, their sacred nature in doing so. 
However, the mention of the term ―martyr‖ in connection to the members 
of the Blithedale community seems farfetched and exaggerated, and its 
quality of being ill-suited makes it ironical, tipping the scale towards 
mockery at the respective people. 

The fact that negativity characterizes the group is spelled out further 
by Coverdale: ―Our bond […] was not affirmative, but negative. We had 
individually found one thing or another to quarrel with in our past life‖ 
(ibidem: 85). For a new society which claims to leave behind antagonism 
and meanness, and which supposedly relies on a newly-forged sense of 
alliance and brotherhood that deems itself ideal or perfect, the fact that its 
foundation is negativism and a conflictual state seems inappropriate and 
hypocritical. 

The narrator does not leave things at this level, of soft reproach. He 
embraces forthright rebuke that takes the complexity of a satire. They form 
a ―gang of beggars, or banditti‖ rather than ―either a company of honest 
laboring men, or a conclave of philosophers‖ (ibidem). So, they have neither 
the practice, action skills, nor the pool of necessary ideas to constitute a 
cohesive system. They fail to be a system because they lack both proper 
ideologyand action. Know-how is absent, which denounces the 
randomness of the gathering. The true nature of the community members 
is revealed, as they are retired from the world not because the world was 
not enough for them, but because they were not enough for it. Like 
Hollingsworth, they were misfits due to something missing from them, 
rather than for a fullness or abundance of talent that would have 
determined them to seek more (in conjunction with them being ―more‖) 



elsewhere. The term ―beggars‖ unveils the very reason why they are at 
Blithedale: they are in search of making a livingeasily, and found city life 
too harsh; i.e., they ran away from real work, and believed that earning a 
living in the countryside would be facile. The naming of the people as 
―banditti‖ is not accidental. Drawing on David Punter, Wendy Fall 
contends that the archaism referring to ―robbers and outlaws‖ is a popular 
word in eighteenth-century Gothic novels, given their obsession with the 
law, and illustrates the respective writings‘ penchant for placing ―sensitive 
subjects‖ and the ―anxieties of the law-abiding British reader‖ in some 
distant realm (Fall, n.d.). The peculiarity of the noun is two-fold: firstly, it is 
of foreign origin, coming along with the connotations mentioned above, 
and having an irregular plural, formed along the suffix rule –o (for the 
singular form) becoming –i(in the plural), i.e.: bandito, banditti; secondly, it 
is archaic. It is, most importantly, negatively connoted, just as the collective 
―gang of‖, which opposes the more positively-connoted collectives 
―company of‖ or ―conclave of‖ used to refer to workmen or philosophers. 
This artifice concerning the antithesis made through the choice of collective 
nouns comes to support and further the pejorative connotations associated 
with the group of people living at Blithedale. 

The series of humorous characterizations for the group that follows 
constitute a harshly ironical outlookon them, and is filled with cultural 
references and puns. Given their poverty, they are ―a living epitome of 
defunct fashions‖ and ―gentility in tatters‖ (Hawthorne, 1958: 86), i.e. 
wearing outdated and ragged clothes. Their appearance is not the only 
aspect that is being mocked at, just the first. They are also like the 
―denizens of Grub-Street‖ (ibidem). The named street is one that designated 
the poor areas of London at an early time in the nineteenth century, filled 
with dosshouses (providing cheap accommodation), and establishments 
where one could get inexpensive food, as well as brothels (Grub Street, 
n.d., Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Grub_Street); since writers 
and artists at the early stages of their craft sought abode in these 
surroundings, yet hoping for a full-fledged career, their less-than-worthy, 
―mean‖ productions came to be known as ―grubstreet‖, as Samuel Johnson 
states in his Dictionary,an image and reputation put forth by Alexander 
Pope as well, in his famous mock-heroic poem Dunciad(ibidem). Hence, a 
proper noun,a street name formed by two lexical units, becomes a 
compound term and a countable noun, or even an adjective, depending on 
the case, to refer to an artistic piece of low value. Hence, it metonymically 
points to the society taking refuge at Blithedale, which contains artists or 
writers manqués, who pretend to be discovering the virtues of living close to 
nature, either allegedly filled with disgust for the mercantilism that is 
incongruous with their spiritual artists‘ natures, or in search of inspiration 
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from this proximity with nature and innocence. The richness of the 
metaphor that the name Grub Street brings to the forefront derives from 
the other meanings of ―grub‖: an insect in a larvastage of development, and 
food (as a noun); ―to search for something by digging or turning over 
earth‖ (as a verb) (Grub, Cambridge Dictionary, 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/grub). The people‘s 
similarity with worms may come from their lesser status or character; their 
search for food and their agrarian profile would illustrate the other two 
meanings of the word. From any angle, the term is a perfect metaphorical 
mirror for who these people are. 

―Coleridge‘s projected Pantisocracy‖ (Hawthorne, 1958: 86) is a 
cultural reference to a utopian social arrangement, devised at the end of the 
eighteenth century by a group of thinkers among whom the romantic poet 
Samuel Taylor Coleridge, in which governmentis performed by all people, 
and which therefore relies on the idea of equality (Pantisocracy, n.d., 
Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Pantisocracy). Since the English 
Romantic Lake Poets had, among their obsessions, the idea of closeness to 
nature as a kind of return to innocence and authenticity (Goldberg, 2007), 
the Blithedale project bears similarities with this type of mentality 
purported in the respective poetry. Also, the field dwellers resemble 
―Candide and his motley associates, at work in their cabbage-garden‖ 
(Hawthorne, 1958: 86). Described as both a ―satire on Optimism‖ and a 
―satire on systems‖ (Pearson, 2006: XVII), the philosophical eighteenth-
century story Candide by Voltaire satirizes the preservation of optimism in 
the face of ―inexhaustible‖ ―atrocities and disasters‖ (ibidem: XIX) – ―Rape, 
pillage, murder, massacre, butchery, religious intolerance and abuse, 
torture, hanging, storm, shipwreck, earthquake, disease, prostitution: all is 
well.‖ (ibidem) – as well as depicts the rejection, by Candide, of both 
Manichaeism, which focused on the manifestation of evil, 
andoptimism(manifested in the story by the characters Martin and, 
respectively, Pangloss) (ibidem: XX).Blithedale Romance may also be seen as 
satirizing both optimism and systems, just like Candide. Like Voltaire‘s 
innocent character (whose name, which means ―white‖ in Latin (ibidem: IX) 
is telling for his impartiality and tabula rasa, empirical approach to 
existence), the entrepreneurs at Blithedale mean to find an alternative way 
of leading their lives, which is both different from all existing, 
disappointing ones, and better than these. The other obvious aspect in 
common is the closeness to nature and the concept of methodizing nature – 
farming or gardening being deemed as suitable activities for this new way 
of life, as well as a metaphorfor: a return to simplicity and, through it, to 
innocence; the notion of harmony (with the environment and with other 
people); honest work and toil – in both earning one‘s living, and 



chiselingoneself, in order to evolve; the concept of building something in a 
proper, adequate manner, and from scratch. Pearson draws our attention to 
the symbolical character of the journey in Candide, as one of attaining some 
sort of enlightenment as far as human nature and the human condition are 
concerned; also, the newly-established community is a sham: ―The castle of 
Thunder-ten-tronckh, supposed microcosm of the best of all possible 
worlds, is, of course, a fool‘s paradise.‖ (ibidem: XXI). The journey of the 
characters in Blithedale Romance is a spiritual one as well, just as their 
agrarian paradise is imbued with hypocrisy, like the one in the novella. 

We notice that the cultural references resorted to in order to clarify 
and enrich the conceptual content associated with the society ofBlithedale 
presuppose both general knowledge, i.e. an erudite, knowledgeable and 
well-read audience, and awareness of etymologies, as both terms – 
Pantisocracy and Candide – require etymological decoding relying on the 
dead languages – Greek and, respectively, Latin. Hence, it is not only 
culture that bears an important role in, and contributes to,the 
understanding of the references used, but also linguistics and terminology 
as such. Awareness of the meaning borne by the words, even outside their 
context, backs up comprehension and supports completeness and accuracy 
of depth in decoding and interpretation. Also, we can add the fact that 
these two characterizations mark the line towards sarcastic humor, a biting 
level of depiction, which has advanced towards a new type of harshness. 

That is why, in what follows, derision is the chief stance, and it is that 
in an open manner. Indirectness is replaced by directness, the chuckle 
becomes a cascade of loud laughter. The members of the group at 
Blithedale are next likened to scarecrows, because of the state of their 
ragged clothes – but also, more subtly, because of character and situation, 
meaning that they are fools unconvincingly posing into something that 
they are not. A scarecrow is also something that wants to be taken more 
seriously than it really is. The similitude functions at both the level of 
appearance and that of essence. The community of false gardeners becomes 
the laughing stock of the real farmers, who invent fable-like stories that 
mock at the pseudo-countrymen. For instance, the people at Blithedale 
have intentionally grown burdock, thinking that it is cabbage; also, cutting 
off two or three fingers while handling farming tools is ―an ordinary 
occurrence‖ (Hawthorne, 1958: 87); also, the real villagers 

„circulated a report that we communitarians were exterminated, to the 
last man, by severing ourselves asunder with the sweep of our own 
scythes! – and that the world had lost nothing by this little accident‖[4]. 

Another form of mockery bears on the romantic images related to the 
logic of living in the middle of nature for the sake of the inspiration and 



 

204 

 

illumination that it may produce. Coverdale is the one to put forth such 
imagery of the allegedly mystically-inspired field worker. He speaks of the 
―spiritualization of labor‖, manual work becoming a ―form of prayer and 
ceremonial of worship‖ (ibidem). We notice the use of words pertaining to 
the field of the spiritual, i.e. ―prayer‖ and ―worship‖, accompanied by the 
nouns ―ceremonial‖ and ―spiritualization‖ which add the extra semantic 
feature [+serious], in an attempt to give weight to the action. However, the 
next images subvert this seriousness, revealing it as a sham. They use it in 
further allegedly serious pictures of what supposedly happens when man 
gets inspired through labor, images that nevertheless become absurd and 
comic precisely because of their excessive claim to seriousness and 
spiritualization against the background of the previous humorous 
portrayals of decay: ―Each stroke of the hoe was to uncover some aromatic 
root of wisdom‖ (ibidem); ―we were to look upward, and catch glimpses 
into the far-off soul of truth‖ (ibidem: 87-8). The deterioration of life in its 
material form, represented by the rags and the horticultural mistakes, 
comes in stark contrast with the metaphors of long-lost spirituality (which 
is yet still sough-for, despite its increasingly obvious elusiveness) ―root of 
wisdom‖ and ―soul of truth‖. These show the aim of reaching a core of 
some kind that would bring illumination. ―Root‖ connotes [+core] and 
[+hidden], and ―soul‖ connotes [+core], [+spiritual], [+immaterial]; what 
the immaterial and the hidden have in common and mean to further 
express is the key feature of something that is inaccessible or accessible 
only with great pains and difficulty. The decline on the physical or material 
plane does not favor illumination; on the contrary, it turns out that it is 
contagious for a decline of spirituality as well, rather accompanying a 
parallel degeneration on the plane of the invisible: 

„The clods of earth […] were never etherealized into thought. Our thoughts, on 
the contrary, were fast becoming cloddish. Our labor symbolized nothing, and 
left us mentally sluggish‖ [5]. 

Distance from the corporeal does not enhance spiritual perception and 
evolution, and this is yet another idea that the portrait of the Blithedale 
dwellers satirizes. Zenobia pinpoints this fact with a sarcastic comment on 
the semblance of Silas‘ brain in comparison with Coverdale‘s: ―I don‘t 
know what his brain is made of, unless it be a Savoy cabbage; but yours 
may be cauliflower, as a rather more delicate variety‖ (ibidem: 89). The 
metaphor relies, of course, on the physical similarity between the white and 
convoluted appearance of the respective vegetables and the brain, but also 
on the process of reasoning having become of a lesser quality, inferior, and, 
hence, of the writer‘s (Coverdale‘s) incapacity to produce any literature 
since he moved to Blithedale. In other words, what Zenobia is hinting at is 



a brutalization of man, at the fact that human beings have become besotted 
under the circumstances of their new lives. 

Mockery is at its peak whenthe romantic imagery combines with 
implicit dreams of grandeur and monomania, as the pseudo-farmers 
apparently want to be considered as almost fabulous, legendary characters, 
who have put themselves in harm‘s way and sacrificed to be avenue 
openers for the generations to come; they seem to want to make history, to 
be remembered. This hyperbolized outlook is ridiculed in humorous 
images like: ―they will call us uncles, or fathers, – Father Hollingsworth 
and Uncle Coverdale‖ (ibidem: 145) (i.e. a pair of mock-founding fathers); 
they will be ―mythical personages, or exceedingly picturesque and poetical 
ones‖; the future generations will have a ―public hall‖ with their portraits, 
and Coverdale says of himself ―I will be painted in my shirt-sleeves, and 
with the sleeves rolled up, to show my muscular development‖ (ibidem). 

In August, the dryness of the climate symbolizes the lack of vitality 
and faded enthusiasm with the Blithedale project: 

„The sun-burnt and arid aspect of our woods and pastures, beneath the August 
sky, did but imperfectly symbolize that lack of dew and moisture that […] had 
blighted my fields of thought‖ [6]. 

A metaphor involving the environment closes the circle marked at the 
beginning by the analogy of the Blithedale endeavor with the hearth fire. 
Signs in the surroundings point to the evolution of things and significations 
at the level of ideas. This late summer period is also the one announcing the 
first departures from Blithedale, or abandonments of the project, as the 
chapter in which the above-mentioned imagery appears is called Leave-
Takings. The vanishing magic from nature is paralleled with the 
acknowledgment of disenchantment with the agrarian community. 
Gradually, the so-called pioneers or ―colonists‖ (ibidem: 155) go back to 
their city lives. Life in the countryside makes them so bitter in the end, that 
they consider themselves more wretched than the pigs that they have 
reared, and feel that they would be better off eaten by these: 

„they alone are happy, [the pigs] – and you mean to cut their throats and eat 
them! It would be more for the general comfort to let them eat us; and bitter 
and sour morsels we should be!‖[7] 

Considering oneself as unworthy even for pig food is coming a long way 
from the bliss claimed at the beginning, and represents an instance of dire 
cynicism. 

5. Conclusions 
Like any utopia, Blithedale Romance ends up in absurdity. It starts 

from a feeling of utter hope, bliss and grand plans, only to reach an equally 
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powerful negative and grim perspective. 
This paper has followed the progression from one extreme to the 

other, focusing on the way in which it has been constructed at the linguistic 
and conceptual levels, looking at the fusion of language and cultural 
references. We have tried to trace the progression achieved in the portrayal 
of brotherhood, pinpointing all its aspects: humor, irony and sarcasm, and 
revealing the workings of language and terminology in connection with 
these. We have picked what we have considered as pertinent examples for 
the stages involved in this process, so as to mirror this evolution. We 
consider that the author addressed, in the construction of his ideas, a 
learned readership, given the abundance of cultural references that the 
reader needs to decode in order to get the full extent of his meaning and to 
interpret completely the parallels that the author makes. 

 
 
NOTE: 
[1]. Nathaniel Hawthorne,Blithedale Romance, p.47-8. 

[2]. Nathaniel Hawthorne,Blithedale Romance, p.64. 

[3]. Nathaniel Hawthorne,Blithedale Romance, p.65. 

[4]. Nathaniel Hawthorne,Blithedale Romance, p.87. 

[5]. Nathaniel Hawthorne,Blithedale Romance, p.88. 

[6]. Nathaniel Hawthorne,Blithedale Romance, p.153. 

[7]. Nathaniel Hawthorne,Blithedale Romance, p.159. 
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ALEXANDRU NICULESCU, Creştinismul românesc. Studii istorico-
filologice, Bucureşti, Editura Spandugino, 2017, 506 p.  

Cunoscutul romanist Alexandru 
Niculescu și-a dedicat cercetările 
de o viață relevării 
individualității limbii române 
printre limbile romanice, cele 
patru volume (1965, 1978, 1999, 
2003) ale operei sale, 
Individualitatea limbii române între 
limbile romanice, întregindu-se, 
după propria mărturisire, cu 
publicarea, în 2017, a carții 
Creştinismul românesc. Studii 
istorico-filologice.  
Scrisă cu convingerea că „un 
romanist se găsește în obligația 
de a înțelege și studia 
creștinismul‖ care „a contribuit 
la apariția limbilor romanice‖, 
cartea lui Alexandru Niculescu 
acoperă o problematică 
neabordată în perioada 
regimului communist, cea a 

contextului religios de apariție a limbii române.  Consultând o bibliografie 
extrem de bogată și variată din domeniul istoriei, teologiei, sociologiei, 
etimologiei, istoriei limbii române, autorul fixează circumstanțele care au 
dus la formarea limbajului religios, insistând asupra stratificărilor 
temporale și repartizărilor regionale ale terminologiei creștine: „nu toți 
termenii creștini din limba română au aceeași vechime. Oricât ar părea de 
surprinzător, se pare că Dumnezeu este mai «nou» și mai «cult, teologic» 
decât Dzeu și decât Doamne! În nordul Transilvaniei apare [….] zo (din 
Dzeu): zotecuște, aștezo! «Dumnezeu să te țină (sănătos)!», «să te ajute 
Dumnzeu!» (în restul teritoriului nord românesc, zău‖)‖(p.37) 

Alcătuit din studii pe teme înrudite, elaborate de autor în ultimele 
două decenii și refăcute pentru „a clarifica imaginea românilor în lumea 
creștină actuală‖(p.21), volumul este ordonat în cinci secțiuni: I. Orient și 
occident creștin; II. Barbarii și creștinismul; III. Abba! Pater noster. Pater 
He¯món. Otce naš. Tatăl nostru; IV. Maria Theotókos; V. Addenda. 

Partea I, „Orient şi Occident creştin‖, cuprinde mai multe 
subcapitole care prezintă, cronologic, evoluţia creştinismului „pe 
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meleagurile românimii nord- și sud-danubiene, extra- și intracarpatice‖. 
Alexandru Niculescu vorbește despre mai multe „valuri‖ de încreștinare: 
primul „val‖ al evanghelizării se produce în antichitate (sec. III-IV), 
creştinismul fiind în părțile orientale, în Scythia Minor, de origini elenice, în 
timp ce în sud-vestul ex-Daciei Romane, el pătrunde începând cu sec. IV și 
este de origine latină, fiind totuși în legătură cu Imperiul Bizantin, 
„substitutul Romei‖ pentru comunitățile romanizate ponto-danubiene. Din 
acea epocă a incipientelor comunități nord-dunărene par a veni puținele 
cuvinte: preot, închinare, cruce, botez, Dzeu, înviere etc., ale unui creștinism cu 
„ritual sumar‖. 

Individualitatea romanică românească, în formare în jurul sec. VIII, 
este supusă unui al doilea „val‖ de evanghelizare (sec. IX-X până prin sec. 
XIV-XV), sub influenţa Bisericii slave: se produce „o adevărată aculturație, 
continuarea slav(on)ă a evanghelizării romanității românești in fieri, latium 
circa romancium‖, dar „dincolo de «zidul slav» sau prin slavizare, bisericile 
românilor (îndeosebi în Țara Românească) au rămas mai departe în 
jurisdicția patriarhiei din Constantinopol, «fiind singurul popor de limbă 
romanică de rit creștin-ortodox»‖. Astfel, „O Biserică originar greco-latină, 
multiseculară, este integrată, din cauze politice și ierarhice, într-o 
plurietnică slavonie cultural-teologică!‖. Valului slav îi datorăm cuvintele 
pătrunse prin liturghie: utrenie, vecernie, sfeștanie, prohod, blagoslovire, 
spovedanie, post etc., și pe cele ce desemnează ierarhia ecleziastică: vlădică, 
popă, stareț etc., utilizate în comunități al căror creștinism era „primitiv și 
incult‖,  „analfabet‖: „Putea oare exprima româna in fieri concepte precum 
a ispăși, a mântui, neprihănit etc., și termenii din Pater Noster și din Simbolul 
Credinței?‖ 

Manifestarea prozelitismului catolic „militant‖, deschide drumul, în 
epoca modernă, provocărilor Reformei şi Unirii Bisericii Ortodoxe cu Roma 
(în Transilvania). Mai multe subcapitole evidențiază influențele pe care 
ideile Reformei le-au avut asupra mediilor ortodoxe: tipărirea unor cărți de 
cult în limba română, introducerea prestațiilor liturgice în limba română, 
„apariția lentă a conștiinței etnice românești‖.  

Unele teme sunt dezvoltate în studii aparte: Biserica în nordul Dunării. 
O perspectivă istorică - abordează particularitățile pătrunderii creştinismului 
în provinciile istorice româneşti, Moldova, Țara Românească, Transilvania; 
Ortodoxie şi Reformă – sec. XVI–XVII – studiază „problema reacției 
ortodoxiei românești slavo-bizantine față de acțiunile Reformei protestante 
(luterană, calvină) pe teritoriul transilvan și moldo-valah‖; Diaconul Coresi – 
între Reformă şi pravoslavnicie (însoţit de câteva Reflecţii post-scriptice) – 
analizează limba (sintaxa) din prefețele tipăriturilor coresiene (traduceri 
românești) pentru a oferi o soluţie problemei paternităţii acestor intervenţii 
iniţiale şi finale: ,,O singură soluție se impune: prin Coresi, în textele 



românești vorbeau și scriau comanditarii protestanți!‖; De unione duarum 
ecclesiarum Transilvaniae. Biserica etnică a românilor – reexaminează 
problemele Bisericii Unite cu Roma, ajungându-se la concluzia că „această 
eroică Biserică Unită cu Roma a constituit, în Transilvania, o afirmare 
națională a etniei românilor. De aceea noi o considerăm o Biserică etnică, o 
apărătoare a drepturilor lor, în luptele românilor creștini pentru 
recunoașterea națională.‖ 

Partea II. Barbarii şi creştinismul, în două subcapitole, cercetează 
chestiunea insuficient studiată a contribuţiei barbarilor la formarea Europei 
creștine, în general, și, în particular, la dezvoltarea creştinismului 
românesc: „În numele unui creștinism victorios, goții germanici și romanici 
au creat Europa. Pentru noi românii, acest eveniment are o însemnătate 
deosebită. Gothia barbarilor creştini se afla pe teritoriul nord-dunărean, în 
care, alături de ei, se găseau şi comunităţi romanizate autohtone. Avem 
deci dreptul să-i considerăm pe goţi «barbarii» noştri.‖ 

Partea III.  Abba! Pater noster. Pater He¯món. Otce naš. Tatăl nostru, 
rugăciunea „trecută în traducere în toate limbile pământului, în zonele 
creștine, poartă numele teologic: Oratio Dominicalis, Rugăciunea Împărătească 
sau, pur și simplu, Rugăciunea lui Iisus. Această rugăciune, pe care, după 
cum se afirmă numai în Evanghelia după Luca, apostolii i-ar fi solicitat-o lui 
Iisus […], ar fi trebuit să aibă o structură stabilă, dintru început fixă. Nu a 
fost deloc așa!‖. Alexandru Niculescu urmărește modificările aduse de 
traducerea ei în diverse limbi vechi şi moderne, și, în final, comentează 
traducerile româneşti, arătând că „în ciuda unor diferenţe lexicale, au un 
trunchi sintactic şi lexical comun‖, fapt ce constituie un solid argument al 
unităţii bisericeşti a românilor, indiferent de influenţele exterioare 
exercitate asupra Bisericii Ortodoxe din provinciile româneşti istorice: 
„ortodoxia a fost un liant puternic între Țara Românească, Moldova și 
Transilvania. Ceea ce însemna că ortodoxia românească era unitară.‖ 

Partea IV. Maria Theotókos. Alexandru Niculescu examinează, în două 
studii, cum se reflectă în credința creștină românească „existența 
evanghelică a Sfintei Maria, Fecioară născătoare de Dumnezeu și Mamă 
«preacurată»‖ și consecințele conceptual-lingvistice ale acestor atribute ce 
au avut o lungă istorie în creştinism. Urmărind cultul Mariei la catolici și la 
ortodocși, cercetătorul ajunge la concluzia că termenii cu care este invocată 
depind de mentalitatea celor ce o invocă. „Fecioara (Virgo) este o imagine 
profund umană, înrădăcinată în credința fiecărui evlavios creștin, care își 
are propriile determinări sociale, culturale și existențiale. Maria, pentru 
ortodocși, […] este Maică preacurată, ocrotitoare și mângâietoare a celor pe 
care îi apasă greutățile vieții, miluitoare […], cu puteri tămăduitoare. 
Preasfânta Fecioară, Măicuța Domnului este și împărăteasă, stăpână a tuturor, a 
lumii întregi: de aceea nici un pronume posesiv (a mea, a noastră) nu 
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îndrăznește a ajunge până la Ea. Ortodocșii nu-i «coboară» supremația 
divină: Ea nu poate fi «a mea» sau «a noastră». Sfințenia ei este deasupra 
umanității. Pentru credincioșii catolici, Maria este mai mult decât ceea ce 
permit Scripturile să fie considerată de creștini: Sanctissima Mater Domini, 
Venerada et Prædicanda, Sancta Virgo Virginis sunt, în latină, sintagmele 
dogmei. Ea este „a Apostolilor/ a Patriarhilor/ a Martirilor/ a îngerilor. Dar și 
(Doamna) mea/ a noastră! Asemenea atribute îngăduie și o apropiere umană, 
personalizată de sacralitatea Fecioarei.‖ 

 Addenda, cuprinde trei studii lingvistice dedicate terminologiei vieţii 
spirituale. Primul discută etimologia cuvântului suflet care conduce la 
concluzia că „viața spirituală românească post-Dacia Romană s-a creat prin 
interferențe cultural-creștine‖, ducând la „un creștinism «plural, greco-
latino-slav»‖. „Această structură multiplă a situat romanitatea românească 
la confluența unor mari arii ale lumii creștine‖.  

Al doilea studiu abordează originea termenului de Dumnezeu: „Româna 
de astăzi – spre deosebire de alte limbi romanice – dispune de mai mlte 
posibilități de a-l invoca și a-l denumi pe Cel-de-Sus: Dzeu, Domn 
(Doamne!), Dumned(z)eu -, fiecare caracterizată de o epocă (de cultură 
teologică), de o utilizare flexională, de o conotație semantică și de o 
distribuție teritorială diferite. […] O singură caracteristică le este comună: 
toate sunt de origine latină și se regăsesc în alte limbi romanice, transmise 
direct, oral, sau indirect, pe calea culturii teologice.‖  

Ultimul studiu, Religie și lingvistică (Cuvânt de încheiere) este concluzia 
întregii cărți: „Creștinismul a avut un important impact în istoria latino-
romanității. Trebuie să luăm act că limbile romanice sunt o consecință 
directă a acestui eveniment major în tranziția de la Antichitate la Evul 
Mediu din sec. II-III până în sec. VII-VIII – și chiar mai departe în timp.‖ 
Tot cu caracter de concluzie, Alexandru Niculescu evidențiază „o 
caracteristică principală a creștinismului nord-dunărean: 
multiculturalismul‖, dar și capacitatea românilor ortodocși de a păstra „în 
slujbele bisericești, în cărțile sacre, în «tâlcuiri», un stil arhaizant (cuvinte 
greco-slavone, chiar, dialectal, cuvinte vechi latinești, pentru concepte 
creștine importante), care să dovedească o continuitate a tradiției 
ecleziastice.‖  

Ceea ce impresionează în mod deosebit în această carte, dincolo de 
erudiția autorului, de complexitatea covârșitoare a problemelor abordate, 
de generozitatea formulării unor sugestii pentru posibile noi căi de 
cercetare, este capacitatea cercetătorului de a implica afectiv cititorul, prin 
permanenta formulare de „întrebări deschise‖ și prin necenzuratele 
mărturii ale propriei implicări sufletești, în urmărirea constituirii 
spiritualității creștine. „Ajungem astfel, la o constatare fundamentală. 
Religia creștină are nevoie de cuvinte. Ipso faco: de Cuvântul (Verbum) 



cristic Sfânt. Dar Cuvântul Sfânt exprimă / acoperă o Taină: Misterul 
Credinței (Euharistia). A crede înseamnă a înțelege întrepătrunderea 
(legătura prin Religie) a Cuvântului cu puterea Credinței în Iisus. În acești 
termeni am examinat și noi – cât și cum am putut - […] creștinismul 
românesc.‖  

Apreciată pentru arta de a pune în circulație, în manieră captivantă, 
inedite idei privitoare la evoluția limbii în context religios, cartea i-a adus  
autorului ei Premiul Special: ex aequo pentru anul 2017, din partea Uniunii 
Scriitorilor din România. 

  
 

Conf.univ.dr. Doina Marta BEJAN 
Universitatea „Dunărea de Jos‖ din Galaţi 
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Stelian Dumistrăcel, Spații pragmatico-discursive. Volum omagial 
oferit autorului la împlinirea a 80 de ani,  
editor: Oana Magdalena Cenac, Editura Casa Cărții de Știință,  
Cluj-Napoca, 2017, 490p. 

 
Cartea Stelian Dumistrăcel, Spații 
pragmatico-discursive. Volum omagial 
oferit autorului la împlinirea a 80 de ani 
este, așa cum precizează editoarea 
Oana Magdalena Cenac, semnul de 
respect și prețuire pentru reputatul 
cercetător și profesor Stelian 
Dumistrăcel, implicat, de peste două 
decenii, în activitatea didactică și 
științifică de la Facultatea de Litere a 
Universității „Dunărea de Jos‖ din 
Galați. Volumul surprinde aspecte 
diferite ale colaborării lingvistului 
ieșean cu Universitatea gălățeană:  
Partea I, prezentarea Ceremoniei de 
acordare a titlului de doctor honoris 
causa a Universității „Dunărea de 
Jos‖, fixează un moment de vârf al 
recunoașterii oficiale a contribuției 
profesorului la dezvoltarea unor 
programe de studii de licență și de 

masterat la Universitatea „Dunărea de Jos‖, de îndrumare a cercetării 
doctorale a unor cadre didactice gălățene și de formare a unor relații de 
colaborare științifică și profesională cu colegii și cu studenții gălățeni. 
Solemnitatea momentului se reconstituie prin inserarea discursurilor de 
Laudatio ale membrilor comisiei (Gh.Chivu, profesor doctor, Universitatea 
București, membru corespondent al Academiei Române; prof.univ.dr. 
Traian Diaconescu, Universitatea „Al.I.Cuza‖, Iași; prof.univ.dr. Ioan S. 
Cârâc, Universitatea „Dunărea de Jos‖ din Galați; prof.univ.dr. Anca Gâță, 
Universitatea „Dunărea de Jos‖ din Galați), a alocuțiunii omagiatului și a 
unor instantanee fotografice de la eveniment. 

Partea a II-a – Complement bio-bibliografic – prezintă datele biografice și 
pe cele ale remarcabilei și îndelungatei activități de cercetare desfășurată de 
Stelian Dumistrăcel la Institutul de Filologie Română „Alexandru 
Philippide‖, dar și ca profesor universitar la Galați și Iași. Parcurgerea 
listelor de cărți, studii, articole conturează, cu claritate, preocupările sale de 
specialist în dialectologie, fonetică, geografie lingvistică, istoria limbii, 



limba literară, stilistică, frazeologie, etimologie, cultivarea limbii, 
etnolingvistică, antropologie culturală, lexicologie și lexicografie, 
terminologie și pragmatică. Reperele bio-bibliografice conturează o 
existență în care „munca, operele și spiritul, [sunt] orientate spre 
performanța științifică în perspectiva idealului academic umanist‖. 

Partea a III-a, Contribuții reflectând colaborarea cu Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galați, reunește cele 15 studii selectate din lucrările 
comunicate (în majoritate) la manifestări științifice organizate de Facultatea 
de Litere gălățeană, începând din anul 2008, publicate în revista „Lexic 
comun/lexic specializat‖. În lucrările antologate se regăsesc teme, „de fapt, 
preocupări generale ale activității de cercetare, aplicată celei didactice, 
desfășurate la Facultatea de Litere a Universității «Dunărea de Jos», 
începând cu anul 1996, în cadrul cursurilor și seminariilor în care s-a 
conturat orientarea [autorului] spre lingvistica textului, interpretată ca 
pragmalingvistică‖. 

În Preambulul Părții a treia, Stelian Dumistrăcel precizează că, pentru 
reeditare, studiile au fost actualizate și indică tipurile de intervenții pe care 
le-a întreprins împreună cu editoarea, dr. Oana Cenac, asupra lor: 
eliminarea secvențelor repetitive, unificarea trimiterilor bibliografice și 
elaborarea unei bibliografii generale, comune tuturor studiilor (utilizând 
sigle), gruparea într-o secțiune aparte a rezumatelor, în engleză, ale 
textelor.  

Deși dispunerea studiilor antologate în trei secțiuni este făcută pe 
criterii tematice: I. „Problematica cercetării‖, II. „Neologismul în discursul 
public actual‖, III. „Spații pragmatico-discursive în limbaje și stiluri 
funcționale: variație diastratică și variație diafazică‖, cititorul poate 
descoperi o tramă comună tuturor textelor: preluarea și valorificarea 
creatoare a unor teme și concepte coșeriene, autorul însuși declarându-se, 
în diverse împrejurări, apropiat de lingvistica lui Eugeniu Coșeriu. 

Chiar din Preambul, cercetătorul, preocupat să ofere cititorului o cheie 
de lectură a studiilor, discută sumar conceptul de „spațiu pragmatico-
discursiv‖ (SPD) al comunicării, pe care îl revendică „ca pe o contribuție 
proprie la analiza discursului public și publicistic actual‖ (p.119). Pornind 
de la conceptele definite de Eugeniu Coșeriu cu privire la «competența 
lingvistică» și «variația lingvistică» și, ținând seama de conceptul de 
«spațiu discursiv» lansat de lingvistul francez Dominique Maingueneau, 
Stelian Dumistrăcel reproiectează „conceptul general de «câmp 
(discursiv)», orientat spre diferite zone ale spiritualității și socialului, [...] 
subsumat ideii de confruntare”, și formulează „conceptul de «spațiu 
pragmatico-discursiv» [ce] aparține, preponderent, intenției de cooperare cu 
cititorul (și realizării optime a acesteia)‖ (p.120); în conturarea conceptului 
SPD, lingvistul insistă „asupra aspectelor pragmaticii, respectiv asupra 



 

218 

 

adecvării discursului, prin evaluarea caracteristicilor specifice mediului 
comunicării și a datelor personale ale interlocutorilor, în sensul acelui 
«kommunicatives Handlungsspiel» («joc de acțiune comunicativă»)‖ 
(p.120). 

Din aceeași perspectivă a explicării propriului sistem conceptual, 
autorul prezintă în Preambul semnificațiile atribuite unor termeni-concepte 
utilizați în textele antologate: „faticitatea, cu raportare la funcția de apel a 
limbajului‖, „conceptul de «discurs repetat» (DR), preluat, de asemenea, de 
la și în viziunea Coșeriu‖, conceptele de discurs „endogen‖ și discurs 
„exogen‖, „echivalența «pragmatică lingvistică» (din perspectiva 
«contractului de comunicare») - «lingvistica textului», [apreciind, pe 
urmele unei eleve a lui Coșeriu, că] ambele domenii conduc, pe căi 
comparabile alternativ, spre aceeași finalitate: «jocul de acțiune 
comunicativă»‖(p.124). 

Preluarea și valorificarea creatoare a unor teme și concepte coșeriene, 
remarcată în Preambul, sunt întâlnite și la parcurgerea studiilor în care 
ideile și conceptele coșeriene sunt utilizate ca argumente fundamentale în 
analiza și interpretarea faptelor de limbă selectate. Amintim unele concepte 
coșeriene la care Stelian Dumistrăcel face frecvent referire: 

- Conceptul coșerian de «limbi funcționale», „în linii generale, este vorba, 
spre deosebire de limba istorică, de acea limbă care funcționează în 
discursuri sau texte și reflectă competența idiomatic efectivă a vorbitorilor 
unei limbi istorice, distincție care intervine predilect în analiza limbajelor 
tehnice‖(p.129) – concept necesar pentru înțelegerea funcționării 
«discursului repetat» (p. 213), a utilizării «limbii de lemn», ca mijloc de 
persuasiune (p. 294), a locului și rolului inovației (p. 310) - pentru că „în 
fond, limbile funcționale trebuie privite doar ca o sală de primire a 
neologismului ce se va integra (sau nu!) lexicului uzual al limbii române 
contemporane, ca marcă a interculturalității, paralel cu plurilingvismul 
propriu-zis‖(p. 326) - sau pentru motivația și dinamica schimbărilor 
semantice („reproiectare semantică‖) (p. 327), care se produc în discursul 
public, căci „procesul «distorsionării» semantice presupune analiza 
modului în care o limbă [...] funcționează la diferite niveluri la care 
transferul se produce după competența idiomatică și chiar expresivă a 
vorbitorilor ce-și însușesc mimetic termeni și sintagme‖. 

-Este preluată și valorificată teoria coșeriană a relațiior dintre limbaj și 
cultură, „studiul limbajului din perspectiva universalității culturii și a 
exigențelor multiple ale cercetării lingvistice, superioară altor discipline 
umaniste, de reflectare a legăturilor «cu modul de a fi al omului, cu toate 
activitățile umane în general», [...] oferind un discurs de conștientizare [...] 
și a evoluției condiției umane‖ (p.238), necesară pentru explicarea prezenței 
zicătorilor și proverbelor în discursul public actual: „Este neîndoielnic 



faptul că, în afara perpetuării în discursul public prin difuzarea directă, pe 
cale orală, specifică statutului inițial de producții folclorice [...], parimiile 
(dar și structurile paremiologice și unitățile frazeologice asociate) au 
beneficiat de memorare și de prestigiu ca fenomen de cultură‖(p.204); sau 
pentru evaluarea frazeologismelor din perspectiva etimologiei, adică „a 
motivației metaforei pe care o reprezintă expresia idiomatică‖(p.237). În 
legătură cu „existența unor idiotisme comune mai multor limbi, ca material 
lingvistic și având aceeași valoare metaforică‖, cercetătorul le evaluează ca 
„universalii frazeologice‖, concept care îi aparține și i-a fost inspirat de 
teoria coșeriană a „universaliilor lingvistice” - „fapte care se află în toate 
limbile, sau în toate limbile cunoscute, sau care sunt posibile în toate 
limbile (Coșeriu, 1966)‖ (p.226). 

- Este adoptat „punctul de vedere al lui Coșeriu în privința deontologiei și 
eticii limbajului, al căror somn conturează adevărata barbarie provocată de 
lipsa de norme[...]. Felul de a vorbi «are importanță socială, culturală și 
politică foarte mare, și a spune că nu are nici o importanță este arbitrariu și 
libertinaj,  nu liberalism». Concluzia: [...] «Lo peor non las normas rigidas, 
lo peor es la ausencia de normas que es barbárie»(Coșeriu, 1992-1993) ‖ 
(p.316). 

- Indirect, prin orientarea spre vorbire, Stelian Dumistrăcel acceptă 
punctul de vedere coșerian conform căruia obiectul de studiu al lingvisticii trebuie 
să fie vorbirea, realitatea în care se fac distincții pentru a regăsi limba. 

Adoptarea punctului de vedere pragma-lingvistic îi permite 
cercetătorului, preocupat de „câteva limbaje funcționale contemporane cu 
raportare constantă la interacțiunea dintre emițător și destinatar în cadrul 
discursului public‖, să reevalueze „statutul stilurilor funcționale ale limbii 
române, reducând, pe criterii esențiale, numărul acestora la numai trei, din 
care două producătoare de discursuri/texte în afara unei situații de 
comunicare, adică independent de prezența nemijlocită a unui interlocutor 
(stilul tehnico-științific și cel beletristic) și un al treilea, al «comunicării 
publice și private», de interacțiune direct între emițător și receptor.[...] 
Mutația de interes o reprezintă reorientarea de la stilistica limbii literare 
(având ca obiect de studiu dezvoltări culturale, stilul beletristic și pe cel 
științific, în principal), spre aceea a limbajului, a vorbirii, care a dispus de 
miezul tuturor stilurilor și limbajelor funcționale din limba «exemplară» de 
mai târziu‖(p.317-318).  

O viziune înnoitoare aduce cercetătorul și asupra posibilităților pe 
care le au textele dialectale în abordare pragmalingvistică. Prin reluarea 
discuției privitoare la sintagma „texte dialectale‖, Stelian Dumistrăcel 
stabilește că „suntem, de fapt, în prezența unor texte orale (de vreme ce 
înregistrează un anumit «canal», vorbirea), ce trebuie recunoscute, din 
punctul de vedere al «mesajului», ca etnotexte, respectiv sociotexte, și, 
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numai în ceea ce privește «codul», ca texte dialectale” (p.162). Studiind 
„problematica anchetei dialectale ca formă de comunicare prin considerarea 
cadrului socio-cultural al întreprinderii, a  statutului partenerilor la acest 
act de comunicare, a relațiilor dintre aceștia‖(p.163), cercetătorul găsește 
textele dialectale adecvate pentru investigarea pragmaticii comunicării. 
„Trebuie avute în vedere, constant, date obiective ale producerii 
discursului (spațiul și registrul comunicării) și date subiective cu privire la 
vorbitor (competența lingvistică, manifestată prin variație lingvistică), 
elemente de bază ale unui «spațiu pragmatico-discursiv», [...] materialele 
lingvistice publicate sub titlul «texte dialectale», ca demersuri de geografie 
lingvistică românească, se prezintă drept contribuții importante din 
perspectivă etnolingvistică și sociolingvistică și, prin acest aspect, pentru 
studierea pragmaticii comunicării‖(p.174). 

Exemplare prin tehnica îmbinării finei analize a faptului de limbă cu 
aspecte teoretice interdisciplinare, studiile (la bază comunicări științifice) 
întregesc imaginea profesorului și cercetătorului Stelian Dumistrăcel, care 
excelează prin știință și intuiție creatoare. 

În ansamblu, volumul se remarcă prin viziunea unitară a părților 
constitutive ce pun „cu limpezime în lumină personalitatea profesorului 
Stelian Dumistrăcel și maniera în care s-a implicat și a marcat atmosfera 
universitară gălățeană‖.  

 
 

Conf.univ.dr. Doina Marta Bejan 
Universitatea „Dunărea de Jos‖ din Galați 
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creation of a Romanian literary language for the music and for arts in the XIX-th 
language; the lexical borrowing from French and Italian in the XIX-th Romanian 
literary language; etc. He published several works like a study of the language of 
Constantin Negruzzi‘s translations of the tragedies by Victor Hugo (Transylvanian 
Review); the theatre as an instrument of the creation of national identity 
(Transylvanian Review); the creation of a language for the music and the lexical 
borrowing from the Italian language (Romania Orientale); the presence of the town 
in the poetry of Mircea Ivanescu (Romania Orientale).He participated to important 
conferences organized by University of Padova, University of Oradea, University 
of Cluj-Napoca and University of Chişinău.  He is also translator: an Italian 
anthology of Mircea Ivănescu poems will be edited soon.    
Contact: federico.donatiello@unipd.it 
 
Gabriela DUDA este profesor univ. la Departamentul de Filologie, Facultatea de 
Litere şi Ştiinţe, Universitatea ―Petrol-Gaze‖ din Ploieşti. Cursuri: stilistica 
funcţională a limbii române, teoria literaturii, informare şi persuasiune în mass 
media. Autoare a numeroase articole apărute în ―Cahiers Roumains de 
Linguistique‖, ―Cahiers de Linguistique Théorique et Appliquée‖, ―Limbă şi 
Literatură‖, ―Limba română, ―Studii şi cercetări lingvistice‖, ―Cahiers Roumains 
d‘Etudes littéraires‖, ―Word and Text‖, precum şi a volumelor: Antologia literaturii 
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româneşti de avangardă, Analiza textului literar, Metafora în poezia românească 
simbolistă, Dicţionar de locuţiuni în limba română, Stilistica limbii române. Stilistică 
funcţională şi stilistică literară, Clişeul verbal şi discursul public A fost prezentă cu 
comunicări la Bucureşti, Alba Iulia, Timişoara, Sibiu, Braşov,  Berkeley, Valencia, 
Barcelona, Dresda. 
 
Felicia DUMAS est professeure des universités HDR au Département de Français 
de la Faculté des Lettres de l‘Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi, en 
Roumanie. Traductrice en roumain de douze livres français (dont huit de théologie 
orthodoxe), ainsi qu‘en langue française de trois livres roumains de spiritualité 
orthodoxe; auteure de huit livres et de nombreux articles scientifiques sur la 
sémiologie du geste liturgique, la traduction des textes religieux orthodoxes, le 
bilinguisme franco-roumain, la terminologie orthodoxe en langue française, ainsi 
que sur les relations franco-roumaines, parus dans des revues roumaines et 
étrangères. 
Contact : felidumas@yahoo.fr 
 

Stelian DUMISTRĂCEL est réputé linguiste, chercheur principal à l‘Institut de 
Philologie Roumaine „A. Philippide‖ de l‘Académie Roumaine, filiale de Iaşi et 
enseignant de prestige à l‘Université „Al.I. Cuza‖ de Iaşi (directeur de thèses de 
doctorat). Il a coordonné l’Atlas Linguistique Roumain par régions, la Moldavie et la 
Bucovine (Atlasul Lingvistic Român pe regiuni, Moldova şi Bucovina), oeuvre 
académique d‘intérêt national, rédigée sous l‘égide de l‘Institut de Philologie 
Roumaine „A. Philippide‖ de Iaşi (paru entre 1987 et 2005) et a étudié l‘Influence de 
la langue littéraire sur les patois dacoroumains (Influenţa limbii literare asupra graiurilor 
dacoromâne), ouvrage publié en 1978 ayant reçu le prix „Timotei Cipariu‖ de 
l‘Académie Roumaine. Il est spécialiste reconnu dans le domaine de la lexicologie 
et de la lexicographie (réviseur linguistique à l‘élaboration de trois volumes de la 
nouvelle série du Dictionnaire Académique de la langue roumaine), de la phraséologie 
(Le lexique roumain. Mots, métaphores, expressions/ Lexic românesc. Cuvinte, metafore, 
expresii, 1980, Expressions roumaines. Biographies – motivations /Expresii româneşti. 
Biografii – motivaţii, 1997, avec une édition revue et augmentée Până în pânzele albe, 
2001). Ces dernières années, Stelian Dumistrăcel s‘est penché sur des analyses 
concernant la stylistique et la linguistique du texte roumain de presse (Le langage 
roumain de presse dans la perspective des styles fonctionnels / Limbajul publicistic 
românesc din perspectiva stilurilor funcţionale et le Discours répété dans le texte 
journalistique. La tentation de la communication factice par les médias de masse / 
Discursului repetat în textul jurnalistic. Tentaţia instituirii comunicării fatice prin 
mass-media – les deux volumes paraissant en 2006). 
Contact: steliand@uaic.ro 
 
Iulian MARDAR is a PhD Student at the Faculty of Letters, ―Dunărea de Jos‖ 
University of Galaţi, Romania. His recent research activity has been centered on 
the topic of his PhD dissertation, i.e. English idioms, but special attention has been 
paid to a series of morphology and syntax related topics relevant for his teaching 
activity.  
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Contact: iulian19722002@yahoo.com 
 
Antoanela Marta MARDAR is a Lecturer PhD of English language at the Faculty 
of Letters, ―Dunărea de Jos‖ University of Galaţi, Romania. Her research activity 
covers English, Romanian and Italian linguistics, translation and cultural studies, 
special attention being devoted to comparative-contrastive studies in the domains 
of phraseology, morphology, syntax and semantics. Much of her recent research 
has been focused on teaching tense and aspect to Romanian learners of English by 
using shared formal and semantic matrixes. 
Contact: Antoanela.Mardar@ugal.ro  

 
Alexandra MĂRGINEAN is a lecturer at the Romanian-American University and 
a member of the university‘s Department of Foreign Languages. She has been 
teaching English for Specific Purposes at all the economic schools of the institution, 
as well as a course in communication and interculturalism. Besides her doctoral 
thesis, she has published a book, in January 2019, and over sixty articles in national 
and international publications, most of which as a sole author in various areas of 
philology, such as cultural studies, linguistics, pragmatics, communication, 
interculturalism, media and arts, and some in collaboration, in other areas, such as 
tourism, e-commerce, marketing and management.   
Contact: alexandra.marginean05@yahoo.com 
 
Michael METZELTIN studied Romance philology at the universities of Basel, 
Zurich, Salamanca, Coimbra and Padua, graduated Doctorate in 1969 in Ibero-
Romance philology, French linguistics and Italian literary studies at the University 
of Basel. In 1972 he qualified as a university lecturer at the University of Basel with 
the venia legendi „Romance philology‖. He was assistant and lecturer at the 
University of Basel and professor at the universities of Trier, Groningen, Coimbra, 
Cosenza, Paderborn and Göttingen. Since 1989 he has been holding the position of 
a full professor for linguistics and didactics of Roman languages at the Department 
of Romance Studies at the University of Vienna. Since 2011 he is Professor emeritus 
at the University of Vienna. He has given lectures in almost every country in 
Europe, in Cuba, in Chile and in Peru. In 1994 he became a corresponding member 
of the Austrian Academy of Sciences, further „Grande Oficial da Ordem do Mérito 
da República Portuguesa― (1998), Prof. h.c. of the University of Bucharest (1999), 
 holder of the Spanish „Encomienda de la Orden del Mérito Civil― (2000), 
corresponding member of the Academia Chilena de la Lengua (2000), honorary 
member of the Academia de la Llingua Asturiana (2001), holder of the Ordin 
naţional „Pentru Merit― of Romania (Ofiţer 2002, Comandor 2011), holder of the 
gold medal of the Arts Faculty of the Comenius University Bratislava (2003), full 
member of the Austrian Academy of Sciences (2004), holder of the „Medalla de 
Honor Presidencial que conmemora el Centenario del Natalicio de Pablo Neruda― 
(2004), honorary member of the Romanian Academy of Sciences (2004), Dr. h.c. of 
the University of Timişoara / Temesvar (2006), holder of the gold medal of the 
University Petre Andrei / Iaşi (2007), Dr. h.c. of the University of Stockholm (2007), 
Honorary professor at the University Ricardo Palma / Lima (2008), Prof. h.c. of the 
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University of Iaşi (2009), Dr. h.c. of the University of Iaşi (2010), Dr. h.c. of the 
Comenius-University of Bratislava (2010) and full member of the Reial Acadèmia 
de Doctors (2015). Michael Metzeltin was, among others, chairman of the Balkan 
commission (2008-2011) and of the commission „Südosteuropa – Türkei – 
Schwarzmeerregion‖ (2011-2014) of the Austrian Academy of Sciences. He is 
author of 38 monographs and 304 articles on Romance topics, on texts linguistics 
and discourse analysis. He is co-founder and co-editor among other things of the 
Romanistisches Kolloquium (RK, 29 volumes, since 1984), the Lexikon der 
Romanistischen Linguistik  (LRL, 12 volumes, 1988-2005). 
Contact: Michael.metzeltin@univie.ac.at 
 
Cristian MOROIANU  is professor with the Faculty of Letters in Bucharest and 
scientific researcher with the Institute of Linguistics ―Iorgu Iordan – Alexandru 
Rosetti‖ also in Bucharest. His scientific pursuits, materialized in a great number of 
studies and articles, are focused on the branches of lexicology and etymology. He 
is the author of several papers printed by prestigious publishing houses: Dublete şi 
triplete etimologice în limba română (Etymological doublets and triplets in Romanian), 
Editura Universităţii din Bucureşti, 2005; Latinitatea „ascunsă” a limbii române (The 
„hidden” Latin side of Romanian), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006; 
Dicţionar etimologic de antonime neologice (Etymological Dictionary of neologic 
antonyms), Editura Universităţii din Bucureşti, 2008. He has contributed to several 
research projects and programmes, out of which two are looked upon as 
fundamental programmes for the Romanian Academy. The first one is Tratatul de 
Istorie a limbii române literare (Treatise on the History of Literary Romanian) 
(programme director: academician Marius Sala), vol. III, coordinated by prof. dr. 
Gh. Chivu, the chapter „Structura etimologică şi evoluţia vocabularului limbii 
române literare în secolul al XIX-lea‖ („Etymological patterns and developments in 
the vocabulary of nineteenth-century literary Romanian‖). The second one is 
Dicţionarul etimologic al limbii române, (The Etymological Dictionary of Romanian), 
coordinated by academician Marius Sala. 
Contact: cristian_moroianu@yahoo.com 
 

Anca PĂUNESCU is an Associate Professor, PhD, at the University of Craiova. She 
is the sole author of six books (Dictionary of medical terms for the use of foreign 
students, Romanian language for foreign students, Intercultural perspective in 
approaching the Romanian language as a foreign language, The first contributions 
of Romanian folklore in the field of comparativism. Al.Odobescu and BPHasdeu, 
Stylistic structure of the poetic language of Nichita Stănescu, The literary and 
historical value of Neculce's chronicle) and of several articles and studies 
published in different Romanian and foreign magazines. 
Contact: anca.paunescu@yahoo.com 
 
Mădălina STRECHIE has been a member of the academic community at the 
University of Craiova after graduating from the Faculty of Letters and History of 
this university, specialization History-Latin language and literature, day courses, 
and being ranked the first among graduates.  After completing the bachelor‘s 
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program, she also completed post-graduate studies in the field of History and 
Social Sciences between 1999-2000, namely MA studies in History, Romania in 
International Relations at the Faculty of History and Philosophy, and between 
2006-2008, MA studies in Social Sciences, Sociology: Sociology of Communication 
and Journalism. She started doctoral studies in 2001 in the field of HISTORY at the 
University of Bucharest, after an admission contest under the guidance of 
Professor Constantin C. Petolescu, PhD, with the doctoral thesis: The condition of 
the woman within the Roman family of equestrian origin during the Principate. In 
May 2007 she required transfer to the University of Craiova under the scientific 
coordination of Prof.d.h.c.mult. Valdimir Iliescu, PhD. In 2008 she was awarded 
the PhD degree in History. She defended the habilitation thesis in the Field of 
History, Ancient History, thesis entitled History, culture, civilization and 
mentalities of the Antiquity on October 12, 2016 at the University of Craiova, 
Faculty of Social Sciences, IOSUD Craiova. She obtained the habilitation certificate 
in the doctoral field HISTORY, by order of the Minister No. 6029/08.12.2016. She is 
a member of the Doctoral School, IOSUD of the University of Craiova, Department 
of Social Sciences and Humanities, in the field of HISTORY by the Decision of the 
Senate of the University of Craiova, Art. 29/Annex 29 of 10.02.2017. The main 
research directions:I. ROMAN HISTORY AND CIVILIZATION; II. LATIN 
EPIGRAPHY; III. ANCIENT MILITARY HISTORY; IV. GENDER STUDIES (IN 
THE ROMAN EMPIRE); V. STUDIES OF CULTURE, CIVILIZATION AND 
ANCIENT MENTALITIES. Through her studies Mădălina STRECHIE contributes 
to the reinterpretation of ancient Roman history, especially through the knowledge 
of the Latin language, but also according to new trends and views, such as the 
concept of ―clash of civilizations‖. Through several books, studies and articles she 
has analyzed Roman history from a political perspective, following the political 
phenomenon, as well as the Roman political leaders, while social, military, 
mentality, anthropological, cultural, religious, epigraphic and institutional 
phenomena are the subject-matter of this research. Mădălina STRECHIE treated 
the Roman woman of equestrian origin for the first time in Romania, in a doctoral 
thesis. She also approached in numerous studies the ancient mentalities ignored by 
other scholars. She  has published books, as single author and as a coordinator and 
editor of some national and international conferences. Most of them are author 
books and coursebooks. She has ISI articles, articles published in foreign journals 
and chapters in books published at foreign publishing houses. She has published 
articles subsumed to the research directions mentioned above. She has organized 
numerous scientific events and has been a member of the editorial board.She has 
participated with studies and oral presentations in international and national 
conferences. 
Contact: madalinastrechie@gmail.com 
 

Mariana VÂRLAN is a University lecturer, PhD, at Valahia University of 
Târgovişte, Mariana Varlan has  focused so far on Contemporary Romanian 
Language – morphosyntax as well as lexicology and semantics – and has presented 
her research results in innumerable published scientific papers. The title of her 
doctoral thesis is Derivarea sufixală nominală în româna actuală (Suffixal Nominal 
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Derivation in Contemporary Romanian). She has participated and published her 
articles in the volumes of some national conferences (Bucureşti, Craiova, Galaţi, 
Târgovişte): Forms of absolute superlative in contemporary spoken Romanian, Are the 
Clippings in Romanian a Fashion or a Necessity?, Lexical and Semantic Productivity of the 
Chromatic Term „verde”(Green) in Romanian, Anglicisms as Productive Bases in the 
Formation of New Romanian Derivatives, Romanian Proverbs - Creators of Ethics and 
Beauty, Language on the Internet, between Model and Anti-model Registers, From -isms to 
euphemismus in the present advertising language. 
Contact: mariana_varlan@yahoo.com 
 
Casia ZAHARIA is a lecturer at the „Al. I. Cuza‖ University of Iaşi, România, 
member of the German Language and Literature Department of the Faculty of 
Letters. The Field of activity is that of linguistics, Casia Zaharia participating in 
numerous congresses in the country and abroad. For example: Conferinţa 
internaţională Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity - ediţia a 
şasea (GIDNI 6) https://uzp.org.ro/13644/conferinta-internationala-gidni-6/; 
Legal translation – interdisciplinary 
perspectives,http://laws.uaic.ro/en/events/conferin-traducerile-juridice-
perspective-interdisciplinare?fbclid=IwAR0kPJUpgIwnFshLvXvQWjkBnUy-
gs3156tvs1y7i3XpQfzdsaQDFnwZqIk 
Deutsch-rumänische literarische Transfers und Mehrsprachigkeit aus europäischer 
Perspektive,http://conferences.ulbsibiu.ro/interkslaaa/de/tagungsprogramm.ph
p, Simpozionul Internaţional: Valenţe europene ale românisticii actuale. A XV-a 
ediţie a Simpozionului anual internaţional al Institutului de Filologie 
Română"A.Philippide",http://www.philippide.ro/pages/simpozioane/2016/PR
OGRAM%202016.pdf 
Lexic comun / lexic specializat: Frazeologie. Stilistică. Traductologie 
file:///C:/ACasia/Congrese%20internationale/2011/Galati.program%20LCLS%2
02011.pdf, Al 2-lea Congres alGermaniştilor din Europa Centrală 
(MGV),https://www.hsozkult.de/event/id/termine-7721, Al III-lea Congres 
Internaţional de Frazeologie EUROPHRAS: 
http://www.europhras.org/en/conferences/event/39-europhras-tagung-2004. 

Contact: casiazaharia@yahoo.de 
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