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Având în vedere perspectiva pragmatică, Margareta Manu Magda analizează evoluţii dialec-
tale ale unor expresii deictice (Aspecte referitoare la evoluţia semantică şi pragmatică a unor expresii 
deictice în texte dialectale româneşti). Autoarea prezintă schimbările urmărind procedeele de 
desemantizare, respectiv de transformare a lor în „conectori de cooperare”. Se aduce în discuţie, de 
asemenea, şi valoarea fatică a cuvintelor, care este o evoluţie suplimentară.    

În Dezideratele privind anchetele lingvistice indirecte derulate în cadrul Muzeului Limbii 
Române, Cosmina-Maria Berindei urmăreşte traseul evolutiv al Chestionarelor Muzeului Limbii 
Române, de la modul în care ar fi urmat să fie folosite materialele colectate ca răspunsuri, la modul în 
care scopul s-a modificat pe parcurs şi factorii care au determinat schimbările de plan în legătură 
folosirea lor, precum şi perspectivele de accesibilizare a acestor materiale în contemporaneitate. 

Interpretarea şi/sau editarea de manuscrise fac obiectul altor două articole din volum. Primul, 
Simion Dănilă, Crede experto sau despre capcanele istoriografiei, chestionează cercetările istoriogra-
filor în contextul neverificării unor date şi prin intermediul informaţiilor actualizate ale unor ştiinţe 
conexe, precum lingvistica sau geografia. Autorul aduce dovezi care atestă „pierderea” a aproape unui 
secol de istorie a satului Belinţ din judeţul Timiş. Al doilea, Câteva consideraţii asupra editării ALRT I 
de Veronica Ana Vlasin şi Gabriela Violeta Adam, expune demersul tehnic de editare a manuscriselor 
textelor dialectale culese de Sever Pop în timpul anchetei pentru Atlasul lingvistic român între 1930 şi 
1937. Autoarele subliniază problemele cu care cercetătorii se pot confrunta în prelucrarea manuscriselor 
şi explică importanţa editării acestor texte în ansamblul valorificării arhivei Atlasului lingvistic român şi, 
în acelaşi timp, pentru viitoarele cercetări dialectale pornind de la acest material. 

Volumul, editat de Veronica Ana Vlasin, Rozalia Colciar, Dumitru Loşonţi şi Nicolae 
Mocanu, reprezintă o secvenţă din corpul unor cercetări mai ample, al căror nivel ştiinţific înalt este 
indiscutabil. Cercetările dialectologice actuale sunt remarcabile tocmai prin capacitatea lor de a 
deschide noi piste de cercetare, fiind, concomitent, şi puncte de referinţă pentru proiectele viitoare.  
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Sfârşitul lunii noiembrie a anului trecut a venit cu o veste tristă pentru lingvistica românească: 

prof. univ. dr. Nicolae Felecan s-a stins din viaţă (vezi supra). Aşa cum reflectă şi recenta lucrare 
semnată de Domnia Sa, Lingvistică şi filologie română, apărută în 2020 la Editura clujeană Mega, 
bogata activitate ştiinţifică a profesorului Felecan cuprinde aproape toate compartimentele limbii, de 
la istoria limbii române, la gramatică, dialectologie şi onomastică. 

Volumul reuneşte, după cum mărturiseşte autorul în Cuvântul-înainte, studii şi articole apăru-
te în ultimul deceniu (2010–2020) în reviste şi lucrări de specialitate, dar şi materiale inedite. Cele 
publicate anterior au fost revăzute şi completate cu date noi, „pentru întregirea conţinutului de an-
samblu sau pentru clarificarea unor puncte de vedere” (p. 9). 

Materialul selectat a fost grupat, în funcţie de problematica abordată, în şase arii tematice: 
Gramatică (p. 11–42), Dialectologie (p. 43–85), Onomastică (p. 97–207), Varia (p. 209–245), Lingvişti 
şi filologi (p. 247–294), Cărţi şi oameni (p. 295–333). Lucrarea mai cuprinde un Cuvânt-înainte (p. 9–10), 
o listă de Abrevieri (p. 334), un Indice de autori (p. 354–359) şi un Indice de cuvinte (p. 361–366).  

Cele trei articole reunite în primul capitol al cărţii urmează un fir roşu al evoluţiei limbii, de la 
originea limbii române, la modernizarea limbajului în textul bisericesc. Primul studiu, Arta expunerii 
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faptelor de limbă la Sextil Puşcariu (p. 13–22), este, pe de-o parte, o analiză a stilului utilizat de Sextil 
Puşcariu în lucrarea Limba română, I. Privire generală şi, pe de altă parte, prin citatele selectate şi prin 
dinamica ideilor, o invitaţie la lectura operei renumitului lingvist clujean. Nicolae Felecan surprinde 
„farmecul expunerii”, caracteristic magistrului Sextil Puşcariu, susţinându-şi ideile cu exemple de com-
paraţii şi detalieri care ilustrează „crezul profesorului pasionat şi dedicat cercetării şi catedrei univer-
sitare, al creatorului de operă lingvistică şi literară, al celui care a fost savantul şi eruditul Sextil 
Puşcariu” (p. 16). Cel de-al doilea articol, Latinisme, cuvinte regionale şi învechite la cărturarii năsă-
udeni din prima jumătate a secolului al XX-lea (p. 23–34), întăreşte ideea că „între latină şi română 
n-a existat niciodată o perioadă de «tranziţie», ci doar una de continuitate” (p. 9). Analizând textele 
din revista „Arhiva someşană” din perioada 1924–1940, în paginile căreia se regăsesc „o mulţime de 
articole şi documente interesante nu numai prin conţinutul lor, ci şi prin limba şi lexicul utilizat, spe-
cifice zonei” (p. 24), autorul alcătuieşte o listă care cuprinde: cuvinte învechite, regionale şi populare 
ori neatestate în lucrări lexicografice (carâmb, defige, conclus, fruntit, nimăt), derivate cu prefixe 
(întornocat, strătăia), derivate cu sufixe (sorbeală, ţâncuşă), cuvinte cu semantism specific zonei 
(galiţe, mărturie ‘târg’), cuvinte livreşti, neologisme, latinisme (civ ‘locuitor’, opid ‘orăşel, târg’). 
Studiul Textele sacre, între tradiţie şi modernitate (p. 35–41) este o analiză diacronică a scrierilor 
religioase, urmărind etapele de modernizare a limbajului bisericesc, de la renunţarea treptată la sla-
vonă şi până la introducerea neologismelor, Nicolae Felecan militând pentru „corectitudine gramati-
cală, în care se include şi alegerea cuvintelor potrivite, uzuale astăzi, cunoscute şi înţelese de toţi 
credincioşii”, astfel încât „să avem, pentru toate cărţile de cult, ediţii unice” (p. 41). 

Capitolul Dialectologie este constituit din patru studii referitoare la statutul idiomului vorbit în 
Maramureş, la Aspecte ale graiului din satul Caila, jud. Bistriţa-Năsăud (p. 67–88), satul natal al auto-
rului, la Expresii din domeniul păstoritului existente în Munţii Rodnei (p. 89–95), iar ultimul discutând 
semnificaţia a patru sintagme uzuale în arealul indicat: cămaşă neagră, clopul răşinit, lapte cu soţie, zile 
cu popă. Explicaţiile ilustrează studiul interdisciplinar, autorul recurgând la notaţii de ordin etnografic, 
istoric, religios. În Noi precizări cu privire la subdialectul maramureşean, Nicolae Felecan utilizează 
materialul oferit de hărţile ALRR Maramureş, pentru a surprinde dispunerea particularităţilor fonetice 
şi ariile formate de acestea de-a lungul râurilor Mara, Iza şi Vişeu. Observaţiile făcute îl determină pe 
autor să considere că „Maramureşul este mai de grabă un «grai», cu particularităţi în toate comparti-
mentele limbii, întocmai ca şi Oaşul, şi nu un subdialect” (p. 55). Ideea unui grai de tranziţie în 
Maramureş este ilustrată şi în studiul teoretic Ion Coteanu şi graiul maramureşean (p. 59–66).  

Cel mai extins capitol al cărţii reuneşte articolele de onomastică, acestea tratând probleme de 
antroponimie (Antroponimia, indice al multiculturalismului. Studiu de caz: Gimnaziul latino-catolic din 
Bistriţa (1729–1779); Categorii antroponimice: nume, supranume, porecle; Dinamica numelor de botez 
reflectată în antroponimia municipiului Baia Mare; Porecle şi supranume colective), de toponimie 
(Consideraţii asupra oiconimelorCaila şi Purcăreţ; Oiconime „decretate”. Aspecte sociolingvistice; 
Sacru şi profan în oiconimie) sau de onomastică a spaţiului public (Denumiri ale lăcaşurilor de cult din 
România). Studiile de antroponimie amintite se remarcă atât prin amplele explicaţii teoretice referitoare 
la sistemul denominativ, autorul făcând distincţie clară între supranume şi poreclă, cât şi prin multi-
tudinea şi varietatea exemplelor. Dinamica antroponimiei băimărene reliefează schimbarea principiilor 
denominative şi creşterea influenţei migraţiei şi a mass-mediei, aspecte identificabile pe întreg teritoriul 
ţării. De asemenea, autorul aduce în discuţie două probleme importante din cadrul toponimiei: motivaţia 
toponimică – etimologiile populare (explicarea denumirilor Iad, Iadu prin apelativul iad nu este întot-
deauna justificată; „credem că, pentru a ajunge la adevăratul etimon, trebuie să privim separat fiecare 
unitate lingvistică”, p. 172) şi schimbările oiconimelor, datorate unor criterii sociolingvistice: asocieri cu 
termeni „ruşinoşi” din limbă, prin pierderea sensului originar (Beşineu, Beşenova, Beşinău, p. 177) sau 
ca urmare a ideologiei politice a administraţiei.  

Şase articole, patru dintre ele publicate într-un ziar local în anul Centenarului, complementare 
ca tematică, sunt închinate Marii Uniri. Nicolae Felecan explică, prin argumente lingvistice şi istorice, 
nevoia de unitate a poporului român şi aduce în prim-plan rolul Şcolii Ardelene în realizarea Unirii de 
la 1 Decembrie 1918. Demne de apreciat sunt textele apărute în presa locală. Acestea scot în evidenţă 
facilitatea scrisului şi fermitatea ideilor, acribia filologului şi seriozitatea cercetătorului care îşi susţi-
ne cu argumente clare ideile, toate reunite într-un limbaj accesibil.  
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Ultimele capitole, Lingvişti şi filologi, respectiv Cărţi şi oameni cuprind evocări şi recenzii, 
unele publicate în reviste de specialitate, alte rostite la diverse ocazii, rămase în manuscris. Amintim 
evocările iluştrilor oameni de cultură Nicolae Drăganu, G. I. Tohăneanu, Teofil Teaha, Petru Creţia, 
Dimitru Pop, trecerea în revistă a legăturii Facultăţii de Litere din Baia Mare cu academicienii lin-
gvişti, între anii 1964–1984, presărată cu emoţionante amintiri personale, precum şio prezentareeloc-
ventă a personalităţii şi a activităţii lui Cristian Bădiliţă.  

Lucrarea Lingvistică şi filologie română încununează activitatea de cercetare a autorului, con-
turând ferm cele două mari pasiuni ale lui Nicolae Felecan: lingvistica şi filologia, evidenţiind un 
cercetător harnic şi activ şi făcând cu atât mai regretabilă dispariţia prematură a profesorului şi a 
cercetătorului care mai avea atâtea de oferit lingvisticii româneşti contemporane.  
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MIRCEA MINICĂ, Semantica relaţiei în limba română,  
Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2018, 243 p. 

 
Ideea principală pe care o propune şi argumentează Mircea Minică în Semantica relaţiei în 

limba română este că relaţiile care se stabilesc între cuvinte nu sunt în exclusivitate de natură 
gramaticală (altfel spus, că relaţionalitatea limbajului nu ţine în mod fundamental de gramatică) şi că 
există funcţii de altă natură responsabile de legăturile dintre lexeme. Pentru a arăta acest lucru autorul 
începe prin a investiga, în primele capitole ale cărţii, două sisteme gramaticale, unul propus de 
fondatorul integralismului lingvistic, Eugeniu Coşeriu, celălalt aparţinându-i profesorului clujean 
D. D. Draşoveanu. Cadrul teoretic în care se situează cercetarea este cel al integralismului, per-
spectiva coşeriană asupra gramaticii fiind şi punctul din care pleacă argumentaţia din paginile lucrării. 
Terminologia adoptată este, în esenţă, tot coşeriană, fiind introdusă simultan cu prezentarea teoriei 
despre gramatică a lui Coşeriu şi utilizată ulterior în corpul lucrării şi pentru a descrie sintaxa draşo-
veniană. (Remarcăm cu această ocazie că autorul face o punere în oglindă a celor două concepţii 
despre gramatică, evidenţiind atât deosebirile de substanţă dintre ele, cât şi surprinzătoarele ase-
mănări.) Rezerva formulată, totuşi, cu privire la sistemul gramatical coşerian este că, deşi definit ca 
sintaxă, acesta studiază structurarea gramaticală fără a lua în considerare legăturile dintre cuvinte. 
Perspectiva fondatorului integralismului este una paradigmatică, prin care se urmăreşte descrierea 
paradigmelor de semnificat gramatical care funcţionează în limbă şi nu relaţiile care se pot stabili 
între lexeme. Cum obiectul de interes al lucrării de faţă este tocmai relaţia în limbă, autorul se reori-
entează către sintaxa draşoveniană, prin excelenţă sintagmatică şi relaţională.  

Punând în centrul său „relaţia sintagmatică interlexematică”,sistemul gramatical al lui 
D. D. Draşoveanu îi oferă lui Mircea Minică un cadru de înţelegere mai adecvat propriului demers. În 
aprecierea sintacticianului clujean, „rolul faptelor gramaticale nu este [...] acela de a descrie paradig-
me de funcţionalitate pentru faptele lexicale, ci – explicit – acela de a relaţiona între ele lexemele 
limbii. Pentru Draşoveanu, gramatică = relaţie. Definite ca sensuri nerelaţionale, lexemele limbii nu 
se pot «lega» unele de altele decât în prezenţa unui sens relaţional care să realizeze această legătură”. 
(Semantica..., p. 108). Salutând faptul că sintaxa draşoveniană observă relaţia atât în ipostaza ei gra-
maticală, cât şi în cea lexicală, Mircea Minică remarcă, pe de altă parte, că lingvistul clujean alege, de 
fapt, să se concentreze exclusiv asupra primei, argumentând că relaţiile lexicale nu ar trebui să facă 
obiectul de studiu al gramaticii. Pentru autorul Semanticii relaţiei în limba română ipostaza lexicală a 
relaţiei prezintă însă un interes teoretic la fel de mare, cartea propunând tocmai construirea unei teorii 
generale a relaţiei în limbă. Considerând reducţionistă înţelegerea draşoveniană, autorul lărgeşte 


