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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,  
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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 
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cadrul conceptual şi abordează relaţia dintr-o perspectivă holistică ce permite descrierea acesteia atât 
ca fenomen gramatical, cât şi ca fenomen lexical, urmărind, de asemenea, ca deziderat teoretic, identi-
ficarea unei funcţii lingvistice unice care ar putea sta la baza ambelor ipostaze. 

Această înţelegere integratoare a relaţiei aduce cu sine afirmarea funcţiilor relaţionale ale 
categoriilor gramaticale, Mircea Minică argumentând că adjectivele, verbele şi adverbele sunt relaţio-
nale prin ele însele (în virtutea semnificatului lor categorial) şi nu ca rezultat al acordului lor cu re-
gentul, cum considera sintacticianul clujean. Se deduce astfel necesitatea unui „model relaţional mai 
cuprinzător” decât sintaxa draşoveniană, în căutarea căruia autorul se îndreaptă spre teoria limbajului 
a lui Platon, care i se pare a-i oferi „întemeierea” pentru relaţionalitatea non-gramaticală a limbajului. 
Analiza dialogului Sofistul este ghidată de lectura heideggeriană, iar concluzia autorului este că ipos-
tazele de ónoma şi rhema identificate de Platon sunt fundamentul pentru relaţionalitatea limbajului. 
Alăturarea ónoma + rhema este văzută ca reprezentând structura de bază a vorbirii, cea care face posi-
bilă înlănţuirea cuvintelor în tipare inteligibile; gramatica se adaugă ulterior acestor înlănţuiri, pentru 
a le face mai precise, mai clare, mai transparente, mai intuitive şi mai uşor de folosit. 

Capitolul final aduce contribuţia cea mai originală a lucrării lui Mircea Minică. Conceptele 
elucidate în secţiunile anterioare sunt utilizare pentru a face o evaluare a faptelor de limbă din punctul 
de vedere al funcţiei lor relaţionale. Astfel, despre substantiv se afirmă că este categoria de vorbire 
prin excelenţă nerelaţională, rolul său în vorbire fiind acela de a numi realitatea şi de a primi determi-
nări relaţionale (pe care nu le exprimă el însuşi). Prin aceasta, afirmă autorul, substantivul îndepli-
neşte în dihotomia platoniciană rolul de ónoma. Celelalte categorii de vorbire, verbul, adjectivul şi ad-
verbul, sunt relaţionale şi funcţionează în vorbire ca rhema. Un loc aparte le este rezervat faptelor 
instrumentale relaţionale (prepoziţii, conjuncţii, flective), a căror funcţie relaţională este analizată la 
două niveluri: în planul expresiei şi în cel al conţinutului. O cercetare asupra flectivului de genitiv 
pune în evidenţă funcţia relaţională a lexemelor. Cu identificarea acestor trei tipuri de relaţionalitate, 
Mircea Minică se apropie de dezideratul pe care şi-l propusese în etapa iniţială a cercetării, cel al 
elaborării unei teorii generale a relaţiei. În termenii concluzivi ai autorului, perspectiva panoramică 
asupra temei abordate ar arăta astfel: „Am identificat, astfel, trei tipuri de fapte relaţionale în limbă: 
1.) semnificatele instrumentale, cele care, aşa cum am văzut în sintaxa funcţională coşeriană, se com-
bină cu lexemele pentru a constitui paradigme de semnificate gramaticale; la Draşoveanu ele sunt 
sensuri relaţionale şi au rolul de a lega între ele lexeme, termenii sintagmei; 2.) semnificatele 
categoriale, precum cele adjectivale, care [...] sunt astfel organizate în limbă încât să atribuie calităţi 
obiectelor desemnate de substantive şi, prin urmare, se relaţionează cu acestea; 3.) semnificatele 
relaţionale, cum sunt cauză, frate, a deveni etc., care sunt organizate în limbă, la nivel lexical, în aşa 
fel încât să aibă nevoie să se raporteze la alte semnificate pentru a-şi realiza funcţia semnificativă. Pe 
lângă aceste trei tipuri de relaţionalitate, mai avem şi un al patrulea tip, 4.) relaţionalitatea dată, în 
vorbire, de structurarea faptelor de limbă ca ónoma + rhema” (p. 234–235). 

Prezentarea de faţă nu îşi propune o lectură exhaustivă a Semanticii relaţiei în limba română, 
ci doar semnalarea deschiderilor teoretice principale ale cărţii. Credem că autorul a reuşit să desfă-
şoare o argumentaţie amplă, complexă şi convingătoare, prin care proiectul întrevăzut în prezentarea 
iniţială a lucrării devine, treptat, o teorie flexibil articulată şi solid construită. Pentru o analiză mai 
comprehensivă ar fi putut fi luate în considerare mai multe sisteme gramaticale – de exemplu cel 
generativist (în carte sunt făcute anumite menţiuni, dar fără a se oferi o analiză detaliată) sau grama-
ticile cognitive, care transferă multe dintre funcţiile gramaticale tradiţionale palierului semantic –, dar 
poate autorul va avea în vedere această lărgire de perspectivă în cercetările sale viitoare. 
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