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Cartea de faţă reprezintă fructificarea editorială a tezei de doctorat pe care autorul a susţinut-o 

în 2018 la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Şcoala Doctorală de Studii Lingvistice şi Literare, sub 
îndrumarea competentă a prof. univ. dr. emerit G. G. Neamţu. Cercetarea întreprinsă, cu pasiune şi 
devotament, este valorificată, printr-un demers tinzând spre exhaustivitate, într-o arhitectură solidă la 
nivel conceptual şi discursiv. 

Autorul atacă o problemă de însemnătate primordială în morfosintaxa limbii române, respec-
tiv conceptele de sintagmă şi grup sintactic, reuşind să reconstituie biografia acestora, interconexi-
unile lor de „destin”, prin captarea subtilă a conţinuturilor teoretice intrinseci şi extrinseci acestora, 
prin decantarea absolut firească şi necesară a orizonturilor teoretice şi aplicative fundamentate pe cele 
două concepte, în albii interpretative proaspete, generatoare de inerent profit explicativ. 

Edificiul conceptual este organizat în patru capitole, coerent sudate prin liantul teoretic al sin-
taxei relaţionale neotradiţionale (sincronice), care a făcut carieră în cadrul Şcolii clujene de gramatică. 
Autorul dovedeşte o excelentă stăpânire a instrumentarului lingvistic, încă din temeiurile filosofic-
teoretice ale demonstraţiei sale. Tânărul cercetător abordează problema sintagmei şi a grupului sin-
tactic atât pe baze structuraliste (ca premisă teoretică în studiul sintagmei), cât şi pe baze funcţiona-
liste şi generativ-transformaţionale (ca premisă teoretică în studiul grupului sintactic). Dată fiind 
natura conceptuală diferită a celor două noţiuni, sintagmă şi grup sintactic, autorul le dedică spaţii 
diferite în arhitectura teoretică şi interpretativă, prin aceasta evidenţiind inclusiv conţinuturile diferite 
pe care cele două concepte le îmbracă, în funcţie de orientările şi curentele lingvistice care privile-
giază una sau alta dintre noţiuni. De altfel, nu este contraintuitiv să se procedeze în această manieră, 
întrucât fiecare teorie lingvistică sau gramaticală, uzând de metodologii şi instrumentare specifice, îşi 
construieşte, practic, obiectul de investigaţie, dimpreună cu ariile de exploatare teoretică şi practică. 
Noţiunile în discuţie, sintagmă şi grup sintactic, reprezintă, în acest sens, pârghii conceptuale sine 
qua non în demonstraţia logico-gramaticală, ranforsată tocmai prin relevarea conţinutului distinct, dar 
şi a punctelor de incompletitudine subiacente monoliţilor teoretici meniţi să proiecteze perspective, 
mai mult sau mai puţin autoritare, în orizontul cunoaşterii. 

Încă din Argument, autorul îşi prezintă motivaţia, intenţiile şi premisele de abordare a problemei, 
animat fiind de potenţialul explorării unui teritoriu explicativ care îşi revelează nu doar relieful pozitiv, 
de ansamblu ordonat şi riguros teoretizat (şi teoretizabil), ci şi zone obscurizate, negative sub raport 
investigaţional: „O motivaţie a cercetării întreprinse este şi constatarea că în lucrările de specialitate se 
trec sub tăcere anumite fenomene şi unităţi sintactice, aşa cum este cazul sintagmei, care acoperă o reali-
tate evidentă, chiar şi în contextul avansării altor unităţi sintactice, în special a celei de grup sintactic” 
(p. 9). Impresionantului aparat bibliografic îi este rezervată, în Argument, o justificare pe deplin acope-
rită în realitatea cercetării, atât în privinţa surselor teoretice consultate şi dezbătute, cât şi în privinţa 
izvoarelor ilustrative. De altfel, autorul acoperă un bogat material faptic, din izvoare diverse, pe care îl 
organizează astfel încât să îi servească filonului teoretic, demonstraţiei şi dezbaterilor punctuale. Cu titlu 
de noutate, studiul revendică, prioritar, „încercarea de a reabilita sintagma ca unitate sintactică în limba 
română contemporană, reaşezarea sa în sistemul sintactic, întrucât acoperă o realitate evidentă, negând 
existenţa, în sistemul unităţilor sintactice, a unei alteia, grupul sintactic, care, chiar dacă ar fi menţinut, 
nu ar fi decât o concatenare de sintagme, segmentat întotdeauna la nivel binar” (p. 14–15). 

În mod evident, resituarea sintagmei în tabloul sinoptic al conceptelor operaţionale fundamentale 
în domeniul sintaxei implică, oarecum automat, tratarea contrastivă a conceptului prin raportare la noţiu-
nea de grup sintactic. Această din urmă noţiune, privilegiată în actualele tratate academice (rezultat, pro-
babil, inclusiv al unei tendinţe globaliste de impunere a generativismului), îşi vădeşte eterogenitatea atât 
la nivelul accepţiunii, cât şi în modurile de operare care o privesc ca prototip teoretic şi instrumental. 
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Dincolo de evidentele diferenţe constatabile la nivel formal între cele două concepte, nucleul semnifica-
ţional ireductibil al acestora le separă net, date fiind eterogenitatea grupului sintactic şi omogenitatea 
sintagmei. Din acest punct, demersul exploratoriu al autorului converge înspre efectuarea unei clasificări 
riguroase în materie de sintagmă, prin saltul de la general/abstract/esenţial la particular/ concret/feno-
menal. Urmând această linie de investigaţie, efortul de resistematizare a rolului sintagmei se dovedeşte 
extrem de fertil, generator de problematizare şi reflecţie. 

Primul capitol se organizează, dintru început, ca radiografie descriptiv-contrastivă a celor 
două concepţii lingvistice dominante începând cu secolul trecut în câmpul ştiinţelor limbajului, struc-
turalismul şi generativismul (inclusiv prin apel la doctrina integralistă a lui Eugeniu Coşeriu). Sunt 
discutate succint, dar pertinent, principalele concepte, metode şi direcţii de investigaţie ale celor două 
paradigme. Structuralismul, întemeiat de lingvistul elveţian Ferdinand de Saussure, se relevă, concep-
tual, ca un edificiu multistratificat bicameral în plan opozitiv, dihotomiile limbă/vorbire, sincronie/ 
diacronie, sintagmatic/paradigmatic, semnificat/semnificant fiind subsumate unei metodologii speci-
fice, menită să pună în valoare jocul opoziţiilor de sistem (distribuţia, substituţia, analiza în constitu-
enţi imediaţi, analiza componenţială etc.). Trecând în revistă şcolile structuraliste, autorul pomeneşte 
reprezentanţi notabili, între care, la noi, Sorin Stati, care, dincolo de orizontul structuralist, îmbrăţi-
şează tendinţele interdisciplinare înspre orizontul lingvisticii matematice (p. 29). Conceptele introduse 
de Stati (functor, clasă de functori, combinaţie sintactică minimală sau sintaxem, enunţ) devin fer-
menţi pentru viitoarele conceptualizări şi rafinări ale teoriei structuraliste în sintaxa limbii române. În 
contrapondere, este discutat generativismul, curent lingvistic apărut ca reacţie la structuralism, dar 
care a reuşit să complinească, la alte dimensiuni, acelaşi formalism de care era acuzat structuralismul. 
Cu toate acestea, originar, obiectivul său era captarea laturii creative a limbii, investigată prin inter-
mediul unor concepte precum competenţă/performanţă, transformări (particulare şi generalizate), 
lexicon, categorie vidă etc. Capitolul continuă cu o prezentare succintă a principalelor şcoli româneşti 
de lingvistică, un loc special fiind ocupat de şcoala clujeană de sintaxă relaţională neotradiţională, 
între care Puşcariu, Drăganu, Petrovici etc. Este evocat profilul intelectual al lui D. D. Draşoveanu, 
personalitate eminentă care va separa apele în domeniul gramaticii clujene, acesta valorificând con-
tribuţiile precursorilor şi conferind un caracter de modernitate edificiului gramaticii teoretice. Nu lip-
seşte prezentarea succintă a lui G. G. Neamţu, dimpreună cu evocarea unei pletore de tineri cerce-
tători şi doctoranzi. Glosarul de termeni inserat la finalul primului capitol prezintă o maximă utilitate 
pentru delimitările şi clarificările terminologice ulterioare. 

Capitolul următor tratează chestiunea grupului sintactic, în accepţiunea conferită de tratatele aca-
demice actuale. Panorama teoretică asupra grupurilor verbal, adjectival etc. (p. 54–70) este completată 
de o privire critică menită să releve discontinuităţile de concepţie şi eterogenitatea grupului sintactic 
(p. 71–72). În urma acestei incursiuni, grupului sintactic îi este rezervat un generos statut discursiv-prag-
matic, care serveşte la „realizarea unei comunicări lipsite de ambiguităţi şi la o mai bună ancorare în 
contextul extralingvistic” (p. 72), însă cu necesara observaţie că, la nivel operaţional, acest concept, 
departe de a rezolva o problemă terminologică, „produce perturbări în sistemul sintactic şi, implicit, în 
terminologia adoptată”, generând „suprapuneri ale diferitelor unităţi sau supralicitarea unora” (p. 72). 

Conceptul de sintagmă, cardinal pentru opera ştiinţifică a lui D. D. Draşoveanu, capătă, prin 
studiul de faţă, noi valenţe interpretative, în contrapondere critică cu modul de tratare din tratatele 
academice actuale (GALR, GBLR). Tocmai de aceea, capitolul al III-lea, cel mai consistent şi mai 
provocator, se constituie într-o veritabilă pledoarie monografică pentru resurecţia teoretică a sintag-
mei, care, în opera ştiinţifică a lui D. D. Draşoveanu, a reprezentat nucleul conceptual generator şi 
ordonator al unei teorii articulate, perfect coerente şi deschizătoare de orizonturi înspre orbita meta-
discursivă a unei înţelegeri mai profunde a nivelurilor limbii, a logicii şi a mecanismelor sale de func-
ţionare. Biografia conceptului este prezentată cu lux de amănunte, începând cu perspectivele lingviş-
tilor ruşi (Vinogradov, Karcevski, Şcerba), continuând cu definiţiile propuse de Saussure, Richadeau, 
Bally, Dubois, Ducrot şi Schaeffer, Barthes, Martinet, Tesnière. Sunt valorificate plenar contribuţiile 
lui Sorin Stati în materie de microstructură şi macrostructură (p. 76–78), consideraţiile Valeriei Guţu 
Romalo privitoare la „asociaţiile binare” (p. 78), concepţia lui Iorgu Iordan, dezvoltată de George 
Bogdan Ţâra, în conformitate cu care problema sintagmei ţine deopotrivă de sintaxă şi de stilistică 
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(p. 79). De asemenea, este prezentată poziţia lui Alexandru Graur privind sintagma dependentă şi 
sintagma independentă (p. 80–81). În complementaritate, sunt revizitate opiniile unor profesori şi 
cercetători precum Paula Diaconescu, Emanuel Vasiliu, Gheorghe Constantinescu-Dobridor, Cecilia 
Căpăţână, Alina Gioroceanu, Ştefan Găitănaru, Nadia Anghelescu, Vasile Şerban, Mioara Avram,  
I. Rizescu, Corneliu Dimitriu, Mihaela Secrieru, G. Ivănescu, Rodica Nagy, Vasile Botnarciuc, 
Anatol Ciobanu, Al. Dîrul, Lilia Trincă, Emil Ionescu, Mihaela Gheorghe (p. 80–88), fiecare dintre 
aceştia dovedind un aport mai mult sau mai puţin semnificativ în conturarea unui orizont explicativ 
pentru conceptul de sintagmă. În ceea ce priveşte contribuţiile şcolii clujene, sunt discutate succint 
prefigurările conceptuale ale lui Nicolae Drăganu şi Cornel Săteanu, precum şi poziţiile lui Dumitru 
Bejan, alături de concepţia Mariei Vulişici Alexandrescu, a lui BalogDeszö, respectiv a Luminiţei 
Chiorean (p. 88–89).  

Acest excurs bibliografic îi permite autorului să treacă la dezbaterea asupra sintagmei prin 
valorificarea aportului teoretic şi aplicativ al lui D. D. Draşoveanu şi G. G. Neamţu, care vor defini 
sintagma, în osmoză conceptuală cu relaţia, ca „unitate relaţională”, interlexematică şi binară, cu 
statut de entitate generală, în raport cu care propoziţia şi fraza constituie fenomenalizări (p. 89). 
Relaţia, de coordonare sau de subordonare, organizează termenii sintagmei, întotdeauna, pe principiul 
binarismului sintactic (Draşoveanu), fiind o „entitate de sine stătătoare dotată cu expresie şi conţinut, 
de la ea emanând organizarea structurală a lexemelor ca T-i în cadrul sintagmelor” (Neamţu). În acest 
fel, diferenţele structurale şi conceptuale dintre sintagmă şi grup sintactic sau sintagmă şi structură 
sunt pertinent decelabile. În acest punct al demonstraţiei, sunt dezbătute probleme controversate pri-
vind inventarul unităţilor sintactice (p. 92–96) sau tipurile de relaţii în interiorul sintagmei (p. 98–99), 
precum şi posibilităţi de structurare a nivelului sintagmic (p. 97–98), precum şi problema dublei 
subordonări (p. 99–109), pe care autorul le tratează cu maximă atenţie, ele reprezentând o platformă 
pentru miezul cercetării, şi anume propunerile de clasificare şi tipologizare a sintagmelor (p. 110–178). 
Dezbaterea sintagmelor problematice de tipul celor eliptice şi al predicatului complex (p. 178–200) îi per-
mite autorului să ridice provocări şi să stimuleze reflecţia şi problematizarea, prin opiniile personale 
atent articulate şi fin nuanţate. Acest capitol, magistral structurat, constituie, prin modul de lucru, o 
cartografiere inerent revelatoare în privinţa statutului sintagmei ca entitate primordială în perimetrul 
sintaxei limbii române. 

Ultimul capitol, extrem de succint în economia cărţii, deschide perspective interdisciplinare, 
pe linia urmată de Constantin Milaş şi Gligor Gruiţă, în abordarea sintagmei la interferenţa sintaxei cu 
stilistica, din perspectiva normativităţii. Acest capitol, deşi parcimonios în extensiune, lansează noi 
provocări în privinţa raportului dintre norma şi sistemul limbii române, precum şi a raportului dintre 
corectitudine şi greşeală în fenomenalizările sintagmei. Exemplificările aduse nu fac decât să ranfor-
seze această intenţie, indicând, de pe traseul normativităţii, devieri şi derapaje sintactico-stilistice 
(concretizate în „infracţiuni” prin omisiune) guvernate de ceea ce numim „uz” sau „modă”/„comodi-
tate” lingvistică (p. 205). 

Secţiunea de Concluzii recapitulează etapele demonstraţiei şi strategiile de lucru, într-o carto-
grafiere post-factum a teritoriului explorat, prin intermediul căreia autorul priveşte înapoi, cu simţ 
critic, traseul demonstrativ, explicativ şi interpretativ parcurs. Aşa cum autorul constată, varietatea 
terminologică dezvoltată în domeniul sintaxei nu scuteşte concepţiile şi orientările teoretice de fisuri 
şi discrepanţe. Îndemnul autorului la moderaţie privind ambiguităţile terminologice constituie, după 
părerea noastră, o pledoarie de bun-simţ, dar şi de intuiţie lingvistică şi de capacitate ordonatoare în 
plan reflexiv-teoretic.  

Expunând problemele de natură terminologică, dar mai ales conceptuală, generate în jurul 
noţiunii de grup sintactic (în fapt, reductibilă, pe plan abstract, la cea de sintagmă binară), precum şi 
consecinţele acestora în teoria şi practica analizei gramaticale, Ionuţ-Valentin Roman îşi exprimă nu 
doar rezervele personale, ci revelează un adevăr fundamental în însuşi perimetrul de lucru al grama-
ticii, privind raportul dintre realitatea limbii (ceea ce numim îndeobşte „fapte de limbă”) şi orizontul 
abstracţiunilor metalingvistice şi logice, prin care această realitate este formalizată şi convertită pe un 
plan superior intuiţiei lingvistice. Plasând sintagma în planul abstracţiunilor, în acord cu linia 
Draşoveanu–Neamţu, autorul îi circumscrie statutul, deloc controversat, de metaconcept nuclear, 
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capabil să închege logic faptele de limbă, aşa cum se şi demonstrează prin aplicarea numeroaselor 
criterii de clasificare a sintagmelor. 

Prin eşafodajul teoretic, dar şi prin modelele de analiză propuse la finalul unor subcapitole, 
studiul lui Ionuţ-Valentin Roman îşi dovedeşte cu prisosinţă relevanţa şi utilitatea. Acest studiu se 
adresează atât specialiştilor consacraţi sau novici în domeniu, cât şi publicului filologic interesat de 
lingvistică şi de gramatică. 

 
CRISTIAN PAŞCALĂU 
Universitatea Babeş-Bolyai 

Facultatea de Litere 
Cluj-Napoca, str. Horea, 31 

babelrealm@yahoo.com 
 
 

DENISA-ALEXANDRA IONESCU, Schimbări de nume. 
Numele ca mască. Studiu comparativ cu privire la ono-
mastica românească şi cea italiană, Cluj-Napoca, Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2019, 193 p. 

 
Studiul propus de Denisa-Alexandra Ionescu, asistent universitar în cadrul Academiei de 

Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, are ca punct de plecare teza de doctorat şi reprezintă, aşa cum 
precizează şi autoarea în Preambul, o cercetare comparativă „a două sisteme onomastice relativ 
apropiate: cel românesc şi cel italian” (p. 9). 

Cartea este structurată în trei capitole, precedate de un Preambul (p. 9–12) şi urmate de un 
capitol de Concluzii (p. 173–176), Bibliografie (p. 177–190) şi Anexă (p. 191–193). 

Primul capitol este intitulat Denominaţia personală şi cuprinde două părţi, precedate de o 
Introducere: 1. Definirea conceptului de nume propriu (p. 17–40) şi 2. Numele-etichetă versus 
numele încărcat de sens (p. 40–64).  

În prima parte a acestui capitol, care cuprinde opt subcapitole, autoarea trasează o imagine de 
ansamblu asupra numelui propriu de persoană, fiind prezentate teoriile care au marcat definirea numelui 
propriu, de la teza „numelor proprii vide de sens” (p. 19), susţinută de J. S. Mill (1988), la „perspectiva 
descriptivistă” (p. 19–22), întâlnită la B. Russel (1956), G. Frege (1960), sau R. G. Heck (1995), la „per-
spectiva cauzală” (p. 22–28), regăsită, de exemplu, la J. Macia (2004), sau la perspectiva pragmatică pro-
pusă de J. Searle (1983) (p. 28–31). Urmărind o definire a numelui propriu „în termeni de sens, referinţă, 
denotaţie, conotaţie” (p. 31–36), sunt amintite aici şi contribuţiile teoretice ale unor autori români precum: 
Sabina Teiuş (1962), Victor Vascenco (1976), Ecaterina Mihăilă (1978), Viorica Florea (1982) sau 
Augustin Pop (1987). Autoarea realizează o clasificare a antroponimelor din trei perspective (p. 36–40):  
a) etimologică (numele devoţionale, afective şi admirative); b) teoretică şi funcţională (antroponimele 
oficiale şi neoficiale); c) semantică (sensul numelor proprii, care poate fi privit prin prisma motivaţiei 
alegerii lui sau a referinţei sale, în special în cazul sistemului neoficial de denominaţie şi al pseudonimelor).  

Partea a doua a primului capitol, cu şase subcapitole, prezintă interdependenţa dintre sistemul 
antroponimic oficial şi cel popular din perspectiva unui studiu de caz: analizarea diacronică şi sincronică 
a sistemului onomastic din satul Itrineşti, comuna Mărgineni, judeţul Neamţ. Ţinând cont de faptul că 
sistemul oficial de denominaţie personală îşi are originea în cel neoficial, popular (nume de familie 
provenite din supranume sau porecle), autoarea consideră că, în mediul rural, numele oficiale sunt doar 
nişte măşti, „simple etichete de identificare a unei persoane” în circumstanţe oficiale. Identificarea 
efectivă a individului se realizează prin alte instrumente, aparţinând sistemului antroponimic neoficial 
(supranume, poreclă sau calificativ), acest sistem fiind încă foarte activ şi funcţional. 


