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UN STUDIU SINCRETIC 
ACTUAL

 Valeriu SCLIFOS
Institutul de Filologie al AŞM

Recent la Editura „Bibliotheca” din Târgovişte, 
în Colecţia Critică şi istorie literară, a văzut lumina 
tiparului cartea Lingvistică şi civilizaţie, semnată de 
cunoscutul şi apreciatul lingvist român, doctorul ha-
bilitat în fi lologie Vasile Bahnaru. Ea cuprinde o se-
rie de studii şi articole temeinice, apărute în ultimii 
ani în diverse publicaţii ştiinţifi ce, unde sunt luate 
în discuţie probleme importante din domeniul ling-
visticii, sociolingvisticii, culturii şi ştiinţei. Noua 
apariţie editorială are, după părerea autorului, „un 
destinatar relativ mare, întrucât include atât studii 
de strictă specialitate, cât şi articole de interes gene-
ral (sociolingvistică, politică şi cultură)”.

Volumul prezentat este constituit din trei com-
partimente distincte.

Cel dintâi, intitulat Probleme de lingvistică, 
cuprinde opt studii şi articole consacrate atât unor 
probleme importante din domeniul lexicologiei, le-
xicografi ei şi semasiologiei, cât şi unor chestiuni ce 
ţin de lingvistica generală,  istoria lingvisticii româ-
neşti şi de terminologie.

În cel mai amplu studiu din acest compartiment, 
Mutaţii de sens: cauze, modalităţi, efecte semasiolo-
gul Vasile Bahnaru, cu meticulozitatea-i specifi că şi 
ca bun cunoscător al domeniului cercetat, ia în discu-
ţie una dintre problemele complicate şi controversate 
(ca să nu le spunem spinoase) ale lingvisticii româ-
neşti: mutaţiile semantice în limba română. Ele repre-
zintă un „procedeu intern de îmbogăţire a lexicului şi 
ocupă o poziţie aparte în sistemul vocabularului”. 

Lingviştii au constatat că modifi cările semanti-
ce ce ţin de termenii din anumite domenii reprezintă 
o modalitate efi cientă de extindere a vocabularului. 
Astfel, autorul observă că terminologia sportivă, 
medicală, militară, economică, precum şi cea din 
domeniul biologiei, informaticii, ştiinţei, tehnicii 
etc. constituie o sursă importantă de dezvoltare con-
tinuă a sensurilor noi, fi gurate. Totodată, cercetăto-
rul ajunge la concluzia că „schimbările la care sunt 
supuse cuvintele pe parcursul dezvoltării istorice 
afectează atât forma, cât şi valoarea lor semantică. 
Schimbările lexico-semantice în structura şi evolu-
ţia cuvintelor sunt determinate de dinamica voca-
bularului unei limbi” (p. 100-101). La expunerea 
materialului din acest studiu, Bahnaru se opreşte pe 

larg şi cu lux de amănunte asupra naturii onoma-
semasiologice a metasemiei, a factorilor extraling-
vistici şi lingvistici ai metasemiei şi a tipurilor de 
metasemie: implicativă (implicativă spaţială, impli-
cativă temporală, spaţial-temporală) şi similativă în 
limba română, a extensiunii şi restricţiei sensului.

Într-un alt studiu de proporţii din acest com-
partiment – Mihai Eminescu – lingvist şi promotor 
al limbii literare româneşti – este luat în dezbatere 
interesul sporit pe care l-a manifestat genialul poet 
pentru diverse probleme de lingvistică generală. 
Cercetătorul se opreşte mai detaliat asupra opiniilor 
lui Mihai Eminescu privitoare la limbă, care „este 
un fenomen eminamente social” şi la caracterul 
unitar al limbii. Poetul este preocupat şi de unele 
probleme privind istoria limbii, stăruind, în special, 
asupra „legităţilor de evoluţie a cuvintelor moşteni-
te din limba latină şi a celor împrumutate din slavo-
nă în limba română”. 

Totodată, constată autorul studiului, Mihai Emi-
nescu „este probabil prima personalitate din cultura 
noastră care a evidenţiat în mod special importanţa 
literaturii religioase pentru istoria limbii şi pentru 
procesul de creare a limbii literare româneşti” (p. 
71). Poetul nepereche a manifestat un interes sporit 
pentru problemele ortoepiei şi ortografi ei, a vocabu-
larului limbii române, s-a interesat, de asemenea, şi 
de unele chestiuni controversate de gramatică etc.

Acest compartiment inserează şi o serie de stu-
dii şi articole consacrate lexicologiei, lexicografi ei 
şi semasiologiei (Eseu de interpretare interdisci-
plinară (lingvistică şi literară) a tropilor, Note 
despre infl uenţa lexicografi ei franceze asupra 
celei româneşti), terminologiei (Dimitrie Cante-
mir – pionier al internaţionalizării terminologiei 
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româneşti), unor probleme de lingvistică generală 
(Marginalii asupra paradoxurilor logico-semanti-
ce în limbă) şi anumitor personalităţi marcante din 
istoria lingvisticii româneşti (Contribuţia acade-
micianului Silviu Berejan la progresul semasiolo-
giei) ş. a.

În cel de-al doilea compartiment, Probleme de 
sociolingvistică, lingvistul inserează nouă studii şi 
articole, în care sunt examinate „probleme legate de 
funcţionarea limbii române şi de politica Republi-
cii Moldova în domeniul promovării limbii române 
în calitate de limbă de stat”. De asemenea, autorul 
se opreşte pe larg asupra legislaţiei lingvistice exis-
tente şi la programul de funcţionare a limbilor în 
Repub lica Moldova, precum şi a unor aspecte ale 
politicii lingvistice în Republica Moldova.

Astfel, în articolul Limba română în Republi-
ca Moldova: situaţia şi perspectivele afl ăm expusă 
părerea că pentru ameliorarea situaţiei lingvistice 
„se impun de urgenţă mai multe acţiuni: a) Să se 
revină la glotonimul limba română în Constituţia 
Republicii Moldova…; b) Să se creeze, la nivel 
de stat, o comisie de specialişti (fi lologi, istorici, 
fi losofi , jurişti ş. a.), care să elaboreze o nouă le-
gislaţie lingvistică, ţinându-se cont de normele de 
drept internaţional privind folosirea limbilor…”; 
c) Să se elaboreze un program de stat în problema 
transpunerii în viaţă a noii legislaţii lingvistice, fi ind 
antrenaţi în această acţiune fi lologi, jurişti, istorici, 
fi losofi  etc.; d) Să fi e atestaţi funcţionarii, deputaţii, 
conducătorii de instituţii, organizaţii, întreprinderi 
etc. (indiferent de forma de proprietate) în cunoaşte-
rea limbii române; e) Să fi e reînfi inţat Departamen-
tul (eventual o Agenţie de stat) pentru funcţionarea 
Limbilor…” (p. 174).

În articolul Declaraţia de independenţă şi situ-
aţia limbii române se trec în revistă adevăratele şi 
pretinsele realizări înregistrate în cei douăzeci de 
ani de Independenţă a Republicii Moldova, care s-au 
dorit pline de idealuri şi de noi speranţe în viitor. 
Această Declaraţie, consideră cercetătorul, consti-
tuie „cel mai progresist, mai temerar şi mai judicios 
document adoptat de parlamentul nostru de la 1990 
încoace”. Până la urmă s-a adeverit că în realitate 
aceste realizări  n-au fost atât de îmbucurătoare, ci, 
mai curând, dezolante şi că astăzi „trăim un fel de 
prezent la trecut…”.

În continuarea articolului sunt enumerate, cu 
lux de amănunte şi foarte documentat, un şir de 
cazuri de trădare din istoria noastră naţională (în-
cepând cu trădarea lui Bacilis, Vlad Ţepeş, Mihai 
Viteazul ş. a. şi ajungând până-n zilele noastre, 
la actul de trădare al agro-comuniştilor împotri-

va democraţilor din Parlamentul ’90 al Republicii 
Moldova, când aceştia au pierdut majoritatea în 
legislativ. De altfel, nu este lipsită de acte de tră-
dare nici perioada actuală. La fi nele articolului au-
torul îşi pune întrebarea logică, creştinească: oare 
nu este cazul să edifi căm şi noi un monument al 
trădării de neam, la fel cum au procedat chinezii 
din oraşul Hang-Clan, care, pe lângă faptul că au 
construit un templu în cinstea generalului Iao Fey, 
ucis de un trădător, tot aici au ridicat în faţa tem-
plului şi două statui (a trădătorului şi a soţiei sale), 
îngropate până la brâu în pământ…

Tot aici sunt incluse câteva studii şi articole con-
sacrate diverselor probleme ce ţin de: a) starea actu-
ală a limbii române (Limba română  – între Comisii 
guvernamentale şi Cenuşăreasă; Limba română în 
Republica Moldova – 20 de ani de agitaţie şi de in-
certitudine); b) promovarea limbii române în calita-
te de limbă de stat în zone populate în majoritate de 
vorbitorii altor limbi (Asinul de la poalele Vezuviu-
lui sau limba română în subterfugiile Comratului); 
c) corelaţia limbă – societate – stat (Eseu asupra 
limbii ca factor integrator al statului; Meandrele 
politicii autohtone în problema limbii române; Note 
privind corelaţia dintre limbă şi stat); d) accelera-
rea unifi cării şi standardizării limbii române literare 
ca urmare a Unirii Principatelor Române din 1859 
(Unirea Principatelor – factor de accelerare  a co-
difi cării limbii române literare).

În compartimentul al treilea, Probleme de cul-
tură şi ştiinţă, constituit din cinci studii şi articole, 
sunt examinate unele aspecte legate de factorul po-
litic vis-à-vis de Academia de Ştiinţe a Republicii 
Moldova şi de aşa-zisa reformare sau, mai bine zis, 
desfi inţare a ei. 

Astfel, în articolul Despre Academie şi po-
litică, Vasile Bahnaru ajunge la concluzia că 
„…este necesar ca forţele politice să conştientize-
ze rolul ştiinţei ca factor determinant al progresului 
economic şi social, din care considerente urmează 
să fi e asigurată autonomia ştiinţei în raport cu fac-
torul politic, administrarea ştiinţei să fi e realizată de 
persoane competente şi, în fi ne, excluderea imixtiu-
nii politicului în activitatea ştiinţifi că” (p. 234). 

În „Proiectul de lege Cu privire la Academia de 
Ştiinţe şi Demonii lui Fiodor Dostoevski” este anali-
zat cu minuţiozitate un proiect de lege care pretindea 
a fi  un act foarte preţios şi plin de importanţă. În reali-
tate însă, autorii acestuia  au vrut să propună comuni-
tăţii ştiinţifi ce din Republica Moldova „un proiect de 
lege politizat, cu evidente amprente de personaliza-
re, din care rezultă că interesul politic primează în 
faţa interesului public” (p. 242). Totodată, date fi ind 
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un şir de probe de natură juridică şi logică, „acestea 
vin să demonstreze, relevă în fi ne autorul, debilita-
tea şi lipsa de profunzime a proiectului examinat”, 
iar textul în întregime abundă în „imprecizii, incoe-
renţe şi erori de natură stilistico-lingvistică”.

În acelaşi compartiment, Vasile Bahnaru, 
într-un studiu valoros, ia în discuţie infl uenţa nefas-
tă rusească asupra culturii şi spiritualităţii româneşti 
din Basarabia (Meandrele culturii româneşti din 
Basarabia de sub ocupaţie ţaristă).

În articolul Perspectivele reunifi cării Basarabi-
ei cu Ţara cercetătorul constată că „reunifi carea se 

realizează încet, dar cu paşi siguri”, iar în Făuritorii 
Unirii din 1918 – descendenţa lor socială este evi-
denţiată apartenenţa socială a celor 86 de deputaţi 
în Sfatul Ţării care au votat Unirea Basarabiei cu 
Ţara.

În concluzie, ţinem să subliniem faptul că vo-
lumul de studii şi articole Lingvistică şi civilizaţie 
reprezintă o contribuţie importantă în lingvistica 
românească. Indiscutabil, noua apariţie editorială 
va fi  utilă doctoranzilor, masteranzilor, profesorilor, 
studenţilor şi altor categorii de cititori interesaţi de 
problemele limbii române.

Tudor Zbârnea. Portret, u/p,  1000 × 800 mm, 2010

Noutăţi editoriale


