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SEXTIL  PUȘCARIU  ȘI  LIMBA  ROMÂNĂ  LITERARĂ. 

I.  CULTIVAREA  LIMBII 
 

 

Lucrarea noastră își propune să vină în prelungirea studiului profesorului 

Romulus Todoran intitulat Sextil Pușcariu și limba literară (1998a).1 

Apreciind că „concepția savantului [Sextil Pușcariu – nota n. M.A.] despre limba 

literară română și contribuțiile sale la cunoașterea și studierea ei nu se încheagă 

într-un sistem” (ibidem, p. 303), dascălul clujean identifică doar preocupări disparate 

și chiar marginale pentru studiul limbii literare (cf. ibidem, p. 290), preocupări detec-

tate, în primul rând, în urma examinării sintezei consacrate literaturii românești 

vechi, anume Istoria literaturii române. Epoca veche (ediția I, Sibiu, 1921; ediția a 

II-a, Sibiu, 1930), în al doilea rând, a opiniilor exprimate de S. Pușcariu pe marginea 

ortografiei și, nu în ultimul rând, a ideilor avansate în legătură cu problematica neo-

logismelor sau chiar a rolului „traducerilor cărților religioase în formarea limbii lite-

rare române”2 (ibidem, p. 293). 

Raportându-ne la aspectele tratate de R. Todoran și situându-ne analiza în pla-

nul limbii, în articolul nostru dorim să aducem în prim-plan elementele lingvistice 

– faptele de limbă/fenomenele lingvistice – ce contribuie la evidențierea raportului 

                                                      
1 Se cuvine menționat că, pe lângă studiul lui R. Todoran, și alți lingviști s-au exprimat, mai precis 

sau doar tangențial, pe marginea raportului savantului cu limba română literară. Reținem aici analiza 

subtilă, profundă a profesorului Mircea Borcilă, din studiul intitulat Sextil Pușcariu și creativitatea 

lingvistică în semantica istorică a limbii române, apărut în CSP II, 2015, p. 87‒116). În partea a doua a 

lucrării sale, Contribuții la studiul limbajului poetic românesc (p. 95‒110), profesorul M. Borcilă 

surprinde într-o sinteză admirabilă evoluția limbajului artistic românesc modern așa cum este perce-

pută, descrisă și interpretată de savantul S. Pușcariu. Semnalăm, de asemenea, numărul special al 

„Analelor” din Iași (AUI, XIV, 1968, fascicula 2), ce însumează studii semnate de G. Istrate 

(p. 145‒174), V. Arvinte (p. 175‒180), D. Irimia (p. 181‒193) și Ilie Dan (p. 195‒203), surprinzând 

personalitatea și preocupările științifice ale eruditului clujean. Și lista poate continua. 
2 Referitor la factorii care au contribuit la impunerea scrisului în limba română, se știe că la înce-

puturile formației sale S. Pușcariu a fost adeptul teoriei husite, teorie la care ar fi renunțat în ultima 

parte a vieții. Această idee, formulată de G. Istrate, este respinsă de R. Todoran (1998b, p. 294, nota 

15) astfel: „Interpretarea lui G. Istrate a afirmațiilor de mai sus, în sensul că «spre sfârșitul vieții sale, 

Pușcariu nu era adeptul teoriei husite și al originii noastre literare în textele maramureșene din prima 

jumătate a secolului al XVI-lea» (Locul lui Sextil Pușcariu în lingvistica românească, în AUI, XIV, 

1968, fasc. 2, p. 168) nu pare plauzibilă”. Personal considerăm că remarca profesorului ieșean este co-

rectă. Aducem în plus un argument cules din lucrarea sinteză antumă, Limba română, I. Privire gene-

rală (București, Minerva, 1976, p. 417): „Textele bisericești făcute sau copiate în nordul țării se deo-

sebesc atât de mult de cele transmise nouă în secolul al XVI-lea de CORESI și de colaboratorii săi, 

încât, înainte de cunoașterea realităților revelate nouă de geografia lingvistică, învățații au crezut că 

originalele textelor din nordul țării ar fi traduse în secolul al XV-lea, subt influența mișcării husite, 

căci numai distanța de cel puțin o sută de ani ar explica arhaismele redacțiilor maramureșene sau bu-

covinene față de cele brașovene”. 
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lui S. Pușcariu cu limba română literară, așa cum se revelează acestea în urma par-

curgerii monumentalei sinteze a savantului, Limba română, I. Privire generală 

(Pușcariu 1940, 1976). Am ales să ne aplecăm exclusiv asupra acestei lucrări, de-

oarece a apărut în timpul vieții autorului și o considerăm, în acord cu Ilie Dan 

(1976): „Sinteză a întregii activități a lui Sextil Pușcariu, Limba română este o lu-

crare fundamentală a lingvisticii românești, impunătoare prin erudiția, metoda și 

stilul autorului, unanim apreciată de către specialiștii români și străini ca o contri-

buție excepțională la cunoașterea specificului spiritual românesc”. 

Datorită bogăției materialului consemnat, expunerea de față se interesează nu-

mai de aspectele ce vizează planul fonetico-fonologic, așa cum sunt semnalate de 

S. Pușcariu, urmând ca în studii viitoare să luăm în discuție și planul morfosin-

tactic, respectiv cel lexical. 

Pornind de la premisa că „[o]mul are și un simț gramatical” (Pușcariu 1976, 

p. 18), iar „[...] dicționarul și gramatica [sunt, prec. n. ‒ M.A.] operele indispensa-

bile pentru învățarea unei limbi” (ibidem, p. 14), S. Pușcariu aduce în fața lectoru-

lui un element ce trebuie să însoțească mereu ființa umană creatoare, și anume pre-

ocuparea pentru cultivarea limbii. 

Cultivarea limbii pleacă, în primul rând, afirmă S. Pușcariu, de la rostirea corectă, 

de la „preocuparea de a vorbi bine românește” (Pușcariu 1967, p. 385), de la îndrep-

tarea acelor „abateri de la dezvoltarea normală fonologică, datorite fenomenului 

normalizării morfologice” (Pușcariu 1976, p. 18), pentru că „par «urâte» unele ros-

tiri dialectale, precum sunt consonantele palatalizate” (ibidem, p. 83), chiar dacă „cei 

umblați la școală nu palatalizează bucuros” (ibidem, p. 248): 

„Din formele mai numeroase sau mai des întrebuințate se extrage o tulpină sau un 

morfem (sufix sau desinență) tipic, care se generalizează și în cazurile în care legile fono-

logice produceau alte forme. Astfel, e din mergi, merge, mergem, mergeți, mergeam, 

mergeați etc. produce și o formă merg, în loc de mărg, cum am aștepta din punct de ve-

dere fonologic și cum se și zice prin Ardeal și Moldova. Serii ca gătesc, gonesc, înti-

neresc..., găteală, încetineală... păstrează în limba literară pe e și ea și după labiale, în 

forme ca vorbesc, mulțumesc, tocmeală..., deși am aștepta vorbăsc, mulțumăsc, tocmală 

(cum se zice și în regiunile în care întâlnim pe mărg). Simțul că la conjugarea în -are de-

sinența participiului este -at, -ată, -ați, -ate (lăudat, lăudată, lăudați, lăudate...) a făcut ca 

masculinul plural de la participiul verbelor băia și muia să fie băiați și muiați, și nu băieți 

și muieți, cum am aștepta după legea fonologică care preface pe a în e după palatală în 

poziție moale (cf. buruiene, pluralul lui buruiană, Stoiene, vocativul de la Stoian). Astfel 

vorbim de doi băieți băiați sau de muieți înmuiați” (ibidem, p. 18). 

În al doilea rând, un alt mod de a proteja limba este ilustrat de „fenomenul sila-

bisirii” care, după S. Pușcariu, ar putea ajuta nu doar la o rostire corectă a cuvin-

telor, ci mai ales la o înțelegere completă a mesajului: 

„Pentru 18, zic în mod normal opșce, fiind sigur că ascultătorul meu ghicește în op 

pe opt și în șce pe sprezece. Dacă am însă tot interesul ca interlocutorul meu să nu mă 

înțeleagă greșit, dacă e foarte important ca el să știe că e vorba de 18, nu de 17 sau 19, 
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voi pronunța cuvântul silabisind. Mai mult decât atât. Pentru ca «opt» să iasă mai bine 

în relief și t să nu formeze cu s următor grupul de sunete coarticulate («africata») ț, in-

troduc un î între aceste două sunete: optîsprezece, schimbând astfel, deodată cu înmul-

țirea silabelor cu una, forma tradițională a cuvântului. 

Elementele componente ale unei africate nu se succed, ci se contopesc: ĝ nu constă 

dintr-un d urmat de j, ci dintr-un d peste care se suprapune un j, dând un singur sunet” 

(ibidem, p. 68). 

În al treilea rând, contrastele fonologice, dincolo de muzicalitatea și ritmul pe 

care le potențează, ar trebui să fie folosite pentru deosebiri morfologice sau stilis-

tice. De exemplu, contrastul de apertură (închis/deschis) între u și Ä sau i și ħ per-

mite deosebirea formei nearticulate de cea articulată: rău/răul, grei/greii, bou/boul, 

boi/boii; contrastul de fonie (sonor/surd) distinge forma articulată de cea nearticu-

lată: morarii/morari; contrastul de presiune (accentuat/neaccentuat) ajută la rezol-

varea omonimiilor lexicale etc. (cf. ibidem, 1976, p. 48‒49). Pentru a conchide: 

„Omul nu este – cum s-a crezut într-un timp – un imitator inconștient și un trans-

mițător pasiv și indiferent al limbii tradiționale, însușită, mai ales în copilărie, ca o dex-

teritate oarecare. Dimpotrivă, el e un observator atent al graiului propriu și al limbii se-

menilor săi, stăpânit de năzuința de a desăvârși mereu, prin organizare, singurul mijloc 

ce-i stă la dispoziție ca să poată împărtăși altora gândurile și preocupările sale. Această 

necontenită observare cuprinde, precum au dovedit-o cercetările mai recente – și în 

mare parte tocmai studiile «fonologiștilor» – nu numai cuvintele și construcțiunile gra-

maticale, ci și sunetele unei limbi. Prin comparația rostirii altora cu pronunțarea proprie, 

omul ajunge să-și dea seama de deosebiri, să cântărească între două rostiri, care e mai 

corespunzătoare, să respingă sau să adopte o pronunțare nouă. Cu alte cuvinte, preocu-

parea continuă de felul cum rostim ne duce la păstrarea neștirbită a pronunțării tradiți-

onale sau la introducerea unor inovațiuni” (ibidem, 1976, p. 75). 

Spre deosebire de limba vorbită, ce reprezintă obiect de investigație pentru ma-

joritatea lingviștilor, S. Pușcariu atrage atenția asupra unui capitol ignorat de filo-

logi: „Fonologia limbii poetice e un capitol nestudiat încă” (ibidem, 1976, p. 83), 

prefigurând astfel, din perspectivă critică, direcția și interesul cercetătorilor pentru 

„stilul și limba scriitorilor”: 

„Cei chemați în primul rând să descifreze enigma eufoniei limbii cutărui poet sunt 

poeții înșiși, dotați din fire cu un simț care lipsește altora. Când poetul e dublat de este-

tician, el va fi în stare să împărtășească și altora ceea ce descoperă cu simțul său înnăscut. 

Acesta e, bunăoară, cazul poetului L. BLAGA, ca interpret al lui EMINESCU, al cărui farmec 

deosebit consistă mai ales în limba armonioasă pe care o întrebuințează în versurile sale. 

[...] Cât de mult era preocupat EMINESCU însuși de efectul sonor al cuvântului întrebuințat 

se vede din manuscrisele sale. [...] Caracteristic este că el simțea ca mai armonioase voca-

lele și diftongii cei mai specifici românești” (ibidem, 1976, p. 86‒87). 

Mai mult, apreciază S. Pușcariu, pe lângă figurile semantice, figurile sintactice 

‒ „repetițiile, alternanțele, contrastele” ‒ sunt cele care conferă muzicalitate ver-

sului (cf. ibidem, 1976, p. 88), astfel că nu în puține situații Eminescu „izbutește 
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prin anumite sonorități armonice să ne pregătească, pentru ca clocotul sentimen-

telor sale să răsune și în sufletul nostru” (ibidem, 1976, p. 90). 

Chiar dacă „limba scrisă e mai mult sau mai puțin o limbă artificială” (ibidem, 

1976, p. 59), „un surogat al celei vorbite” (ibidem, 1976, p. 96), aceasta „se poate 

asemăna cu hărțile unui atlas geografic: ele dau mai puțin decât poate prinde ochiul 

în natură, căci în ele lipsește jocul de lumină și umbră, colorile și perspectiva; dar 

dau și mai mult, de exemplu, curbele de nivel, pe care nu le vedem când privim un 

peisaj” (ibidem, 1976, p. 59). 

Constatând absența preocupărilor pentru felul în care mesajul (fie acesta realizat 

prin idee, gând, text științific etc.) este transmis și receptat, S. Pușcariu atrage aten-

ția atât asupra necesității impunerii unui sistem ortografic unic, cât și a unei atente 

supravegheri a modului în care sunt întrebuințate neologismele și în scris, și în 

vorbire: 

„Trebuința românului de a avea în limbă un mijloc convențional cât mai unitar și 

neechivoc pentru comunicarea gândurilor este prea puțin dezvoltată. Ascultătorul, ne-

deprins să-și stăpânească pornirile individuale, lasă vorbitorului cea mai mare libertate 

în alegerea mijloacelor de expresie, mulțumindu-se să urmărească în mod vag ideile ce i 

se comunică. Pe când la alte popoare cel ce nu scrie ortografic și e certat cu gramatica 

trece drept incult, la noi există literați și academicieni învățați care își au fiecare ortogra-

fia lor, alta decât cea a Academiei Române, iar năvala nesăbuită a neologismelor în anii 

din urmă, nu numai în presă, ci și în literatură, se explică mai ales prin faptul că vorba 

străină, nefixată încă în tezaurul lexical, permite o exprimare estompată, neprecisă a 

gândului” (ibidem, 1976, p. 368). 

În concluzie, credem că toate aceste elemente expuse anterior, selectate din lu-

crarea sinteză Limba română, vin nu doar să susțină ideea că „limba evoluează ne-

contenit și rostirea se schimbă, semnele cu care îmbrăcăm această limbă se asea-

mănă cu un costum moștenit de copii de la părinți, care trebuie ajustat pe talia celor 

ce-l îmbracă” (ibidem, 1976, p. 96), ci și să completeze profilul lui S. Pușcariu, de 

cercetător al limbii române literare. Mai mult, afirmă cu tărie eruditul clujean: 

„Limba română peste cincizeci sau cinci sute de ani nu va fi, deci, urmașa limbii cu-

tărui autor român de azi, ci ea va continua limba de astăzi, la care au contribuit deo-

potrivă Eminescu, cu împărecherile sale armonioase de vorbe, Maiorescu, cu limba sa 

corectă și plină de abstracțiuni, Caragiale, cu felul său cizelat și lapidar de a se exprima, 

Creangă, cu limba sa colorată și plină de plasticitate, țăranul oltean sau din oricare altă 

parte a țării, cu figuri de limbă împrumutate din sfera vieții agricole, și ciobanul, cu ex-

presiile sale luate din viața păstorească. Cu cât un popor e mai cult, cu atât limba lui 

comună se resimte mai puțin de particularitățile pe care le aduce în grai fiecare provin-

cie și fiecare strat social; cu cât el are mai dezvoltat simțul de autoritate și tradiție, res-

pectul lucrului judecat, mândria civică și grija de a vorbi frumos, cu atât limba scriito-

rilor lui de seamă pătrunde în cercuri mai largi” (ibidem, 1976, p. 174‒175), 

accentuând astfel importanța educației, a școlii și a politicilor editoriale. 
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I. LANGUAGE CULTIVATION 

(Abstract) 

 
The author discusses the interest of Sextil Pușcariu in the literary Romanian language. Based on 

his work, Limba română. I. Privire generală [The Romanian Language. I. An Overview], the paper 

presents some of Pușcariuʼs ideas related to the importance of the Romanian language cultivation, 

like the correct acquisition and expression of it. 

 
Cuvinte-cheie: Sextil Pușcariu, limba română literară, cultivarea limbii, Romulus Todoran, 

normă lingvistică. 

Keywords: Sextil Pușcariu, literary Romanian language, language cultivation, Romulus 

Todoran, lingvistic norm. 

 

Universitatea Babeș-Bolyai 

Facultatea de Litere 

Cluj-Napoca, str. Horea, 31  

maria.aldea@ubbcluj.ro 

 

 


