
 

 CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA
 LIMBAJUL FAMILIAR ROMÂNESC

  §1.   Limbajul familiar este o realitate lingvistică  invocată mult în 
ultimii zece – cinsprezece ani. Este remarcat cel mai adesea la impactul 
funcţional al mijloacelor de comunicare în masă asupra limbii scrise şi 
vorbite.  Nu  sunt  avute  în  vedere  numai  realizările  artistice  sau 
filologice.  Limbajele  ştiinţifice,  de  asemenea,  simt  presiunea  acestui 
impact  rezultat  al  unei  manifeste  curiozităţi  informaţionale. 
Terminologia  medicală  şi  farmaceutică,  limbajele  computaţionale, 
teoria  informaţiei,  termeni  de  ultimă  oră  din  fizica  plasmei,  micro-
biologie,  genetică  sunt  prinşi  în  angrenajul  spoturilor  publicitare,  în 
acela al emisiunilor informative, al jocurilor de cultură generală.  
        Specialistul rămâne în universul său profesional şi terminologic, 
însă nu se poate totdeauna sustrage nevoii vitale de comunicare socială; 
atunci  trebuie  să  explice  „pe  înţeles”  elementele  dificile,  închise 
gândirii  altor  categorii  socio-profesionale.  Face  acest  lucru  cu 
parcimoniozitate, ocolind, evitând adesea. Cu toate acestea, de fiecare 
dată este obligat să dezvăluie câte ceva şi dezvăluirile sunt făcute mai 
ales  pe  calea  limbajului  familiar  pentru  că  prin  intermediul  acestui 
limbaj  se  poate  realiza  în  mod persuasiv comunicarea  din interiorul 
spre exteriorul terminologic al disciplinei în speţă.

         Pe de altă parte, limbajul familiar este vizualizat de literatura de 
specialitate, cea lingvistică, şi ca un fel de virus computaţional atacâd 
memoria “de ram” a structurilor sociale, pentru că are proprietăţi care 
înlesnesc dispersia informaţiei şi ambiguizarea mesajului. Astfel încât 
respectivul limbaj, - urmărit din diverse perspective care-i relevă diferit 
substanţa -, se află în centrul de interes al psihologiei şi psihiatriei, al 
limbajelor informaţionale, al disciplinelor politice.
        
   §2.   Termenul românesc  familiar circulă în literatura lingvistică în 
relaţie  cu  termenii:  popular, oral, colocvial, conversaţional, afectiv,  
subiectiv, familial, vulgar, argotic. Analiza fiecărei dintre aceste relaţii 
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pune probleme de tip special. Le-am sistematizat şi cu alte ocazii, în 
cadrul diferit al unor articole1 şi în cel al unei monografii semantice a 
verbului românesc a lăsa2 (peste 60% din semele acestui cuvânt amplu, 
deosebit de extins semantic, sincronic şi diacronic, aparţin limbajului în 
discuţie). 
     Resistematizăm  o  sumă  de  fapte,  subliniind  că  în  literatura 
contemporană de specialitate noţiunea lingvistică familiar este utilizată 
oarecum implicit. Cele mai sugestive consideraţii în acest sens rămân 
acelea din prima ediţie a Dicţionarului de lingvistică (Dictionnaire de 
linguistique3): “Se spune că un stil, o limbă, un cuvânt sunt  familiare 
când  utilizarea  lor  implică  un  oarecare  grad  de  intimitate  între 
interlocutori şi, de comun acord, un refuz al raporturilor ceremonioase 
cerute de limba distinsă ori academică“ (s.n.).

Sunt puţine studiile ample din literatura de specialitate care să nu se 
refere,  într-o formă sau  în alta, la limbajul ori la stilul familiar. Este 
adevărat că acest familiar este înglobat într-o suită de alte noţiuni. 

În  aceste  studii,  realitatea  lingvistică  respectivă  devine  vizibilă 
numai prin introducerea ei în ori alături de alt concept în cadrul căruia 
cel mai adesea este cuprinsă. 

Frecvent, familiarul este inclus noţiunii corespunzătoare termenului 
popular. Formulări ca “în limbajul popular şi în cel familiar” sunt un 
inevitabil  loc  comun  în  literatura  de  specialitate.  De  exemplu,  în 
Stilistica  limbii  române   a  lui  Iorgu   Iordan  întâlnim:  “Vorbirea 
populară şi cea familiară se servesc la tot pasul de câteva formule în 
care intră, sub forma lor feminină, dar cu înţeles neutral, primele două 
numerale  din  seria  cardinalelor”4.  Menţionăm  că  în  această  lucrare 
distincţia  dintre  cei  doi  termeni  rămâne  operativă  şi  profund 
concludentă:  “La  noi,  autorii  cei  mai  des  puşi  la  contribuţie  sunt 
Caragiale  şi  Creangă…  Scrierile  celui  dintâi  sunt  foarte  bogate  în 
material  lingvistic  familiar  şi,  mai  cu  seamă,  periferic,  în  general 
autentic… Cât despre celălalt, ştie iarăşi oricine că opera lui, puţină ca 

1 Cf. Cristina Florescu,  Limbajul familiar românesc în context romanic, în vol.  Identitatea limbii şi  
literaturii române în perspectiva globalizării, Institutul de Filologie Română “A. Philippide”, Iaşi, 
Trinitas, 2002, p. 125-134; v. şi (infra)  nota 34.
2 Cf.  eadem.  Gîndire  specifică şi  gîndire  europeană în  semantismul  românescului  a lăsa,  Iaşi, 
Editura Document, 1999, p. 29-37. 
3 Cf. Jean Dubois s.a., vol.cit., Paris, Librairie Larousse, 1973, s.v. familier (trad.aut.).
4 Cf. Iorgu Iordan, op.cit., Bucureşti, Institutul de lingvistică română, 1944,  p. 137.
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volum,  conţine un  adevărat  depozit  de  cuvinte  şi  formule  expresive 
populare”5.  

În Stilistica funcţională a limbii române a lui Ion Coteanu, termenul 
utilizat  este  acela  de  familial  şi  desemnează  un  nivel  lingvistic 
funcţional:  „Limbajul  cultivat  artistic se poate împărţi  în proză şi  în 
poezie, iar cele cultivate şi non-artistice în limbaj standard, familial, de 
conversaţie oficială, ştiinţific etc.”6. 

      Familiar însemna mai ales (ori numai) vulgar în tot secolul al XIX-
lea (în special francez) şi chiar  în primele decenii ale secolului al  XX-
lea.  Ne  aflăm  în  faţa  a  ceea  ce  astăzi  se  numeste  purism  şi  este 
combătut adesea de stilisticieni, în general, de lingvişti.
        Începând cu sfârşitul  deceniului  opt  şi  începutul  deceniului 
următor  al  secolului al  XX-lea,  stilistica românească include în mod 
explicit şi sistematic în familiar  limbajele argotice, termenii tabu şi pe 
cei injurioşi7.

        De  multe  ori  familiar ajunge  să  fie  utilizat  în  limbajul  de 
specialitate numai cu sensul pe care cuvântul  îl are  în limba curentă: 
”ceea ce este cunoscut, obişnuit, banal”. 

 În mod elementar, limbajul familiar este disociat de conceptul de 
“uz” al  lui  Hjelmslev ori  acela  de  “normă” (în  accepţia   lui  Eugen 
Coşeriu8). Ne permitem să reamintim formularea conform căreia norma 
poate fi identificată  în cadrul fiecărei limbi,  în cadrul fiecărui limbaj, 
norma este f a m  i l i a r ă  tuturor vorbitorilor respectivei limbi, dar nu 
este una şi aceeaşi cu  limbajul familiar, specializat ca atare. Formulări 
ca du-te-n colo, vino-ncoace, fugi de aici / nu mă-nnebuni (=”vestea ta 
e incredibilă, mă surprinde”),  lasă-mă-n pace, indiferent de gradul de 
generalitate  al  analizei  întreprinse  de  un  lingvist,  sunt  totdeauna 
desemnate ca familiare.

  

5Cf. ibidem, p. 23.
6 Cf. Ion Coteanu,  op.cit., Bucureşti, Editura Academiei Române, vol.I, 1973, p.50; vezi şi p. 97, 
103 etc.
7 Cf şi Dumitru Irimia, Structura stilistica a limbii române contemporane, Bucuresti, Junimea, 1986, 
p.84-85 şi Introducere în stilistică, Iaşi, Polirom, 1999, p. 122-124, 126, 129-131.
8 Avem în vedere cea dintâi (şi cea mai cunoscută) accepţie dată acestui termen de savant în studiul 
devenit clasic: Sistema, norma y habla.
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        În ideea relaţiilor terminologice menţionate remarcăm faptul că 
distincţia familiar9 – familial s-a închegat în prima jumătate a secolului 
al XIX-lea în limba franceză. Atunci s-a impus neologismul  familial 
(derivat de la fr. famille) generalizat dinspre limbajul ştiinţelor politice. 
Familial este atestat în sintagme de tipul  organisation familiale, liens 
familieux;  prima  ocurenţă  apare  în  1830,  la  Fouretier10.  Respectiva 
diferenţiere,  relativ  recentă  din  perspectiva  istoriei  limbii,  există  ca 
atare în toate limbile romanice. În franceză acţionează sistemic. De aici 
a  fost  preluată  în  română  unde  a  devenit  operativă  în  limba 
contemporană. 

  §3.  Corelând toate aceste consideraţii, subliniem că, în mod evident, 
limbajul  familiar  se  structurează  la  nivelul  limbii  vorbite  (stilul 
colocvial,  al  conversaţiei),  prima  sa  trăsătură  esenţială  fiind  aşadar 
oralitatea.  Se  consideră,  de  cele  mai  multe  ori  în  mod implicit,  că 
oralitatea  familiarului  este  dialogică.  Lucrurile  nu  stau  întotdeauna 
astfel pentru că relaţia nu este izomorfă (nu tot ce este familiar este şi 
dialogic, nu tot ce este dialogic este şi familiar). Pe de o parte, dialogul 
se  desfăşoară  în  proporţii  considerabile  şi  în  arealul  “elevat-
autocenzurat-înalt-academic” ori  în acela “enervat-imprecaţional”.  Pe 
de  altă  parte,   monologul  interior,  ca  act  extrovertit  de  exprimare 
lingvistică  (extrovertirea  se  produce  dinspre  idee  spre  închegarea  ei 
lingvistică), este dominant familiar în sensul dat de noi acestui termen 
(cf.  analiza  de  tip  psiho-lingvistic  a  relaţiei  de  comunicare 
interpersonală11). 
        De asemenea,  în  cazul  familiarului există,  în  mod esenţial, 
coloratură afectivă12 slabă, medie şi maximă. 
        Centrul de interes al analizei noastre se focalizează asupra 
elementelor  de  expresivitate  minimă  şi  medie.  Nu  vom  avea  în 
vedere, prin urmare, faptele de expresivitate maximă.  
        Maxima expresivitate înseamnă, pe de o parte, trivialul, injuria, 
cuprinse  în  limbaje  bine  delimitate  pe  care  lingvistica  şi  respectiv 
stilistica le studiază alături de familiar.

9 Fr. familier (<lat. familiaris “care face parte din familie”) este atestat din secolul al XII-lea (cf. TLFI 
s.v.).
10 Ibidem, s.v. familial.
11 Cf.  Daniel  Goleman,  Inteligenţa  emoţională (traducere  în  limba  română  de  Irina-Margareta 
Nistor), Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2001, p. 55 ş. u. 
12 Cf. Ch. Bally,  Traité de stylistique français, vol. I, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1909, p.108 
ş.u.
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        Pe de altă parte, expresivitatea maximă include adresările benefic 
afective care,  cu cât  sunt  mai  expresive,  cu atât  sunt  mai creatoare, 
tinzând spre poetic. De exemplu, când spunem: scapără de deştept ori 
un boboc de fată,  ne situăm  în interiorul unei afectivităţi moderate; 
dacă utilizăm formulările: o minte titanică ori o fată ca un crin, apelăm 
deja la o imagine poetică, ne orientăm, conştient sau nu, spre artistic.
        În ceea ce priveşte elementele familiare de expresivitate minimă şi 
medie, avem de-a face cu o doză de afectivitate care poate deveni şi 
uşor vulgară câtă vreme familiarul astfel înţeles presupune obligatoriu 
lipsa de autocenzură a exprimării (a treia trăsătură  caracteristică). Ne 
găsim  în  faţa  unei  comunicări  eliberatoare,  degajate  spre  sâmburele 
primordial  al  existentului  lax,  netensionat,  necenzurat,  suficient  de 
depărtat totuşi de agresivitatea injurioasă a exprimarii enervate; în fond 
nimeni nu consideră, când este victima unei  înjurături, că i s-a vorbit 
“familiar”. 

Pentru limba română acest fapt este în întregime valabil la nivelul 
limbii literare (în graiurile populare de tip oltenesc şi muntenesc, sau în 
perimetrul a ceea ce corespunde  social noţiunii de „mahala”, înjurătura 
“banală”  este  un  aspect  specific  familiarităţii,  conţinând  indici  bine 
dozaţi ai rangului social).

Elementele  argotice  se  încriu  în  sfera  familiarului  numai  atunci 
când,  decriptate  terminologic,  înţelese,  îşi  pierd  funcţia  specifică  şi 
intră în limbajul cotidian. Această funcţie este,  pentru elementele de 
argou, ca şi  în cazul jargoanelor, funcţia de a “masca”, de a încifra, a 
camufla  tehnica  “meseriei”,  funcţie  incompatibilă  cu  familiaritatea 
limbajului pe care-l analizăm în cazul de faţă.

Urmărind aceste fapte implicate expresivităţii la nivelul general al 
limbii  am putea  pune  următoarea  chestiune:  de  ce  argoticul  sticlete 
“poliţist” (utilizat iniţial numai în lumea interlopă a “şuţilor”) ar fi mai 
expresiv decât  mulţime poroasă  (termen matematic definit: ”Spunem 
că o mulţime  A este poroasă  într-un punct  x dacă lim.sup.  γ(x,R,A)/R, 
când R-> 0+, este strict pozitivă“)? 

Se poate afirma că la acest nivel de generalitate ambii termeni sunt 
la  fel  de  expresivi.  Însă  raportul  cu  limbajul  familiar  este,  în  mod 
elementar,  diferit.  Faptele  ţin  de  universul  de cultură  al  referenţilor. 
Mai toţi vorbitorii limbii române ştiu cine este  sticletele, ne găsim în 
faţa  unui  element  al  limbajului  familiar,  dar  numai  matematicianul 
înţelege ce este “lim.sup.γ(x,R,A)/R”. De aceea mulţime poroasă este un 
element al  limbajului de strictă specialitate,  pe când  sticlete aparţine 
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limbajului familiar deşi, din punct de vede al intensităţii expresivităţii 
lor, aceşti doi termeni se găsesc pe poziţii egale13. 

Prin urmare, nu trebuie identificate acele elemente de argou - cu 
care  suntem  familiarizaţi aproape toţi  vorbitorii  limbii  române şi  pe 
care  ajungem să le  folosim efectiv  (banal,  relaxant  etc.)  în  limbajul  
familiar - cu limbajele argotice, cu argoul propriu-zis care, pentru cei 
care-l utilizează  în mod necesar, are funcţia caracteristică de  încifrare 
(incompatibilă  cu  limbajul  familiar)  şi  nu  de  exprimare  afectivă, 
relaxată, extrovertită. 

Elementele de argou prezente în limbajul familiar sunt poate la fel 
de numeroase ca regionalismele, ca să nu mai vorbim de elementele 
populare (în sens dialectologic).

       În cadrul discuţiei de faţă, nu pot fi trecute cu vederea disocierile 
dintre afectiv – subiectiv – expresiv - conotativ.           

     Faţă de aceste concepte şi, mai ales, faţă de relaţiile dintre ele, 
specialiştii se poziţionează aproape de fiecare dată diferit, ori nuanţat 
diferit.  O  analiză  a  acestor   poziţionări  din  cadrul  literaturii  de 
specialitate  poate  forma un obiect  de  studiu în  sine.  Vom menţiona 
numai câteva fapte.

În sensul restrictiv în care utilizăm termenul de familiar (din nevoi 
operaţionale) subliniem că acesta este totdeauna expresiv (şi încărcat de 
afectivitate minimă şi medie). 

     Expresivitatea se conturează ca termen generic. În cercetările 
contemporane de lingvistică şi de stilistică termenul acoperă o realitate 
difuză.  Dacă  ne  referim  la  expresivitatea  unei  limbi,  atunci  pentru 
limba  română  faptele  trimit  în  special  la  lucrarea  lui  Iorgu  Iordan, 
Stilistica  limbii  române,  lucrare  de  autoritate  în  problema  care  ne 
interesează. În foarte mică măsură se pot corela faptele cu cercetarea lui 
Dimitrie  Caracostea,  (în  special  cu  aceea  din  Expresivitatea  limbii  
române14),  câtă  vreme  Caracostea  se  ocupă  de  esteme,  fenomenul 
creaţiei lingvistice fiind corelat în manieră croceană cu artisticul. 

         În cadrul raportului  afectiv-subiectiv15 se consideră (pe drept 
cuvânt)  că  subiectivitatea  exprimării  (înţeleasă  ca  manifestare  a 
13 V. şi Solomon Marcus,  Poetica matematică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1970, despre 
expresivitatea limbajului matematic: p. 34-35, 78, 90-98 etc.
14 Cf. şi cea de a doua ediţie a lucrării  Expresivitatea limbii române, Iaşi, Polirom, 2000.
15Această relaţie  este  activată relativ recent  în  lucrarea Rodicăi  Zafiu,  Diversitate   stilistică în  
româna actuală, Universitatea Bucureşti, 2003, cap. al IV-lea ş.a.
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personalităţii, a eului subiect) se poate manifesta ca atare şi fără marca 
afectivităţii (aspectul pur emotiv al limbajului) care, prin valorile sale 
maxime - insistăm noi, devine cel mai adesea „surplus” care bruiază 
comunicarea.

      Conotativitatea este astăzi poate termenul cel mai activ din cadrul 
acestei  serii16.  Accepţiile  multiple  pot  fi  sintetizate17 (simplist,  se 
înţelege) în două direcţii exegetice.    

1)  Dacă  înţelegem  conotativitatea  în  sens  larg  (= 
afectivitate/expresivitate + poetic/artistic), familiarul va fi totdeauna un 
element conotativ. 

2)  Dacă  înţelegem conotativitatea  în  sens  restrâns,  se  presupune 
existenţa conotaţiei ca un adaos, ca un subtext, aceasta fiind identificată 
prin corelare strictă cu denotaţia. În această accepţie, familiarul poate fi 
şi denotaţie şi conotaţie. 

Poate  fi  denotaţie,  de  exemplu,  în  cazul  termenilor  expresivi  ca 
bulbucat, a holba, vomă, a zbârnâi. Reamintim şi cazurile nenumărate 
discutate  de  Iorgu  Iordan  în  lucrarea  menţionată,  sau  consideraţiile 
făcute  în  acest  sens  de  Sextil  Puşcariu18,  G.  Ivănescu19,  Mioara 
Avram20, Ion Gheţie21, Ion Coteanu22, Gh. Chivu23  etc. 

Familiarul poate fi  conotaţie în multe alte cazuri, dintre care cele 
mai  semnificative  sunt:  a)  seria  metaforelor   (semi)uzate  (ca  limbă 
ascuţită, suflet mare „om generos”24; b) acele cuvinte familiare care au 
un echivalent aproximativ neutru (sinonim parţial): hahaleră, pramatie,  
şmecher vs. neserios, superficial.

16 Cf.  şi  Cristina  Florescu, La  structure  connotative  des  mots  de  la  langue  roumaine.  Etudes  
semasiologique, în “Revue roumaine de linguistique”, Bucureşti, 1996, tome XXXII, no 1-2 , pp.33-
59, no 3-4, pp. 100-126.
17 Cf. Catherine Kerbrat-Orecchioni, La connotation, Presses Universitaires de Lyon, 1977, p. 6-21, 
165-233.
18 Cf. Sextil Puşcariu,  Limba română. I. Privire generală. Bucureşti, Fundaţia pentru literatură şi 
artă “Regele Carol II”, 1940, p. 78-86.
19 Cf.  G. Ivănescu, Istoria limbii române, Iaşi, Editura Junimea, 1980, p. 15-20, 478, 604-605, 695-
704, 717-718. 
20 Cf.  Mioara  Avrasm,  Anglismele  în  limba  română  actuală,  Conferinţele  Academiei  Române, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1997, p. 27-29.
21 Cf. Ion Gheţie, Baza dialectală a românei literare, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1975, 
p. 601-615.
22 Cf. Ion Coteanu, op. cit., vol. I, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1973, p. 50, 97, 103 etc.
23 Cf.  Gh.  Chivu,  Limba  română  de  la  primele  texte  până  la  sfârşitul  secolului  al  XVIII-lea.  
Variantele stilistice. Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2000, p. 26-27, 38-44 ş.a.
24  Elemente semnificative în acest sens apar în lucrarea Elenei Slave,  Metafora în limba română, 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1991.
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***

        Caracteristicile  discutate  până  acum  (oralitate, afectivitate 
minimă şi  medie, relaxare)  au pentru termenii  familiari  un caracter 
general şi obligatoriu. Aceşti termeni, înţeleşi în cadrul respectivelor 
caracteristici, sunt identificaţi din perspectiva istoriei limbii şi din aceea 
a unei circulaţii diatopice şi diafazice.

        Toate aceste distincţii din cadrul  familiarului trimit şi spre ceea ce 
vom  considera  ca  fiind   caracterul  conservator al  acestui  limbaj. 
Refuzul  tensiunii  afective,  discursul  relaxat  conferă  familiarului  o 
relativă impermeabilitate la nou; se dovedeşte un limbaj protector, cu 
dimensiuni catharctice, care ocoleşte factorii de stress.
         Consultarea oricărui corpus neologic va confirma  cu uşurinţă 
acest  caracter  evident  al  limbajului  în  discuţie.  De  exemplu,  am 
urmărit25 extensiv grupul neologic de cuvinte ale căror grafeme iniţiale 
sunt literele w, x şi y. Analiza a plecat de la redactarea acestui grup de 
cuvinte ca articole în cadrul volumului XIII/III al  DLR.  Subliniem că nici 
unul  dintre  aceste  cuvinte  nu  are  seme  implicate  sub  nici  o  formă 
limbajului familiar.

§4.  Familiarul ca  registru  al  vorbirii  pune  deosebite  probleme 
perspectivelor contemporane asupra limbii. 
     Teoria actelor vorbirii,  în diversele  sale variante,  nu are cum 
utiliza explicit termenul în discuţie. De exemplu, Grice26, preocupat de 
logica  conversaţiei,  atunci  când  introduce  noţiunea  „principiului  de 
cooperare” are o cu totul altă viziune asupra vorbirii decât aceea a unui 
lingvist clasic. 
     În mod evident, încercâd o corespondenţă (contra curentului am 
putea  zice,  pentru  că  teoriile  pragmatice  asupra  limbajului  se 
conturează ca atare tocmai printr-o altă viziune decât  cea lingvistică 
asupra limbii – de fapt nu asupra limbii ci asupra actului vorbirii, cel 
comunicaţional)  cu  structurile  codului  ligvistic  din  perspectiva  celor 
patru maxime conversaţionale27, remarcăm faptul că limbajul familiar 
poate  fi  implicat  în  ceea  ce  priveşte  primele  două  maxime:  cea  de 
cantitate [intervenţia  unui  vorbitor  va  conţine  numai  cantitatea  de 
25 Cf.  Cristina  Florescu,  Disocieri  stilistice  ale  neologismelor  româneşti  în  w-,  x-,  y-,  în  AUI, 
secţiunea IIIe. Lingvistică, tomurile XLIX-L, 2003-2004, p. 225-234.
26 Cf. Paul Grice, Logique et conversation, “Communications”, 1979, nr. 30, p. 57 – 73.
27 Cf. Anne Reboul, Jaques Moeschler, Pragmatica azi, în traducere românească de Liliana Pop, 
Cluj, Editura Echinox, 2001, p. 47 – 49.
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informaţii  necesară] şi, mai ales, cea de calitate [sinceritatea afirmaţiei 
şi  motivaţia ei]. În ceea ce priveşte maxima de  pertinenţă [vorbirea 
strict  la  subiect]  şi  cea  de  mod [exprimare  clară,  neambiguă], 
incompatibilitatea este evidentă. Ne interesează aceste conexiuni pentru 
că multe dintre exemplele punctuale, devenite deja celebre în respectiva 
teorie,  glisează  gradual  pe  cazuri  cuprinse  limbajului  familiar. 
Remarcăm  faptul  că  ades  menţionatul  caz  de  implicatură 
conversaţională  se  corelează  modular28 cu  limbajul  familiar.  Astfel, 
avem prima situaţie - când nu există implicatură: Englezii sunt curajoşi; 
a doua situaţie -  implicatura convenţională:  John e englez,  deci este  
curajos; a treia situaţie - implicatura conversaţională: John e englez,…e 
curajos!  În  mod  vizibil,  din  punct  de  vedere  lingvistico-stilistic,  se 
remarcă  o  deplasare  treptată  spre  familiar  atât  în  ceea  ce  priveşte 
structura gramaticală, cât şi cea semantică sau intonaţia.

     Se pot face, în aceeaşi idee recuperatorie, o sumă de corelaţii între 
noţiunea în discuţie şi o altă perspectivă asupra limbii, cea a semanticii 
prototipului.  Reamintim  faptul  că  există  o  sumă de  semantici 
autointitulate  ale  prototipului  care  se  diferenţiază  temporal, 
dezvoltându-se pe parcursul a peste treizeci de ani şi care cuprind şcoli 
cu principii uneori substanţial diferite29. 
     Din punctul nostru de vedere, cel mai semnificativ demers este cel 
cuprins  în  varianta  numită  de  Kleiber30,  “varianta  standard  sau 
restrânsă”.  Aici,  în stabilirea gradului de prototipie a unui cuvânt  în 
cadrul  categoriei,  sau,  în  termeni  clasici,  în  căutarea  celui  mai  bun 
exemplu  referenţial  al  categoriei,  se  activează  ca  ipoteză  de  lucru 
principiul  familiarităţii care  are  ca  punct  îndepărtat  de  plecare 
formularea  wittgensteiniană  “asemănarea  de  familie”  (family 
resemblance). Perspectiva corespunde lingvisticii prototipale care are 
un cadru exegetic ce iese, de fapt, în bună parte, în afara lingvisticii; 
această direcţie de cercetare este indiferentă faţă de distribuţia stilistică 
28 Termenul modular este utilizat în sens statistic: variantă a unei caracteristici care este înregistrată 
la cele mai multe unităţi ale unei colectivităţi/unui  grup.
29 Cf. şi bibliografiile amănunţite care se găsesc mai ales în lucrările: Eugenio Coseriu, Semántica 
estructural y semántica “cognitiva”, în “Jornadas de Filologia”, Universidad de Barcelona, 1990, p. 
239-282; Georges Kleiber,  La sémantique du prototype,  Paris, Presses Universitaires de France, 
1990; F. Rastier, Sémantique et recherches cognitives, Paris, Presses Universitaires de France, 1991, 
Sémantique et cognition [coordonată de Danièle Dubois], Paris, CNRS, 1991; Dirk Geeraerts, Des 
deux cotés de la sémantique historique: sémantique historique et sémantique cognitive, în “Histoire, 
Epistémologie, Langage”, 15/1 (1993); Augusto Soares da Silva,  A Semântica de ‘Deixar’. Uma 
Contribuição  para  a  Abordagem  Cognitiva  em  Semântica  Lexical,  Braga,  Fundação  Calouste 
Gulbenkian, 1999 (Introdução, p. 1-76).
30 Cf. Georges Kleiber, vol. cit., cap. II. D, p. 59 –69.
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şi dialectală a limbajelor. Tocmai din această cauză, preocuparea pentru 
familiar, deşi văzut în cu totul alţi parametri, ni se pare semnificativă 
dovedind că ne găsim în faţa unei  realităţi  verbale care reprezintă o 
sursă de prospecţii analitice.  Pentru a crea o imagine asupra acestor 
diferenţieri  conceptuale  şi  suprapuneri  nu  numai  terminologice, 
semnificative din punctul de vedere al aspectului prezentat în cadrul de 
faţă,  vom reda  un  fragment  din  lucrarea  lui  Kleiber:  “Explicaţia  în 
termeni de familiaritate este îndepărtată, chiar dacă adesea se spune că 
prototipul este, la modul general, şi exemplarul cel mai familiar… Dacă 
familiaritatea ar fi în mod direct la originea la originea noţiunii de ‘cel 
mai bun exemplar’, ar însemna ca un pui de găină să fie un exemplar 
de  pasăre  mai  bun decât  vulturul.  Ori  vulturul ocupă,  din  punct  de 
vedere prototipal, un loc mult mai bun decât  puiul de găină. Ipoteza 
familiarităţii  ajunge  astfel  să  contrazică  chiar  ideea  structurării 
elementelor pe baza asemănării de familie… Este acest fapt suficient 
pentru a renunţa în totalitate la  ipoteza familiarităţii? Vom vedea mai 
departe că ea se dovedeşte indispensabilă pentru a explica prototipurile 
categoriilor supraordonate ”31. 
       Aşadar, familiaritatea este o modalitate graduală de a supraordona 
categoriile semantice.

         Pentru lexemele limbajului  în discuţie (evident  alcătuit  din 
noţiuni  pe  care  le-am  putea  numi,  în  mod  superficial,  simple),  o 
explicaţie   analitică  de  tip  lexicografic  (indiferent  cărei  direcţii 
cognitive  se  înscrie  respectivul  lexicon  –  tipărit  sau  introdus  în 
memoria  computerului)  are  un  caracter  clarificator  redus,  atingerea 
condiţiei de pertinenţă fiind deosebit de dificilă. Se petrece acest fapt 
independent  de  experienţa  sau  abilitatea  lexicografică  a  lingvistului; 
aspectul este deja ştiut în cadrul disciplinei32. Cunoscutele polemici din 

31“L’explication en termes de familiarité est écartée, même s’il est souvent dit que le prototype est 
généralement aussi l’exemplaire le plus familier…Si la familiarité était directement à l’origine de 
la notion de meilleur exemplaire, alors un poussin, par exemple, devrait être un meilleur exemplaire 
d’oiseau que l’aigle.  Or l’aigle occupe sur le  gradient de prototypie une meilleure place que le 
poussin. L’hypothèse de la familiarité finit ainsi par contredire l’idée même de la structuration en 
resemblance de famille ... Est-ce toutefois suffisant pour renoncer totalement à l’hypothèse de la 
familiarité ? Nous verrons ci-dessous qu’elle s’avère indispensable pour expliquer les prototypes 
des catégories superordonnées”(p. 62)(s.n.).
32 Cf. observaţiile făcute, în acest sens, şi de Umberto Eco, La ricerca delle lingua perfetta, Gius. 
Laterza,  Roma-Bari,  1993,  în  traducere  românească  de  Dragoş  Cojocaru,  În  căutarea  limbii  
perfecte, Polirom, Iaşi, 2002: “Dacă primitivele sunt înţelese ca nişte concepte ‘simple’, un concept 
simplu este, din păcate,  foarte dificil  de definit…De altfel, s-a observat  că, pentru un dicţionar, 
definirea  unor  termeni  precum  infarct e  mult  mai  uşoară  decît  cea  a  unor  verbe  precum  a 
face”(p.178).
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cadrul  diverselor  teorii  ale  definiţiei  se  referă  în  special  la  CNS 
[=condiţia  necesară  şi  suficientă]  şi  este  relevant  faptul  că  adepţi  ai 
unor direcţii diferite îşi axează disputele, în multe cazuri, asupra unor 
serii  sinonimice  care  glisează  în  demonstraţia  propriu-zisă  pe  un 
element  lexical  familiar.  Celebrul  exemplu  al  engl.  bachelor a  fost 
cuprins în dispute de zeci de pagini. Exemplul-fetiş (cum îl numeşte 
Kleiber),  bachelor, dă prilejul lui Fillmore să dovedească insuficienţa 
trăsăturilor  CNS în  alcătuirea  unei  definiţii.  Dă  un  număr  de  cazuri 
exemplare  printre  care  acela  al  Suveranului  Pontif.  Acesta  (spune 
Fillmore) poate fi  unmaried [“necăsătorit”],  single [aprox.  “singur”], 
dar  nu  bachelor [aprox.  “celibatar”+”holtei”].  Dacă  proiectăm 
exemplul  într-o comparaţie cu limba română, engl. bachelor cuprinde 
în fascicolul  său de seme atât  denotatul  celibatar33,  cât  şi  familiarul 
burlac; de aici incompatibilitatea termenului englez cu referentul Pope 
”Papă”,  incompatibilitate  care  poate  fi  remarcată  distinct  în  limba 
română  tocmai  prin  discernerea  registrului  familiar  conform  căruia 
termenul  burlac,  marcat familiar (ca şi  holtei  sau  flăcău), nu admite 
convenţionalitatea denotativă a celibatului papal. 

   §5.  Istoricul limbii, dialectologul sau gramaticianul tratează acest 
limbaj de cele mai multe ori sub semnul implicitului din nevoi practice. 
Disocierea  familiarului nu  interesează  în  mod  direct  câtă  vreme 
noţiunea înglobatoare de popular (în sens larg) este perfect operativă. 

Nu este vorba aici de un factor de eroare umană, ci ne găsim în faţa 
reflectării  unui  aspect  special,  care  se  manifestă  la  nivel  european: 
limbajele  de  specialitate,  strict  funcţionale,  absolut  utile  breslei  
corespunzătoare,  sunt  mereu  investigate,  ca  şi  regionalismele  care,  
dacă n-ar fi  cuprinse  în atlase ori texte dialectale, ar dispărea fără 
urmă, ori arhaismele care, nesemnalate ca atare, excerptate dintr-un  
text  vechi,  s-ar  putea  pierde;  cotidianul,  banalul,  uzualul  termen  
familiar poate aştepta. 

Această eludare parţială a studiului lingvistic al limbajului familiar 
poate fi   una din cauzele care au dus la unele neclarităţi  în raportul 
dintre pragmatică şi lingvistică. Teoria actelor vorbirii, am văzut mai 

33 Menţionăm că englezul  celibater are, conform The Oxford English Dictionary s.v., o circulaţie 
extrem de restrânsă, periferică, răspândire care-l scoate în afara posibilităţii de fi considerat termen 
prototipal (aproximativ “generic”) al seriei sinonimice. În arie romanică (cf. fr. célibataire, v. TLFI 
s.v., sau românescul celibatar, v. DA  şi MDA s.v. celibat) echivalentul fonetic al engl. celibater are 
o cu totul altă distribuţie stilistică, diferită de la o limbă romanică la alta. A se compara, în acest 
sens, perechea franceză de sinonime célibataire – garçon cu perechea seriei româneşti  celibatar -  
holtei – flăcău.
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sus,  speculează de multe ori  structuri  familiare neglijate în analizele 
lingvistice practice ale unei limbi sau alteia. 

De asemenea, actul şi teoria traducerii ar avea mult de câştigat dacă 
înregistrarea şi  analiza lingvistică a elementului  familiar  ar  fi  făcută 
sistemic, în cadrul limbajului delimitat ca atare. 

Se înţelege că nu intră în discuţie elemente lingvistice – să spunem 
– de  ultimă oră;  conform parametrilor  discutaţi  până acum limbajul 
avut  în  vedere  are  nevoie  de  spaţiu  temporal  pentru  a-şi  contura 
substanţa, trebuie să fie de o vechime confortabilă care să-i asigure un 
areal relativ întins de comprehensibilitate.

        Cu  altă  ocazie34 am  demonstrat  faptul  că,  în  lexicografia 
românească, eludarea familiarului se dovedeşte mai accentuată decât în 
cea franceză (avem în vedere lexicografia franceză pentru că aceasta a 
reprezentat  în  anumite  momente  istoric  determinate,  şi  continuă  să 
reprezinte,  modelul  lexicografiei  româneşti).  De  exemplu,  într-o 
comparaţie  pe  care  am  întreprins-o  asupra  câtorva  verbe  majore  de 
mişcare,  în cazul limbii franceze indicele lexicografic  familiar are,  în 
lexicoane, o prezenţă net superioară faţă de limba română. Concret, au 
fost comparate seriile Littré, Robert şi TLF(I) cu DA şi DLR urmărindu-se 
înregistrarea  semelor  familiare  ale  verbelor  româneşti:  a  alerga,  a  
pleca, a merge, a fugi, a sări, a veni (din câmpul semantic al deplasării 
voluntare,  făcute  cu  tot  trupul,  al  gesticii  totale,  renunţând  la 
involuntarele a cădea, a aluneca etc. sau la gestica parţială redată prin 
a  aplauda,  a  clipi,  a  ciupi  etc.)  cu  cele  franţuzeşti:  courir,  partir,  
marcher,  fuir,  sotter,  venir.  Raportul  general  (sensuri,  subsensuri, 
sintagme = implicare extensivă) română-franceză este de 1 la 5, iar cel 
particular  (numai sensuri  = implicare  intensivă)  este  de 1 la  10.  Cu 
certitudine,  nu aceasta este situaţia reală a cuvintelor limbii române. 
Motivaţia ţine de sistemul înglobator pe care l-am subliniat mai sus şi 
se doreşte un argument în plus în ideea impulsionării analizei punctuale 
a respectivului limbaj.
       
  §6.  Statistica lingvistică îşi are factorii săi de risc, dar şi elementele 
sale relevante extrem de importante pentru lingvistică.  

34 Cf. Cristina Florescu, Familiar ca tip de conotaţie,  în “Limbă şi literatură”, nr. III-IV, Bucureşti, 
1994, p.22-27.  
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       Am analizat concret35 (în cazul structurii distributive a verbelor 
majore ale limbii române) modul cum se prezintă în linii mari, în cazul 
obiectului nostru de studiu, problemele statisticii lingvistice. Acestea au 
rămas  şi  astăzi  aceleaşi  cu  cele  expuse  de  Pierre  Guirraud  în  Les 
caractères statistiques du vocabulaire36.  Consideraţii de tipul acelora 
ale lui Solomon Marcus37  sau ale lui Marius Sala38  introduc  în mod 
implicit perspectiva limbii române.
        Se consideră că rigoarea analizei  statistice depinde,  în mare 
măsură,  şi  de  perspectiva  filologică  asupra  problemei.  Prin  urmare, 
rigoarea metodologiei de factură matematică poate fi evidenţiată numai 
în raport cu travaliul lingvistic preexistent aplicării metodei.
        
        Lingvistica  computaţională,  care  utilizează  deja  relevant 
posibilităţile analizei statistice, are în vedere, în bună parte,  secvenţele 
lingvistice  (intrări,  sinseturi  etc.)  identificate  pe  baza  dicţionarelor 
generale şi/sau explicative de limbă existente. Ori, câtă vreme aceste 
dicţionare tratează elementul familiar în felul în care am remarcat până 
acum, problematica marilor baze de date computaţionale nu are cum să 
fie subtil rezolvată din această perspectivă. De altfel unul din punctele 
dificile  ale  acestor  instrumente  de  lucru  este  reprezentat  tocmai  de 
aspectele semantismului familiar al limbii române. 

Cel  mai  evident  aspect  este  acela  al  retroversiunilor  automate. 
Faptul este mult prea transparent pentru a mai insista asupra lui.

Un  alt  aspect  se  înscrie  în  cadrul  efortului  pe  care-l  fac 
informaticienii  în  a  susţine  cu  robotul/computerul  un  dialog  efectiv. 
Celebrul test Turing (nedisocierea -într-o secvenţă anumită de timp, pe 
anumite  coordonate  dialogice-  replicilor  date  de  om  de  acelea  ale 
computerului)  nu a fost trecut nici până astăzi. Dincolo de chestiuni 
legate  de  bionică,  nu  informaţia  raţională,  ştiinţifică  lipseşte 
computerului,  ci  elasticitatea  limbajului  familiar.  Taxinomizarea 
lingvistică  a  tipurilor  de  utilizare  familiară  a  valorilor  expresive 
(taxinomizare  care  pune  serioase  probleme  de  statistică)  poate 
reprezenta una din modalităţile de înlesnire a analizei informaţionale a 
limbajului uman. 
35 Idem, vol. cit., p. 28, 37. 
36 Cf. Pierre Guiraud, op.cit., Paris, 1954.
37 V. vol. cit.,  p. 82 ş.u.
38 V. Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 
1988, Introducere (p.11-18).
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          §7. Un studiu punctual al elementelor lexicale ale acestui limbaj 
adesea  presupune o taxinomie lexicală  care  vizualizează  obiectul  de 
studiu  şi  la  nivel  cotextual  –  lingvistic,  şi  la  nivel  larg  semiotic  – 
contextual aşadar.
          Semnalăm o sumă de consideraţii semnificative în acest sens în 
psiho-ligvistică, de exemplu, problema limbajului emoţiilor39 sau aceea 
a relaţiilor interpersonale40.

        §8.  Elementele  familiare  ale  lexicului  limbii  române pot  fi 
relevate, din punct de vedere lingvistic, din nenumărate perspective. 
       Ne vom opri la câteva exemple.

      1) Marca familiarului se poate discerne la nivelul unităţii lexicale, a 
cuvântului.  Aici  sunt  incluse  (ca  să  ne  referim  la  un  singur  caz) 
lexemele total şi originar expresive. Pot avea etimologie latină (ca  a 
holba moştenit din lat. involvere) sau oricare altă origine. De exemplu, 
hahaleră,  cu  etimologie  necunoscută  până  recent,  se  dovedeşte  a  fi 
compus  din  ngr.   χάχας (  înseamnă  aproximativ  “gură-cască, 
nătăfleaţă”),  şi  λερα41 (1.  “murdărie”;  2.  fig.  “excroc,  om  şiret, 
viclean”).  Compunerea  acestor  elemente  a  fost  făcută,  probabil,   în 
limba română de cunoscători ai limbii neogreceşti, fie vorbitori nativi, 
fie  nu,  pentru că respectivul  termen nu există ca  atare  în neogreacă 
(faptul rezultă atât din din consultarea amănunţită a dicţionarelor vechi 
şi  contemporane de profil,  cât  şi  din discuţiile  avute  cu vorbitorii  – 
lingvişti ori nelingvişti – de neogreacă). Ne găsim în faţa unei situaţii 
speciale: este vorba de o suită de cuvinte împrumutate din limba străină 
vorbită pe teritoriul românesc, şi compuse ori calchiate în română, în 
cadrul  unui  limbaj familiar  vechi  grec-român (mai ales în secolul  al 
XVIII-lea) sau francez-român (în secolul al XIX-lea). 
       Pentru situaţia influenţei francezei asupra românei, exemplificăm 
cazul participiului adjectival turmentat “ameţit de băutură, ciupit”. Este 

39 Cf. şi culegerea de studii The Language of Emotions, editată de Susanne Niemeier şi René Dirven, 
Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins B. V., 1997, din care semnalăm în mod special studiul lui 
Michael Bamberg, Emotion talk(s): The role of perspective in the construction of emotions, p. 209 – 
229.
40 V. Gregory Bateson, Information et codage, în  Communication et société, Paris, Seuil, 1988, p. 
193-240. 

41 Cf. Cristina Florescu, Note lexicoale şi etimologice: hahaleră, a holba, “Limba română”, L, 3-4, 
2001, p. 189-195.
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meritul lui Teodor Hristea42 de a fi identificat faptul că nici verbul fr. 
tourmenter (dat  în  dicţionarele  româneşti  generale  şi explicative  ca 
etimologie a rom.   turmentá), nici participiul adjectival  tourmenté nu 
cunosc în franceză sensul menţionat mai sus. 

  Acest verb fiind atestat  pentru întâia oară la Caragiale, se pune 
neîndoielnic problema unei creaţii  individuale ca o primă ipoteză de 
lucru. În cadrul unei o a doua ipoteze,  se poate ţine cont de faptul că 
atestările cuvintelor familiare sunt în mod evident deficitare. Caragiale 
a cules şi introdus în opera sa şi multe cuvinte neatestate anterior; el 
este,  de  altfel,  recunoscut  ca  marele  maestru  al  limbajului  familiar 
românesc, creând, dar şi preluând în mare măsură. Se pot discerne cu 
relativă precizie creaţiile lui individuale: cadrul metatextual, semioza 
adresării,  toate acestea reprezintă elemente care evidenţiază creaţiile. 
Turmentat nu pare a fi un cuvânt necunoscut marelui public al epocii, 
câtă vreme era prezent atât în didascaliile cât şi în dialogul (cf. actul I, 
scena VII)  din O scrisoare pierdută. Nu este exclusă  ipoteza existenţei 
prealabile  a  acestui  cuvânt  în  limbajul  familiar  românesc  începând, 
probabil, cu prima jumătate a secolului al XIX-lea.

     2) Un al doilea nivel la care se poate discerne marca familiarului 
este acela al  unui sens ori  subsens (de la caz la caz):   A se lăsa în 
accepţia “a se aşeza/a se lungi (pentru câtva timp)”, a lăsa [pe cineva] 
pentru  “a  divorţa,  apărăsi”,  a nu-i  merge  [cuiva  un  lucru,  o  anume 
acţiune] “a  nu-i  funcţiona,  a  nu-i  reuşi”  ,  a-i  veni  [cuiva un anume 
lucru] “a i se potrivi”, a se vedea [cu cineva] “a se frecventa, a–şi face 
vizite, a fi în relaţii cu cineva”.

    3)  Cel  de-al  treilea  nivel  pe care-l  luăm în dicuţie este  acela  al 
construcţiilor fixe, nivelul sintagmatic. 
       Dicţionarele de expresii şi sintagme ale limbii române oglindesc în 
mod limpede frecvenţa ridicată a elementelor familiare la acest nivel.  
       De exemplu, să ne referim la o situaţie concretă, cea a sintagmelor 
cuprinse lexicografic sub incidenţa literei  V,  de exemplu. Excerptând 
construcţiile fixe pe baza materialului inedit oferit de DLR (tomul XIII, cel 
al literei V) se obţine un număr de expresii şi sintagme de două ori mai 
mare  decât  acela  prezent  în  cele  mai  bogate  dicţionare  de  profil 
existente la ora actuală pentru limba română. Dintre aceste expresii şi 
locuţiuni, peste două treimi sunt familiare. 
42 Cf. Theodor Hristea,  Corectări şi precizări etimologice, în “Limba română”, XLVI,  1997, p. 109-
117 (verbul în discuţie este considerat un derivat regresiv postadjectival, cf. p. 112-117).
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       Nu este acum cazul să insistăm asupra valorii etimologice a acestor 
formule fixe.  Faptul  este  demonstrat  de  peste  jumătate  de secol  din 
analiza unor expresii ca :  A-l apuca pe D-zeu de-un picior,  Vine, el,  
tata ori  A nu se lăsa mai pre jos. Un dicţionar amplu al expresiilor şi 
sintagmelor limbii române s-ar extinde, fără discuţie,  la o lucrare în 
câteva volume, însă demersul ar fi extrem de profitabil pentru istoria 
limbii române şi pentru studiile privind lexicul românesc.
 
         §9.  Motivaţia prezentării de faţă scoate în evidenţă necesitatea 
unei analize lingvistice diversificate, specializate a limbajului familiar.
         Perspectivele  istoriei  limbii  şi  a  etimologiei  susţin  această 
necesitate.
         Este cunoscut  faptul că elementele expresive pun probleme 
deosebite  etimologiştilor,  iar  când  expresivitatea  îmbracă  haina 
familiarităţii  dificultăţile  cresc  exponenţial  (este  vorba  adesea  de  o 
familiaritate moştenită din latină). 
         Am menţionat  o  serie  de  lucrări  care  au  analizat  aspecte 
semnificative  ale  realităţii  lingvistice  în  discuţie  şi  am  remarcat  că 
obiectul de studiu la care ne-am referit nu este decât arareori disociat în 
mod efectiv. 
          De asemenea, o lucrare de referinţă cum este  Stilistica limbii  
române (cu cele mai multe puncte de tangenţă cu obiectul nostru de 
studiu), pe de o parte, a împlinit deja 60 de ani de la publicare43, pe de 
altă  parte,   nu  a  avut  în  vedere  materialul  lingvistic  pus  ulterior  la 
îndemâna specialistului de o sumă de unelte de lucru esenţiale, astăzi la 
îndemâna lingvistului român: DLR, nenumărate dicţionare ale expresiilor 
limbii române, ediţii ale textelor dialectale, noua serie a Atlasului limbii  
române, culegeri de folclor etc.
        Putem, astfel, conchide, că limbajul familiar cuprinde un areal 
lingvistic  pus  de  multe  ori  sub  semnul  implicitului  şi  nedisociat 
funcţional. 
        Explicitat exegetic prezintă multe aspecte nedefrişate încă. 

                    

                                                                      CRISTINA FLORESCU

43Reeditarea ei (Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1975) nu aduce fapte noi, conform celor subliniate de 
autor în Prefaţă (p. 5-7).
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