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Contlnulnd tradiţia lcxicogruf'ică naţională i nierglnd totodată pe linia dez- 
voltârii lexicografiel moderne, DicţionaruL. Umilit române se încadrează In ca te- 
gOl'ia operelor Iingvist ice ample, care, prin caracterul lor practic, înglobează 
potenţial cele mai multe probleme privind cercetarea Lirrrbil. 

In articolul de faţ[t ne ocupăm de modul în care au fost tratate in acest 
dicţionar unele fapte de stil, încercînd, atunci cînd considerăm necesar, să pro- 
punem noi rezolvări. 

Normele de redactare ale Dicţionar1L[ui limbii române nu au stabilit criterii 
precise în ceea ee priveşte folosirea indlcatli lor stilistice. Dar, prin practica lexi- 
cografică, volumele apărute au impus un anumit spirit in care sînt rezolvate ma- 
joritatea problemelor deaceastă naturii. 

Datorită dificultăţilor care apar în analiza unui material bogat din punct 
de vedere stilistic (material purtător al unei mari încărcătui-l afeotive 1), intcr- 
prctarca elementelor analizate (cuvinte, sensuri, subscnsuri) se radi? adeseori în 
mod inconsecvent. Astfel ele inconsecvcntc în maniera în care sînt tratate arti- 
colele de dicţionar giisim: <1) în cadrul aceleiasi categorii de c\l\nte cu structură 
asemăn Moare elin punct de vedere stilistic (de exemplu, la articolele mad6nâ i 
nagîţ, metaforele aîlate pe acelaşi plan pr imos« nejustificat rezolvări diferite 2); 
b) în modul în care se redactează articolele corespunzărourc cuvintelor din ace- 
eaşi familie (de oxomp lu, la articolul nvanh'râ apare la sensul 2: "F i g, (Mai 
ales la pl.). Uneltirr- intrepl'ins,'i de cineva pentru a-i ajunge scopurile; tertip"; 
articolul pentru verbul manevra nu cuprinde sensul corespunzător sensului 2 al 
substantivului, noţiune existentă şi ca în limbă, eu eventuala definiţie :,,(Despre 
persoane) A se folosi ele mijloace necinstite, tertipuri, pentru a-şi ajunge sco- 
purile". 

Inconsecventa cea mai frecventă, inttlnltă în toate volumele dicţionarului, 
apare In modul de tratare a epitetclor Termenul "epitet" este folosit atît pentru 
a denumi figura de stil propr-iu-zisă (v. maestru 2, oj6g, pacoP,te etc.). cît şi pentru 
a exprima noţiunea, cu un caracter mai general, de pC alificativ" (v. madeâ, 
maimutâ, mamîLt, marfă, mâscă, maşillâ, mastodânt, mauuior, matahală, nagît, 
onorâbU, pădUChe ctc.). Considerăm ca neindicată cea de il doua accepţie (de- 
altfel cea mai frecventă), pentru că, de cele mai multe ori, se suprapune cu 

1 Vezi cele spuse despre conotaţie de L. 
graphy, Praha, 1971, cap. I, p, 40. 

2 Vezi mad6nif, subsansul de la 2 marcat 
sensul 3, 

Zgusta, în Manua! of I"exico 
, 

de paranteza {Iron.ic), şirmgîţ; 
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sfera semantică a cuvîntului "mctafor[l", producindu-se confuzii. Astfel, cuvin- 
tele mamut, mandarin, mascâ, m(ltad6r, pilcluche sînt metafore în contexte ca: 
"Sever chlbiţ, duios mamut" ("Viaţa românească", ianuarie 1954), .,Academia RPR 
nu rămîne un for inchis constituit din oameni consacraţi, din mandarini inerţ; 
ai ştiinţei moarte" ("Contemporanul", 1949), "Strîngerea de mînă a acostormâst;: 
(Vlahuţă), "Saluta pe toţi matadorli de Pl'C acolo" (Bariţiu), "PJăte0te cu amîn- 
două mîinile în stînga si-n dreapta rusfct la toţi păduchii el it la agil' şi dă la 
vornicle" (Camil Petrescu). 

A tita vreme cît în DLR există paralel paranteze stilistice de tipul: "Prin 
sinecdocă", .. Prin metonimie" etc. (v, manevra, mare 1 ş.a.) indicaţia "epitet'· 
poate fi interpretată de cititor în acelaşi sens, adică j.figură de stl l", iar nu "cali· 
ficativ". Pentru a se evita confuziile, este preferabil ca sensurile respective să fie 
precedate fie numai de indicatla T' i g. (mai generală şi care permite Iorrnu lurca 
unei definiţii corecte) 3, fie de paranteze ca: .Tronic", "Glumeţ" (deja existente 
in DLIl, în cadrul unui număr relativ mare de articole: mobila, patriarhal, pâ- 
să rai, pătimi, -raid etc.) care se referă exclusiv la structura stilistică a cuvîntului. 
Propunem această soluţie în spiritul principiilor generale care stau la baza teh- 
nicii de redactare a Dictionarului limbii Tornâne. Conform acestor principii a 
fost eliminată parţial paranteza "In context figurat", care comp llca inutil struc- 
tura semantică a cuvîntului devenit articol de dicţionar. S-au evitat, astfel, con- 
fuzii de tipul acelora de la nvantâ, neutl'lI, -ă. In cazul primului cuvînt, sub 
sensul 1.1. "Haină lungă şi largă de postav gros", apare paranteza în discuţie în 
faţa citatului : "Aceşti înălţaţi peste popor... Să pun stăpîni ai tuturor, Lepâ- 
dînd f'ătartricâ măniaua, Fac pe ceilalţi să le slujească Supt domnie aristocrau- 
cească" (Budai-Dcleanu). In cadrul articolului neuh'u, -ă, aceeaşi paranteză apare 
la sensul 3: ,,(Despre state, popoare etc.) Care este in stare de neutralitate, care 
nu face parte dintre bcligeranti sau dintre părţile adverse". Citatul, precedat de 
specificaţia "ln context figurat", este următorul: "Gara era singura instituţie pe 
care o cunosteam nu prietenoasă, dar nr-utră, il tuturor" (Brăescu). In ambele 
situaţii încărcătura afectivă nu cade numai pe context, ci şi pe r.u vln t.ul propriu- 
zis care este, cleei, folosit cu un sens figurat. Avem a face cu o serie ele confuzii 
rezultate din adăugarea unor indicaţii stilistice ele prisos. Aşadar, alături de in- 
u-ebuintarea generatoare de confuzii il construcţiilor de forma: .,Epitet doprc- 
ciativ dat ... ". folosirea excesivă il unor parantezr: intră de asemenea în accasui 

categorie. De exemplu: adjectivul magnific. -el are în articolul din Dicţionarul 
limbii 1'()Tnâne. În faţa unicului subscns, paranteza: .,Cu valoare de supcrlativ", 
incorect plasată, deoarece valoarea de suporlativ priveşte întregul cuvînt (fapt, 
dealtfel, bine relevat in definiţia scn sului principal). {n cadrul articolul ui 
'/Jacha, primul sens gr\lpeaz\ citatele figurate în jurul mai multor paranteze, 
care, prin indicaţiile care le cuprind. o x pl ioă sumar ideea poetică. c\ceasL:l 
tehnică este riscantă, interpretarea figurii de stil cu ajutorul căreia SE' 
exprimă această idee pune probleme mai largi. Astfel. paranteza : ,.Predominft 
ideea de grup" referitoare la citatul: "Doar trenul singur se-nf ioară De-atîta 
veşnică povară, El singur poartă mai departe Pachetele omeneşti culcatc .. ' Pe 
bânr-i de lemn capilonate" (Minulcscu) este incompletă, deoarece, alături de ideea 
de grup, existE, în ega]{l m{tSUrfl :)i aceea de imobilitate. Deci, e ele preferat ca 
acest tip de paranteze s[, fie eviLlt. pentru a nu se mai ajunge la divagaţii sti- 
listice inutile ca: ,J'ornind de la imposibili Latea de a ,distinge şi. de 11 preciza 
natura obiectului Împacheta!, sugerează ideea ele mas{ informii" (DLR, voI. VIII. 
articol \lI pachet). 

Tot pe seama folosirii ex(esive CI indicaţiilor ele stil tn'buie Sţl punem şi 
situaţiile cînd, în definiţie, sînt introduse cuvinte cu un grad înalt de expn'si- 
vitate. Acest lucru se Întîmpl[lmai ales în cadrul articolelo!' de dicţionar con- 
sacrate unor termcni cu o bogath înCEtr'cătul'it afectiv;'i. De exemplu, găsirea cl('- 

3 O Fezolvare în acest sens dau Costinescu, ŞMneanu, Scriban, în dicţio- 
narele 101' (v. maimuţă), 



FOLOSIREA INDICAŢIILOn STIUSTlel:; IN DLI1 
_ .. ------------_. 

mcntclor neutre necesare definitiei, in CUIU] cuvintelor nuitatuită si nârniW, este 
deosebit ele cliJ'ici1ă şi ele aceea în DLH întîlnim, în ambele cazuri. formularea: 
.. .F'iin tă fantastică de mărime enorrna si cu Inf'aţişurr- îngrozitoare", care, din cauza 
cuvintelor "enorm{l" si .,îngrozit.oare". ar fi trebuit evitata. 

Alte probleme apar din lip s a indi catii lor stilistice. Numărul lor este insii 
mult mai mic :i considerăm efi ele se reduc: la o singură situaţie: atunci cînd 
în schema articolului unui cuvînt nu sînt. marcate unul sau altul dintre sensurile 
figurate. Acest fapt este mai grcu scstzahil, pentru cA Iex lcogr-aful trebuie S[l 
surprindă în ce măsură folosirea mai mult Salt mai puţin ocaztonală 4 il tcrme- 
nu lui în discuţie este tmusrormată. în funcţie ele numărul ocurcntelor, în normă. 
Problema se rezolvă mai uşor cînd articolele analizate sînt lucrate în spiritul 
dicţionarului. Conform acestui spirit sînt marcate (fie şi printr-o simplă paran- 
kzh) toate citatele cu carnc.tcr figurat. Desi această pr-actică ne pare cxagcrntă 
(din motive raro, prin ele însele, ar necesita () discuţie aparte), ca il câpătat 
caracter de noi-ma si de 'aceea ar fi trebuit sel fie ,ll)licath consecvent artico- 
lelor acestui dictionnr. Astfel, in Dic:ţiO/lani.l limbii r07'nclne sînt date citate de 
tipul: .,Obl'iIznicin mctcriz obrazului [{tcÎnd" (Cantemir). pentru meterez; 
,./\lbc\i ncprlhăni tc curgeau din cer" (Maecdonski) pentru neprihânit, -d: "Vin 
neguri cu noaptea pc umeri, Şi beZni1Il1[H1ghite nătîngfl" (Goga), pentru noapte: 
.. Am stat privind în dcpărtări albastre ofranda rece şi albastru-a lunii" (Botez), 
pent.ru ofn:indr1; "Paiele pctale ce-Il veselii uşoare, Grhbindu-se-n vîrtejur i, haz- 
Jiul joc si-I Jac, Parodiind tumultul furtunilor din soare" (Labis), pentru paro-- 
elia; "Ieri, dar [primăvară] sulemcnită pctltoaro, Cunosc a talc graţii ancestrale 
Şi toate s irotlicuri lc tale Şi foaia ta de zestre-amăgitoare" (Anghel-Iosif) pentru 
pdit<ir, -orire. Od a t â ce în DLH apar citate cu un caracter poetic atît de pro- 
nunţat, citate care elin punct de vedere semantic nu sînt reprezentative, este 
greşit să se redacteze ar-ticolele marilt<in ("Cursă atlctică desfăşurată pe o lun- 
gime ele circa 42 krn."), om6r ("Faptul ele a omorî; luarea vieţii cuiva; omu- 
cidere; cr-imâ : asasinat''), raiaui (,,1. Dezlănţuire bruscâ, vio.cntă, de obicei scurtă, 
de vînt de ploaie sau de ninsoare", ,,2, Serie neîntreruptă, de obicei scurtă,. ele 
lovituri' ale unei arme de foc automate sau ale unei bal.erii tunuri") fără 
Stnsurile figurate respective. COllsiderăm c{l era necesar ca aceste .cLlvinte (poate 
si 7VCliadii) tl apară cu sensurile lor figurate, cu atît mai mult9h cît accepţiile 
le: "Munc[l prestată intensiv pe o perioadă lungEI de timp", 7iJenlru maTat6n 
si "Moarte de om=mure înghesuială, îmbulzeală", pentru or!"âr, au ajuns să 
facă parte elin şistelll, 

4 Vezi Laclislav Zgusta, op_ ci!., p. 5'7. 


