
UN PROCEDEU STILISTIC DE EXPRIMARE A IDEII DE 
SUPERLATIV 

DE 
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MASt1HA CEA :MAI INALTA sau cea mai coborttă a Insuslrtl unui ohlect sau a unei 
fiinţe se exprimă eu ajutorul supertativulut, care alături de pozitiv şi de comparativ -- for- 
mează, În limba română, gradele de comparatto ale adjectivelor şi ale unor adverbe. Cind tnsu- 
şirea obiectului - In raport cutnsuşirca altor.voblecte sau a aceluiaşi obiect, in ctrcumstanţ« 
diferite,- atinge, gradul cel mai ridicat sau cel mai scăzut, ne află,ll1 in faţa superlatlvuluî 
relativ (cel mai tare, cel mai slab) ; cind tnsuşirea obtectului fără a fi raportată la tnsuşlrea 
altor obiecte sau la ea însăşi, in Imprejurărl deosebite, _. denumeşte nivelul cel mai de sus sau 
cel mai de jos, avem a face cu superlativul absolut (ţoarte tare, foarte slab)!. Superlativul absolut 
se construieşte cu adverbele foarte, mal rar tare şi prea. Pe Irngă acest procedeu "clasic", superla- 
tivul absolut se mal formează, in limba română, .cu ajutorul unui mare număr de adverhe sau 
de adject ive (cu valoare adverblală} care imprimă adjectivului sau adverbulul determinat 
o mai puternică Incărcătură ex presiv ă : colosal, copleşitor, enorm, exceptional, extraordinar, 
extrem, ţantastic, ţormulabil, qrozan, imens, infinit, Înfiorător, inţricoşător, ingrozitor, ,Înspâimîn- 
lător, minunat, miraculos, necrezut, neqrăil, ncinchipuit, nemaiauzit, nemaicurioscut, lWlIlaiÎn- 
tilnit, nemaipomenit, nemaioăzut, nesfîrşit, nespus, senzational, teribil, uimitor, ului/of:,cle., legate 
prin prepozlţia de. ;V 

De asemenea, superlativul absolut poate fi exprimat cu ajutorul unor Iocuţtunl adjec- 
Livale (de toată frumuseţea), adverbiale (blind <lin cale-afară), suhstantlvale (mljite pierdută âe 
durereţ, expresii (culmea indignării, nebun de fericire, curios la culme) sali o serie de adjective, 
adverbe sau substantive care exprimă noţ.iuni dezagrcahtle şi care, cu timp/lI, şi-au pierdut 
sensul originar, iar acum servesc la 'intensificarea lnsuşlril substantIvelor pc care le determină, 
fie In sens pozttfv, fie in sens negativ (putred de boqat, sarac lipit pămintulni, beai mort, fru- 
moasă de mama [ocului, harnic spirt, (1 groază de tucruri, puzderie de qinduri etc.). 

Limbajul atectiv foloseşte şi alte mijloace pentru exprimarea ideii de superlativ ea : 
lungirea şi repetarea vocalclor (drum lunllg, ţrunmoasă rată, laare bun, scuumj. la vedere etc.), 
dublarea eon50anelor (collosal, mi,'l.zcrabil, frrrowv, n'OŞll, nucgm de.), repetarea adjectivului 
(ochi albaştri-albaşlri, p<'i!lllU dcasă-dcasă, păr creţ-creţ, Femeie bălrÎnâ-bâlrÎllcl etc,), jnlocuirea 
adjectivului dett',rminunt c,u substantivul coresIJUnz{ttor din punel de vedere semantic, aşezarea 
lui inaintea substantivului şi legarea ,lui cu ul)stantivul determinat cu prepoziţia de (o mÎn- 
drete de (aM, li dră(/âIăşf1âe de copil, o minunI'. de cîntec, li splendoare de vreme etc.), repetarea 
suhstantivului la cazul genitiv plural (lloarca {Zorilor, lIoinicul lJoinici/or, fi'ullloasa j'rullloase{01', 
zmeul zmeilor elc.), preeum şi o serie de prefixe sau de elemente de compunere cu valoare ang- 
mentativă: arhi-, exlra-, hiper-, para-, prca-, răz-, super-, supra-, zllira- ele, (arhiculloscut, e;;:- 
Irafin, Mpcrlro{ial, paraleu, preaîllÎelepl, răZCl1IlOscut, s'uperwllic, $[/ prasolicitat, ultraIl10derll I'.l.e.). 

Modul de redare a insuşil'ii cclei. lllai Inalte a unor suhstantive se 1aec In f<lport cu gîn- 
d/rea vorhitol'uJui, fiind condiţionat de starea lui suJleleaseă, d(, eonjllndul'll, de impresia mo- 

1 Vezi Gramatica limbii romdne, ediţia a II-a, 196:l, voI. 1, p. 131 l:l:L 
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"epitet dat .unel persoane cu lnfăţ,işare, eu atitudinl şi cu fel de a se .manifesta 
Gheorghe Zamfir, acest btllcr al cintecului I'Omânesc. HOMANIA LITEHAHA, 

mentană, de gradul lui de cultură şi de alţ.i factori e xtrallngvlsticl, fapt pentru care procedeul 
rn sine poate fi abordat atît de grama ticlent, cit şi de stilisticieni sau de lexieogmfi2. 

Nestudiat nici de cercetătorii din domeniul gramaticii, nici de cei care se ocupă de anali- 
zele stilistice, niei de autorii de dictlonare este procedeul prin care calitatea cea mai înaltă este 
rudată cu ajutorul unui substantiv, care, în semnificaţia lui, cuprinde ca notă esenţială noţiunea 
de insuşire supremă, de punct maxim, unic, ales, de culme. Redarea acestei calit.ăţi superioare 
nu se mai face prin intermediul unor adjective sau al unor adverbc, ci eu ajutorul unor sub- 
stantive care reprezintă noţiuni superlative, unlcate , SUlHmUIr! de însuşiri, perfecţiunea. La 
baza acestul procedeu se află o comparaţie, care reuşeşte să mijlocească o mai rigqroasă repre- 
zentare şi o mai vie senslhillzare a elementului pe care îl comparăm şi să realizeze un transfer 
semantic, Sinteza dintre cele două cuvinte puse alături şi absenţa advcrhelor de comparaţie 
(ca, ca şi, precum, cum, asemenea, Întocmai, parcă etc.) conferă f'ormaţ.lel statut de metaforă. 
Cînd cineva numeşte în chip figurat leul drept "rege al animalelor", el exprimă, de fapt, rezul- 
tatul cornparaţlel dintre leu şi rege; aşa CUlTI regeleeste cel mai de seamă reprezentant printre 
semenii săi, intr-o anumiti! societate, tot aşa leul este cel mai important exponent al anima- 
lelor. Termenul metaforic cure înlocuieşte pe Cel propriu este în parte sinonim cu acesta, In 
parte deosebit de el. Dacă Între cei doi termeni ar exista o identitate absolută, nu ar mai fi 
cazul să se substituie unul cu celălalt, iar dacă ar fi total diferite nu ar mai fi posibilii apropierea 
lor. Prin stabilirea unei relaţii între cele două realitătt, substantivulul determinat li sînt atri- 
buite trăsăturtle substantivului determinant; suprtrnind comparaţia iniţială şi crelud o uni- 
tate sintetică nouă se realizează actul atribuirii unor calităţi supreme unei persoane, ceea 
ce - stilistic - constituie o metaforă. Valoarea expresivă rezidă tocmai În acest transfer se- 
mantic: un cuvint care are inţelesul "cel mal bun", .cel rnai mare", "cel dintîi", "perfect", "de- 
săvtrşit", "unic" etc. ajunge să fie considerat purtătorul acestor însuşiri şi să determine sensul 
noţiunii pe lîngă care este plasat intr-un context oarecare. 

Procedeul nu este excluslvromânesc ; îl intilnim şi In alte limbi moderne (de exemplu, 
in limba franceză) şi nu este nici foarte recent, (dovadă Unele atestăr! din literatura noastră 
mai veche, după cum vom vedea mai jos). Este sigur că el li fost revigora! şi reactualtzat In 
limba română contemporană şi, indeosebi In stilul presei, unde a căp{ttat nuanţe semantice 
mai complexe, conturmdu-se ca un mod de exprimare a superiorităţii, relativ frecvent şi neaş- 
teptat de expresiv. 

Deoarece o ierarhizare strictă a acestor formaţii sau o prezentare a lor pe baza stabilirii 
unor priorităţi desprinse dln analizarea importanţei, fi vechlmil, a răsptndirlt pe regiuni sau 
pe categorii sociale, pe expresii etc, nu stnt posibile, vom llrmi\r,i materlalul in ordine alfa- 
betică, cu precizarea sensului propriu din care s-a desprins această valoare nou creată, Ilus- 
trindu-I cu exemple adunate mai cu seamă din publlclstica actuală, Pentru a putea urmărt 
mai bine felul in care a-a desfăşurat procesul semantic de cristalizare a noilor valori metaforice, 
vom grupa acest material în jurul cuvintelor-cheie care aii polarlzat respectivele Îmbinări de 
cuvinte: '. 

BOIER 
aristocratice" , 
21/1 H71, 27/l. 

DOAMNA "femeie din inalta societate; suverană". Luna, doamna mărilor şi-a llopţii, 
EMINESCU. Maria Tănase, doamna eln te eulul rOIIl'lnesc. A.LMANAHUL FLACAHA, 1969, 
318. Barbara, doamna cintecului /i'ancez;HOiVrANIA LITEHAHA, 11/1969,15/2. [Irina Hi1.chi- 
t.eanu-Şlrlanu] doamna poeziel. CON'rFMPOHANUL, 10/H171, 413. Această doamnă Il scenei 
romdneşii. lb. 

DOMN "suveran, vodă", Acela, dumnul voroavel romanesti, Cicero. M. COSTIN. Mindra 
nultur ce··!! văzduh se cumpăneşte, Aeel domn al atmosierd'Ci!'im veac Întreg Irăieşte.ALEXAN- 
IlHI';SCU. Şi··n. negrtl-mbracă loatealuopţii palid domn. EMINESCU. Ea trebai de elin somn 
"Lnin.te să-şi aducă ,')i dor de-al valudlordomn De inim-o apucă. ici. O, dulce-al nopţii mele 
domu, De ce nil vii tu ? id. 

ISPRA VNICEASA "soţia ispravnicului. care cOllriueea lin jlldeţ. sau un ţinul, ca repre- 
zentant al domnitorului", A.ura Urzicca!!ll, isprăvniceasa be-bop-ului. ALMAKI\HUL CINEMA, 
1974, 80. 

" Vezi Toma Măruţă, Ideea de saperlalio in limba rOli1(Îllâ, ln "Limbrl şi literatură", 
·;1955, p. 188-212. 
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MAHCHIZA "soţia marchizului care conducea () marcă în Europa apuseană". Angelica 
marehtza InqertIor [ULIu de film]. Aniţa, marchiza halducllor, devine o prezenţă couoinqătoar e 
datorită jocului actritei Marga Barbu. HOMANfA LITEHAHA, 11/HJG8, 5(2. 

MATADOH .Loreador care, în desfăşurarea unei coride, trebuie să dea taurului lovitura 
de graţie". Gilbert Bccaud ... matadorul sansonetei. ALMAKAHUL FLACAHA, 1970, 1.51, ct . 
AL'VIANAHUL CINEMA, 1970, l1G. 

POET "persoan,l inzestrata cu o deosebită seuslbllrts le". Yalentin Gheor fhiu, poet al 
:l'ianului. SCLTEIA, 11 270/1978, 4/4. 

PHINCIPE "prinţ". Pinâar ... atita se i nal ţ ă peste cei mai dinaintea lui, ci! se numi 
lJl·inţi,l ... poeţilor ltrIceştl. NICOLAU. Demostene este prlnelpelc oratorilor. CADE. Priuelpele 
pneţllor. ŞA1NEANU. Poetul satiric este principele artiştilor care urmăresc anumite tendinţe 
cu arta lor. GALACTION. 

PE I1\T "principe, suveran". "Aristatele ... prinţul filozofilor. CAH,AGIALE. Nicolae 
Leonard ... prlnţul operetel româneşti. MIC D1C1". ENC. 

PHINTES/\ "principesă". Prtnţesa elreulul [titlul unei operetc de 1. Ka lman]. Ce!ebra 
s ansoneiisiă Yuette Gilbert - su pranumită "la prlneesse dela ehanson" .. ALMAKAHUL FLACARA 
1971, 250. 

HEGE "suveran". Paisiele ... rege al cumpozitortlor din timpul lui. :FILIMON. Lui Do- 
brooski şi Schaţ ţarik nemini nu li poate contesta sceptrul de regi al Itmbtstleel şi arheologie! 
slavice. HASDEC .. )'-acel rege-al poeziei... Ce CI! bosniul poocsicşte »eselu! Alecsandr i . EMI- 
NESCU. Un biet vultur -. regele eulrnilor sia pe un drul} de [ier, DEMETRESCU. M'ărir«, 
slavă tie, o Rege-al poezlel , EFT JMIU. Naşterea primului {)J! ••. reqele Iuteltqeuţei. E l'l.AE seu. 
,Renll de trusturt ... marii bancheri. DEŞLIU. Dcuius se numea pe sine regele universului. cA- 
LINESClJ. Postui req« al roek-u-lul , Eloi« Pr iesleij. ALMANAHUL FLACAHA, 1970, 149. Eluis 
Pr iesleţţ rui şi-a pierdut reruuuele de .Jciiu)'', de e!Je al einteeului., ALJ\IANA HUL CINEMA, 
1971, G1. Joluuin Strauss supranumit regele valsulul :.vI. D. ENC. (d:le roi du petrol, le lion-«!e 
roi des anitnau.xţ, CI. şi sltuaţiile in care calitatea este atribuită ca un adjectiv: Ţara Româ- 
nească din secolul al XV I-lca cuprindea ill sine ... lot ţârmul nordic al fluviului rege. HASDEU. 
Fotbalul -- SI'O riul rene. 

REGINA "suverană, doamnă". A stelelor regină se-Ilalţâ cu mÎndrete. BOLINTINEANU. 
Pe chipul acelei /Joluploase regine a frumuseţii, mina măiaslră a răspîndit aureola ullei diIJinilăţi 
vlnătoreşli. ODOBESCU. Părea că printre nOllri s-a rost desc/lis o pOlIrtâ, prin care trece albâ 
yeniml nopţii moartă. EMINESCU (cf. Ia lune - ceile reine des nuits). TII nu cunoşti olrava 
gindirii şi-a /Jegherii, Fantasmele de fildeş, reglnl ale tăcerii. AH GHEZl. A ici moare infanteria, 
.care rm e regina bălălllior, cum s-a zis de linii, ci renÎllIl IUor\ii. BR.AESeU (eL Ir,l'in{anterie 
est la reine des batailles). J1malia Rodriguez, regina iudo-ului. CONTEMPOHANl..jL, 1l/19G9, 
7/5. Şi, din non, o situaţie de referinţă in care calitatea este atribuită ca adjer.tiv :J Voi urmaţi 
·CLl repejiuIW cngetiirile regine. EMINESCU. I 

STApIN "suveran, dOlIlnitor". Eu să /"ia a la stâplnă, lu stă!lln al vieţii mele. EMI- 
NESCU. Du.duia lonila, stăpina visurilor noastre. lBHAILEANU (eL şi la [oree est la ,cine 
du monde). _ i 

STAplNITOH "conducător, stăpîn". Stăpil1itorul apelor [adecăte Veneţia]. FOLETUL 
NOVEL, 78. Cu ce rClJârsare de lumină se ridicâ Stăpînitol'ullumii, pinii sus, pc cer. GîHLEANU. 
Codrul pare lot mai mare, paretl vine mai aproape, Dimprcl.lnâ cu al lunii disc stăjllnitol" de 
.ape. EMINESCU. 

SUVEHAN "conducător". Publicul? Suveranul absolut al stllilor de spectacol. CINEMA, 
6/1968, 14. 

ToL pe aceeaşi linie se înscriu: [Ilie Năstasc] asul (sau campioIlul) rache/ei, [Eminescu J 
lilceafârul poeziei româneşti, [.Judecătorul Xl calJalerul dreptă{ii, [A,llitrul Y] calJalcml flaie- 
!"lIIUi, [Mdba] privighetoarea .mdllilli, ISonja IIcnie] stealla nordului, [Hodney l(luc/{] re.l}ele 
reclamei etc. 

Fără a mai lărgi lista exemplelor, putem spuue că acest procedeu al exprimării ideii de 
superlaliv, ele calit.ate maximă este destul ele frecvent, mai cu seamă în presa adnah! (cu pre- 
dilepţie ln domeniul reclameJor culturale, al spectaeolelor etc.), este economic şi foarte expresiv_ 

La capătul sUlIlarei noastre analize, unele concluzii se impull : 
- de obicei, aceste mărci ale cnliUiţii absolute apar la $lllgnlar, la cazul nomillatiu, {or- 

'ma articulată, Îndeplinind funcţia de apozi-ţ.ie (lY1aria Tănase, doamna cîntecului românesc; 
Gilberl Bccaud, matadonzl şansonelei; l.,'teolae Leonard, prin/ul operelei româneşti; A,matia 
Rodrigucz, regina rado-uilli; Publicul, suveranul absolut al sălilor de speclacol etc.) , 

- de mlllte ori, după lndicarea numelui propriu, substantivul cu ajutorul ciirui ... se 
,exprimă calitatea, este precedat de adjectivul posesiv "acest, aceasta" (Gheorghe Zamfir, ace.! 
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boier al cintecului romanesc; Vasile Alecsandri, acest rCIJC al poeziei; Irina Răchiţeanu-Şiriann, 
această doamnă a scenei româneşti elc.); 

de cele mai multe ori, aceste substantive apar la singular (marcînd "unicitatea"), cazul 
nominativ (cu rol de apoziţle), precedate de articolul nehotărît "un, o" şi de unul dintre adjec- 
tivele care denumesc calitatea: "adevărat", ,,/Jeri/abil", "real" (1vlireille Moiliieu, o veritabilă 
doamnă a CÎntecului francez; Ilie Năstase, un. adenărat as al rachetei ; Nadia Comăneci, o reală 
regină a bituei şi a paralelelor etc.). 

Succinta prezcn tare şi interpretare a faptelor de mai sus, precum şi exemplele cu care 
am ilustrat această prezentare, au incercat să demonstreze existenţa unei originale. expresive 
şi mai puţin cunoscute modalităţi de exprimare a celei mai Inalte trepte a calităţii, un procedeu 
stilistic de redare a superlalivului în limba română. 


