UN PROCEDEU STILISTIC DE EXPRIMARE A IDEII DE
SUPERLATIV
DE
LUIZASl'::CIIE
MASt1HA
CEA:MAIINALTA
sauceamaicoborttăa Insuslrtlunuiohlectsaua unei
fiinţese exprimăeu ajutorulsupertativulut,
care alăturide pozitivşi de comparativ
-- formează,Înlimbaromână,gradeledecomparatto
aleadjectivelor
şi aleunoradverbe.Cindtnsuşireaobiectului
- In raportcutnsuşircaaltor.voblecte
sau a aceluiaşi
obiect,in ctrcumstanţ«
diferite,- atinge,gradulcelmairidicatsau celmaiscăzut,ne află,ll1
in faţa superlatlvuluî
relativ(celmaitare,celmaislab); cindtnsuşirea
obtectului fărăa fi raportatăla tnsuşlrea
altorobiectesaula ea însăşi,in Imprejurărl
deosebite,
_. denumeşte
nivelulcelmaidesussau
celmaidejos,avema facecusuperlativul
absolut(ţoartetare,foarteslab)!.Superlativul
absolut
seconstruieşte
cuadverbele
foarte,
malrartareşi prea.PeIrngăacestprocedeu
"clasic",
superlativulabsolutsemalformează,
in limbaromână,
.cuajutorulunuimarenumărde adverhesau
de adjective(cuvaloareadverblală}
careimprimăadjectivuluisau adverbululdeterminat
o mai puternicăIncărcătură
expresiv
ă : colosal,
copleşitor,
enorm,exceptional,
extraordinar,
extrem,
ţantastic,
ţormulabil,
qrozan,
imens,infinit,Înfiorător,
inţricoşător,
ingrozitor,
,Înspâimînlător,minunat,miraculos,
necrezut,
neqrăil,ncinchipuit,
nemaiauzit,
nemaicurioscut,
lWlIlaiÎntilnit,nemaipomenit,
nemaioăzut,
nesfîrşit,
nespus,
senzational,
teribil,uimitor,
ului/of:,cle.,
legate
prin prepozlţiade.
;V
Deasemenea,
superlativul
absolutpoatefi exprimatcu ajutorulunorIocuţtunl
adjecLivale(detoatăfrumuseţea),
adverbiale
(blind<lincale-afară),
suhstantlvale
(mljitepierdutăâe
durereţ,expresii
(culmea
indignării,
nebundefericire,
curiosla culme)
salio seriede adjective,
adverbesausubstantive
careexprimănoţ.iuni
dezagrcahtle
şi care,cu timp/lI,şi-aupierdut
sensuloriginar,iar acumservescla'intensificarea
lnsuşlrilsubstantIvelor
pccareledetermină,
fieIn senspozttfv,fie in sens negativ(putreddeboqat,saraclipitpămintulni,
beaimort,frumoasădemama[ocului,
harnicspirt,(1groazădetucruri,puzderie
deqindurietc.).
Limbajulatectivfoloseşte
şi alte mijloace
pentruexprimarea
ideiide superlativea :
lungireaşi repetareavocalclor
(drumlunllg,ţrunmoasă
rată,laarebun,scuumj.la vedere
etc.),
dublareaeon50anelor
(collosal,
mi,'l.zcrabil,
frrrowv,
n'OŞll,
nucgmde.), repetareaadjectivului
(ochialbaştri-albaşlri,
p<'i!lllU
dcasă-dcasă,
păr creţ-creţ,
Femeie
bălrÎnâ-bâlrÎllcl
etc,),jnlocuirea
adjectivului
dett',rminunt
c,usubstantivul
coresIJUnz{ttor
dinpuneldevederesemantic,
aşezarea
lui inainteasubstantivului
şi legarea,luicu ul)stantivuldeterminat
cu prepoziţia
de (o mÎndretede(aM,li dră(/âIăşf1âe
decopil,o minunI'.
decîntec,li splendoare
de vremeetc.),repetarea
suhstantivului
la cazulgenitivplural(lloarca{Zorilor,
lIoinicul
lJoinici/or,
fi'ullloasa
j'rullloase{01',
zmeulzmeilor
elc.),preeumşi o seriedeprefixesaudeelemente
decompunere
cu valoareangmentativă: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.).
Modulde redarea insuşil'ii
cclei.lllaiInaltea unorsuhstantive
se1aecInf<lport
cu gînd/reavorhitol'uJui,
fiindcondiţionat
destarealuisuJleleaseă,
d(,eonjllndul'll,
de impresia
mo1 VeziGramatica
limbiiromdne,
ediţiaa II-a,196:l,voI.1, p. 131 l:l:L
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mentană,de gradullui deculturăşi dealţ.ifactoriextrallngvlsticl,
fapt pentrucareprocedeul
rnsinepoatefi abordatatît de grama
ticlent,cit şi de stilisticieni
saudelexieogmfi2.
Nestudiat
nicidecercetătorii
dindomeniul
gramaticii,
nicideceicareseocupădeanalizelestilistice,
nieide autoriidedictlonare
esteprocedeul
princarecalitateaceamaiînaltăeste
rudatăcuajutorulunuisubstantiv,
care,în semnificaţia
lui,cuprinde
canotăesenţială
noţiunea
deinsuşiresupremă,
de punctmaxim,unic,ales,deculme.Redareaacesteicalit.ăţi
superioare
nu se maifaceprinintermediul
unoradjectivesaual unoradverbc,ci eu ajutorulunorsubstantivecarereprezintănoţiunisuperlative,
unlcate
, SUlHmUIr!
de însuşiri,perfecţiunea.
La
bazaacestulprocedeu
se aflăo comparaţie,
carereuşeştesă mijlocească
o mairigqroasă
reprezentareşi o maiviesenslhillzare
a elementului
pe careîl comparăm
şi să realizeze
un transfer
semantic,Sintezadintreceledouăcuvintepusealăturişi absenţaadvcrhelor
de comparaţie
(ca,ca şi, precum,
cum,asemenea,
Întocmai,
parcăetc.)conferăf'ormaţ.lel
statut de metaforă.
Cîndcinevanumeşteîn chipfiguratleuldrept"regeal animalelor",
el exprimă,
defapt,rezultatulcornparaţlel
dintreleuşi rege;aşaCUlTI
regeleeste
celmaide seamăreprezentant
printre
semeniisăi,intr-oanumiti!
societate,
tot aşaleulestecelmaiimportantexponent
al animalelor.Termenul
metaforic
cureînlocuieşte
pe Celpropriuesteîn partesinonimcu acesta,In
partedeosebitde el. DacăÎntreceidoitermeniar existao identitateabsolută,nu ar mai fi
cazulsăsesubstituie
unulcucelălalt,
iardacăarfi totaldiferitenuar maifi posibilii
apropierea
lor.Prinstabilireauneirelaţiiîntreceledouărealitătt,substantivulul
determinat
li sîntatribuitetrăsăturtlesubstantivului
determinant;
suprtrnind
comparaţia
iniţialăşi creludo unitate sinteticănouăse realizează
actulatribuiriiunorcalităţisupremeunei persoane,ceea
ce- stilistic- constituie
o metaforă.Valoarea
expresivă
rezidătocmaiÎn acesttransfersemantic:uncuvintcareareinţelesul
"celmalbun",.celrnaimare","celdintîi","perfect",
"desăvtrşit","unic"etc.ajungesă fieconsiderat
purtătorulacestorînsuşirişi să determine
sensul
noţiuniipe lîngăcare esteplasatintr-uncontextoarecare.
Procedeul
nu esteexcluslvromânesc
; îl intilnimşi In altelimbimoderne
(de exemplu,
in limbafranceză)
şi nu estenicifoarterecent,(dovadăUneleatestăr!dinliteraturanoastră
maiveche,dupăcumvomvedeamaijos).Estesigurcă el li fostrevigora!
şi reactualtzat
In
limbaromânăcontemporană
şi, indeosebi
In stilulpresei,undea căp{ttatnuanţesemantice
maicomplexe,
conturmdu-se
ca un moddeexprimare
a superiorităţii,
relativfrecventşi neaşteptat de expresiv.
Deoarece
o ierarhizare
strictăa acestorformaţiisauo prezentare
a lorpe bazastabilirii
unorpriorităţidesprinse
dln analizarea
importanţei,
fi vechlmil,
a răsptndirlt
pe regiunisau
pe categoriisociale,pe expresiietc, nu stnt posibile,
vomllrmi\r,i
materlalul
in ordinealfabetică,cu precizarea
sensuluipropriudin cares-a desprinsaceastăvaloarenoucreată,Ilustrindu-Icu exemple
adunatemaicu seamădin publlclstica
actuală,Pentrua puteaurmărt
maibinefelulin carea-adesfăşurat
procesul
semantic
decristalizare
a noilorvalorimetaforice,
vomgrupaacestmaterialîn jurulcuvintelor-cheie
careaii polarlzatrespectivele
Îmbinăride
cuvinte:
'.
BOIER"epitetdat.unelpersoane
culnfăţ,işare,
eu atitudinlşi cufel de a se.manifesta
aristocratice"
, Gheorghe
Zamfir,acestbtllcral cintecului
I'Omânesc.
HOMANIA
LITEHAHA,
21/1H71,27/l.
DOAMNA
"femeiedin inaltasocietate;suverană".
Luna,doamnamărilorşi-allopţii,
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.
[IrinaHi1.chit.eanu-Şlrlanu]
doamnapoeziel.CON'rFMPOHANUL,
10/H171,
413.AceastădoamnăIl scenei
romdneşii.
lb.
DOMN
"suveran,
vodă",Acela,
dumnulvoroavel
romanesti,
Cicero.
M.COSTIN.
Mindra
nulturce··!!
văzduh
secumpăneşte,
Aeeldomnal atmosierd'Ci!'im
veacÎntregIrăieşte.ALEXANIlHI';SCU.
Şi··n.negrtl-mbracă
loatealuopţiipaliddomn.EMINESCU.
Ea trebaideelin somn
"Lnin.te
să-şiaducă,')idorde-alvaludlordomn
De inim-oapucă.ici.O,dulce-al
nopţiimele
domu,De ce nil vii tu ? id.
ISPRA
VNICEASA
"soţiaispravnicului.
carecOllriueea
linjlldeţ.sauunţinul,careprezentantal domnitorului",
A.uraUrzicca!!ll,
isprăvniceasa
be-bop-ului.
ALMAKI\HUL
CINEMA,
1974,80.
" VeziTomaMăruţă,Ideeade saperlalio
in limbarOli1(Îllâ,
ln "Limbrlşi literatură",
·;1955,p. 188-212.
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MAHCHIZA
"soţiamarchizului
careconducea
()marcăîn Europaapuseană".Angelica
marehtza
InqertIor
[ULIu
de film].Aniţa,marchiza
halducllor,
devineo prezenţă
couoinqătoar
e
datorităjoculuiactriteiMargaBarbu.HOMANfA
LITEHAHA,
11/HJG8,
5(2.
MATADOH
.Loreador
care,în desfăşurarea
uneicoride,trebuiesă deatauruluilovitura
de graţie".GilbertBccaud
... matadorul
sansonetei.
ALMAKAHUL
FLACAHA,
1970,1.51,ct.
AL'VIANAHUL
CINEMA,
1970,l1G.
POET"persoan,l
inzestratacu o deosebită
seuslbllrts
le". Yalentin
Gheor
fhiu, poetal
:l'ianului.SCLTEIA,11270/1978,
4/4.
PHINCIPE"prinţ".Pinâar... atitase inalţ ă pesteceimaidinaintealui, ci! se numi
lJl·inţi,l
... poeţilorltrIceştl.NICOLAU.
Demostene
esteprlnelpelc
oratorilor.CADE.Priuelpele
pneţllor.ŞA1NEANU.
Poetulsatiricesteprincipele
artiştilorcareurmăresc
anumitetendinţe
cu arta lor. GALACTION.
PEI1\T "principe,suveran"."Aristatele
... prinţulfilozofilor.
CAH,AGIALE.
Nicolae
Leonard
... prlnţuloperetelromâneşti.
MICD1C1".
ENC.
PHINTES/\"principesă".
Prtnţesaelreulul[titluluneioperetcde 1. Kalman].Ce!ebra
sansoneiisiă
Yuette
Gilbert
- supranumită
"laprlneesse
delaehanson"
..ALMAKAHUL
FLACARA
1971,250.
HEGE"suveran".
Paisiele
... regeal cumpozitortlor
dintimpullui. :FILIMON.
Lui Dobrooskişi Schaţ
ţariknemininu li poatecontesta
sceptrulderegial Itmbtstleel
şi arheologie!
slavice.HASDEC
.. )'-acelrege-alpoeziei...
CeCI!bosniul
poocsicşte»eselu!
Alecsandr
i. EMINESCU.Unbietvultur-. regeleeulrnilor sia pe un drul}de[ier,DEMETRESCU.
M'ărir«,
slavătie,o Rege-al
poezlel
, EFTJMIU.Naşterea
primului{)J!••.reqeleIuteltqeuţei.
El'l.AE
seu.
,Renllde trusturt...mariibancheri.
DEŞLIU.Dcuiussenumeape sineregeleuniversului.
cALINESClJ.
Postuireq«al roek-u-lul
, Eloi«Priesleij.
ALMANAHUL
FLACAHA,
1970,149.Eluis
Priesleţţruişi-apierdutreruuuele
de .Jciiu)'',
dee!Je al einteeului.,
ALJ\IANA
HULCINEMA,
1971,G1.JoluuinStrausssupranumit
regelevalsulul:.vI.
D. ENC.(d:le roidupetrol,le lion-«!e
roi desanitnau.xţ,
CI.şi sltuaţiilein carecalitateaesteatribuităca un adjectiv:ŢaraRomâneascădinsecolul
al XVI-lcacuprindea
ill sine...lotţârmulnordical fluviului
rege.HASDEU.
Fotbalul
-- SI'O
riul rene.
REGINA"suverană,
doamnă".
Astelelorreginăse-Ilalţâ
cumÎndrete.
BOLINTINEANU.
Pe chipulacelei/Joluploase
reginea frumuseţii,
minamăiaslră
a răspînditaureolaulleidiIJinilăţi
vlnătoreşli.
ODOBESCU.
Păreacă printrenOllris-a rostdesc/lis
o pOlIrtâ,
prin caretrecealbâ
yenimlnopţiimoartă.EMINESCU
(cf. Ia lune- ceilereinedesnuits).TIInu cunoştiolrava
gindiriişi-a/Jegherii,
Fantasmele
defildeş,reglnlale tăcerii.AHGHEZl.Aicimoareinfanteria,
.carerme reginabălălllior,
cums-azisdelinii,ci renÎllIlIUor\ii.BR.AESeU
(eLIr,l'in{anterie
estla reinedesbatailles).
J1maliaRodriguez,
reginaiudo-ului.
CONTEMPOHANl..jL,
1l/19G9,
7/5.Şi,dinnon,o situaţiedereferinţăin carecalitateaesteatribuităca adjer.tiv
:JVoiurmaţi
·CLl
repejiuIW
cngetiirile
regine.EMINESCU.
I
STApIN"suveran,
dOlIlnitor".
Eu să /"iaa la stâplnă,lu stă!llnal vieţiimele. EMINESCU.
Du.duialonila,stăpinavisurilornoastre.lBHAILEANU
(eLşi la [oreeestla ,cine
du monde)._
i
STAplNITOH
"conducător,
stăpîn".Stăpil1itorul
apelor[adecăteVeneţia].FOLETUL
NOVEL,
78.CucerClJârsare
deluminăseridicâStăpînitol'ullumii,
piniisus,pccer.GîHLEANU.
Codrulpare lot mai mare,paretlvinemai aproape,Dimprcl.lnâ
cual luniidiscstăjllnitol"
de
.ape.EMINESCU.
SUVEHAN
"conducător".
Publicul?Suveranul
absolutal stllilordespectacol.
CINEMA,
6/1968,14.
ToLpe aceeaşiliniese înscriu:[IlieNăstasc]asul(saucampioIlul)
rache/ei,
[Eminescu
J
lilceafârul
poeziei
româneşti,
[.Judecătorul
Xl calJalerul
dreptă{ii,
[A,llitrulY] calJalcml
flaie!"lIIUi,
[Mdba]privighetoarea
.mdllilli,
ISonjaIIcnie]steallanordului,[Hodneyl(luc/{]re.l}ele
reclamei
etc.
Fărăa mailărgilistaexemplelor,
putemspuuecă acestprocedeu
al exprimării
ideiide
superlaliv,
elecalit.ate
maximăestedestulelefrecvent,maicu seamăîn presaadnah!(cupredilepţie
ln domeniul
reclameJor
culturale,
alspectaeolelor
etc.),esteeconomic
şi foarteexpresiv_
La capătulsUlIlarei
noastreanalize,uneleconcluzii
se impull:
- deobicei,acestemărcialecnliUiţii
absoluteaparla $lllgnlar,
la cazulnomillatiu,
{or'maarticulată,Îndeplinind
funcţiade apozi-ţ.ie
(lY1aria
Tănase,doamnacîntecului
românesc;
GilberlBccaud,matadonzl
şansonelei;
l.,'teolae
Leonard,prin/ulopereleiromâneşti;A,matia
Rodrigucz,
reginarado-uilli;Publicul,
suveranul
absolutal sălilordespeclacol
etc.),
- de mlllteori, dupălndicareanumeluipropriu,substantivul
cu ajutorulciirui
...se
,exprimă
calitatea,esteprecedatde adjectivul
posesiv"acest,aceasta"(Gheorghe
Zamfir,ace.!
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boieral cintecului
romanesc;
VasileAlecsandri,
acestrCIJC
al poeziei;IrinaRăchiţeanu-Şiriann,
aceastădoamnăa sceneiromâneşti
elc.);
decelemaimulteori,acestesubstantive
aparla singular
(marcînd
"unicitatea"),
cazul
nominativ
(curoldeapoziţle),
precedate
dearticolulnehotărît"un,o"şi deunuldintreadjectivelecaredenumesc
calitatea:"adevărat",
,,/Jeri/abil",
"real"(1vlireille
Moiliieu,
o veritabilă
doamnă
a CÎntecului
francez;IlieNăstase,
un.adenărat
as al rachetei
; NadiaComăneci,
o reală
reginăa bitueişi a paralelelor
etc.).
Succinta
prezcn
tareşi interpretare
a faptelorde maisus,precumşi exemplele
cu care
am ilustrataceastăprezentare,
au incercatsă demonstreze
existenţauneioriginale.
expresive
şi maipuţincunoscute
modalităţi
deexprimare
a celeimaiInaltetreptea calităţii,
unprocedeu
stilisticde redarea superlalivului
în limbaromână.

