
DESPRE REGIONALISMUL şAPcA ŞI NEOLOGISMUL OMONIM 

DE 

ZAMFlRA MIHAIL 

Preocuparea pentru Inreqistrerea primelor etestări ale 
acţiune implîcităj"ealizării .oricărut dictionar istoric şi eumoloqic, 

obiectul vunor discutii speciale in literatura lingvistică rfa,RiJ;:t!l cretizetă n cCl'cetă,rile practice. Sextll Puscartu menţiona 
siunea Dicţionarului": ,;pentru Ca să se vadă cît de 

exemplu găsit pînă acuma", acest procedeu 
deoarece la-{uvintele moştenite nu s-a urmărit 
află despuierea tuturor textelor este hotărîtor pentru nr,6zia 
consemnarea 'absolută a atestărilor nu poate fi 

textele nu contin decît o parte realităţii lingvistice 
fost scrise. 

cazul 



istoria co.stumului 
, lQ57, nt. 1··.2, 

uşor turtită. cu bOII'!· 
in forma unui cioc erau 
din acea vreme de unde 

NOTE $1 DOCUMENTE 

slav, 
slavă cuvîntul UlMI'hK& a fost cunoscut şi circulă astăzi in 

slave 5, Pe teritoriul tării termenul este atestat, probabil 
în scris, într-un document 1408 de la Suceava,prin care 
acordă un privilegiu negustorilor din Lvov 'ce urmau 

Ia Siret .pentru lucrurile ce le transportau, printre care şi pentru 
; o,..,. UlllfIOK'h, o,..,. 11N'dIHltţH, \}'!"h KOPA tU, 01"" I\WItl, O'I"h rpllKIl hl 110 

1"IlH rlloWH ("de pantaloni, sabii unqureşti, de palose de qrivnă cîte 3 groşi") 6. 
Oaltă a cuvîntului, din 1413, provine dintr-o lcqiter are pentru taxa vamală 
dată de 1 (cel în Tara Românească. La enumerarea mărfurilor de import 
se: . XTO HOClil" UIMlK hl $P.1\.WCK M.1\., 1,I!illl\) 7 ("cine aduce şăpci fr incesti, 

plăti] nimic,,,trad. Cuvîntul mai. apare şi în alte documente 'pînă la 
mijlocul secolului al XV -Iea, 

Aceste "şepci Irîncesti" sau "de postav"eraupălarii italiene 8 care se iraportau, 
se consemnează in documente, în numar destul de mare în prima jumătate 

secolului al XV-lea. Corina Nicolescu şi Plorentlna Jipescu, studiind costumul din 

i l rinrcqistreazn D.P. Bogdan, în Glosaml cuv intetoi româneşti din 
Bucureşti, 1946, p. 107. Lucie Dţamo, în studiul Tfumino- 

1(!n;Ţ7;:(:;1 ,oJ:::ti; slavo-române din secolul al XI\/ -lea şi al XV -lea r p import), în "Analele Universităţii Bucureşti", seria ştiinţe 
573--618, înr eqistreeză printre. denumirile slave ale unor 

termenul Ul ,:10 Kd , glosat prin "şapcă". Autoarea consideră că 
atît prin filieră rusă cit şi prin bulgară" 

Fr. MikloSich, Etimologisches W tnietbuct« des slavischen Sprachen, Viena, 
1886, s. v,; Max Vasmer, RussischesEtymologisches vVorterbuch, Ill, Heidelberq. 
1958, fi. v, 

6 Costăchescu. Documentele moldoveneşt.i Înainte de Ştefan Cel Mare, Il, 
635. 

Documente privitoare la relatiile Ţării Româneşti cu 13laşovuJ 
(jnlgti!!eit!,s(tă (1413-1508), Bucureşti, 1905, p. 3. L Treml, În articolul 

,mrrfl'l'i","I',pn iru Rumănischen, 1, publicat în "Ungafische Jahrbucher#lX, 
Q;p,Y,llltK b,1iY\ drept ".abenIandisch, wes eb enfalls auf 

ur)ifji::rl\.r.eIr,nliitii:tlung hinweis.t" şi cuvîntul şapcă din aces.t ! El este co.1l1bătut' pe Cllvint de N. in 
"Daj;()I'om,ctnill" p. 216, Care că $P.1\.WCKI1 un 

de latină italieni), in cazul 
"originea m/;lghiară a 

aducem un nou argument 
s. dă 

144 



NOTE ŞI DOCUMENTI! 145 

Moldova din pălării de 
paie şi pălării 
al orăsenilor" 9. 
apare menţionată 
domnului 10. 

Din a doua jumătate a. secolului al XV-lea importul acestor abjecte nu mai 
este inregistrat. Se poate ca ele să fi fost confecţionate de mestesuqari locali, 
al căror număr se înmulţeşte, dar pînă în secolul al în Moldova şi Tara 
Românească nu este semnalat nici un pălărier. Moda pălării lor a pătruns în 
portul popular decît mult mai tîrziu, la ţară fiind folosită căciula Reprezentările 
iconoqrafice ale costumului popular, din acea epocă, din toate provlnclile.vsint o 
dovadă a acestei afirmaţii. Trebuie să avem în vedere că pînă în secolul al XIX-lea 
portul popular a fost conservator şi "şapca" nu ar fi putut pătrunde în îmbrăcămintea 
ţăranilor. 

Pentru obiectul de import folosit ca acoperămînt de cap in secolul al XV -Iea 
decătreUllii orăşeni din Moldova Ţara Românească nu ştim ce nume circula. 
Cuvîntul şapcă. este atestat numai . textele slave ale documentelor. ln aceleaşi 
Ieqiferăr i, cu text identic, scrise în limba latină, corespondentul lui "şapca" este 
mitra: "de... mitrts nihil" 1 sau Qzlttia13• 

Deoarece obiectul nu era de provenienţă slavă, ci occidentală, denumirea lui 
in limba putea să .Iic alta decît folosită în textul .slev. Identitatea formală 
dintre care circulă astăzi si documentele slave din secolul al XV-lea 
nu este o dovadă.a pătrunderii cuvintului în. limba romană încă de pe atunci. 

se aduceau, Intocmai ca ş( postavur ile şi in Moldova şi Tara Românească. 
Ele erau făcute din pîslăşiîn mod obişnuit de culoare neagră sau cafenie 
închis, cele mai luxoase fiind însă de catifea şi alte ţesături mai scumpe". Lucle 
Djemo, op. cit; 600, CIt-de, în mod nejustificat după părerea noastră, că "prIn sepci 
frîne eşti nu se cele aduse din Franta, ci produse care le ill1itqu (subt n.) pe 
acestea". Trebuie săm!ii facem o rectificere şi anume că, in acea vreme Italia, .DU 
Franţa, era denumită "ţarafrîncească" (1. Şiadbei, Asupra raporturilor lingvistice 
medievale între vestul romanic, în "Omagiu lui. Iorqu Iorden.: .", p. 840) şi, 
deci, "şepcile se aduceau din Italia, 

9 Corina şi Plorentina .Iipescu, op. cII., p, 132. CL I. Bogdan, op, cit; 
p. 21, 27, 72, 

10 ,.,Am avut un om bun la Tîrgovişte, pe Zanvel,. . căruia i s-au luat hainele 

de Ipria şi punga,.,. spada şi sapca", trad. L Bogdan, op. cit" p, 81. J 11 CllmfinacuI "un fel de bonetă de lînă", ,tiestat la începutul secolului al XVIl- 
lea la Cimpuluriq Moldovenesc (v .. Al. Rosetti, Scrisori româneşti din arhivel.e Bi5- 
trUei, Bucureşti, 1944, p. 41), ca formă; era tot un fel de căciulă făcută din pănură 

La întrebarea "pălărie" (1858] ALR 1 s-a răspuns prin termenul llterar în cea 
mei unare parte a dialectului. daccromân. Pentru această noţiune numai în Crlsana, 
nord-vestul Transilvaniei şi in .Marernures circulă un alt termen; clop (cQlop), clomp, 
de origine maghia.ră (v. pe harta nr. 1 linia de demarcatie Între cele două arii). In 
dialectele sud·dunărene s-a cU termenul căciulă: [07] căCiuli, [08J ci1Cuuî, lOg] 6 " 

[013J câiUlî; Deoarece pdJ(1rie pare să fie cunoscut de numai cu 

sensul "dar. pentru Taehe Papahagi, Dictionarul dialeetultl aromân., 
Bucureşti, 1961. s. inregistrat Cq răspuns in punctUl [05J (Giumaia 

de Sus - Crupnk), poate să tie un împrumut românesc, ancheta fiind făcută la colo- 
nişti în CadrUaterul dobroJe.a1}, nIl în satele băştinaşe (v. S. Puşcariu, Allasul lingvis- 
tic român, l, • Cluj, 1938, voI. 1,partea I,p. 10). 

12 1. Bogdan, op.cjL, p. 37,Î!1tr-un document din anul 1431. ,;Alexandru cel 
Bun prim.eşte in dar mitre de cOcÎrlat", .ap. Corina Nicolescu şi Florentina Jipescu, 
JoC, cit, 

13 L Bogdan, op. cit., p. 25, nota autorului; "coresp. lui UlMI\{ 1\1. W'f' nQC'f'da; 
o.riginoa cuvîntului necunoscută". 

10- cd. 4 
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Lipsa ulterioară, 0.8 trei secole. oricărei atestări în textele In 
rornănestc este un motiv indoim asupra circulatiei sale. Apoi, di.n 

al XVl l-Iee in Ţările introduce moda orientală il Islicelor. apar 
mesteri isl icar i şi, o terminologie de .oriqine orientală, 

Dacii am admit" termenul de oriqine slevonă fJ circulat Lotuşi si în 
limba rom ilnij , el ar fi obiect dedtcel importat, detenninantul ;tip hlUlC.Khli'li 
servind 1a diferenţierea lor. tn limba s lavonă cuvintul <1 avut initial sensul de 
i,;{lugă", iar apoi inscrnua "acoperămint de pentru cap" 14, deci în Iimb« 
romănă ar fi putul. pătrund,' cu SfI1SU[ de 

Intr-un document slav din 159i 1, cuvîntul sapc« est", folosit probabi l cu acest 
Ia textul Mihai Viteazul vinzarea din fostul 
Rimnicu Sărut. Unul dintre locuitorii care încheie drept aldămos 

multe 'obiecte, printre care M.ua UMIlK h.l (1 "şapdi"). este oferit do un 
unui consătcan, de' aceea în acest caz cuvîntul ,,;;apcă" nu denu- 

un obiect de import, ci la. "căciula" purtată de toţi louitorii. 
şi în cazul atestarrlor' din secolul al Xv-lea. cuvintul apare cu sensul de 

Chllă" tol numai Într-un text slav. 
Primi! atestare. din cîte se cunosc acum, în 'limba româna 

provine din Transilvania [v. Lexicon românesc ... , Buda, s.v.), cu 
"ci.ki.ulă". El aXE' o răspîndire' strict regională, cum reiese răspunsurile intre- 

[1860} ALR I, aria sa dclimttindu-sc ÎII Treusflvaniei Iv. hartii aUitunlUl 
ţlr. 1). 

Cuvintul nu sa ti circulat în regiunea unde a fost inreqtstrut in 159'3 în 
S],IV, Într-o traducere a acestuia în limba română, făcută de sătr arul 

Ioniţă Ionescu, în 1833, lasă spatii goale pentru cuvintele ce ar fi trebuit 
traduse prin "o de zeghe" şi "o şapcă", din fraza: 'AlltI 3U'Hi I'awqu 11 
fAHd a.rM 3t1 oan$Ij,r li BAH,1 IllAOK hL nu poate fi explicatii decit prin 
necun.oft$teretl termenilor .de către traducător : 

14 FI'. Miklosich, Lexir.on palaeoslovenico-graeco-latinum, Viena, 1865, s. V.; 
t.MIBapb gep'iloBliQ-IiJlOBllHCKoro li 'Pye('l\aro 113bIl'tIi, 1\10:;;covl1,1847, s. v.; el. şi dictione .. 

citate, la nota,;), Acad, AL Rosetti in Istoria limbii române, 1It, Bucureşti, 
fl. 92, îi constder« PE unu! dintre e.lc'l1l.entele vechi slave (bu lqnre] 

în Hruba rom:';nă în Vll-XVI, tară a-i indicd sensuL Termenul 
Înregistrat de G, Mihăilă împrumuturile vechi sud-slave In limba 

Împrumuturi vechi limba românrJ, 'Bucureşti, 1950), Chiar în 
limba termenul nu era unic, uici JeneraHzat. In povestirile despre Vlad Tepeş, 
'qe: ex.emplu, este folosit termenul capa, care va fi inlocuit cu în redactiile 
ruseşti (cI. Pandele Limba povestirilor slave. despre Bucureşti, 
\961, p. 302: "lncnpiiIe [ale Il. n.j din schimbă 
IndeoSE'bi acele cuvinte, care ' lor carpatic, slava-român sau 

nu ţ;filU înţelese. ltapa este înlocuit cu supZâ sau ko.lpaki"). Dupi3. 
lui L S, in povestirea Dra.cula. unele , printre caTe 
au fost· "c'âoritului (1. s: turia Lenin- 
legălmrJ cu povestirilor: din secolul a.I XV.lea despre 

iijrrc:uJla (Vlqd l'epeş), X, 1964, p. 13). 
Dilmi.an P. Bogâ.aniPatm acle riumterte din anii 1593--1630, .aflate in arhiva 

Fundatiei culturale M. KogâlllÎCeallu, în "Arhiva românească", III, 1939, p. 1:77. 
16 Cre.dem că în Muntenia a fost un deoareceuco!o s-a perpetuilt 

trmmllli itar t ( ite + suf.-ar), pe cînd -il1 Maramureş Jl nord.vestul Transilvaniei 
'termentţl gaei datează, probabil, din timpul convÎe\uirli slavo-române (exi,5V?!lta cuvÎTl- 

în slava comuna a doveelitâ, Max Vasmer, O]). ciI., 1, 1\153,. v. CL n. fi. 
bI'li,a'iep'<. PycCI({)ll uctno[lU'leclwii 11I1fCCU!,O"I03UU, Moscova, 1955, p. 71), fiind SlI';' 
ulterior de' formeI(' din limba maghi:ară (gatya) şi limba ucraineană rearw). 
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.vechi slave intrate în vocabular în secolele VI-XVI 22. EtilllQlqgiiledate de TDRC 
ţţ!L$mă ( v. sl, kucizma) şi de CADE (care invocă pe Ungă eli'monul ucrainean şi 
posibilrtatea unui imprumut din vsrb.) sint mai poate admite posi- 
bilit<ltea unei etimologii multiple. 

: Varinntele cujitiă (cujmă) ne trimit şi la un izvor l:n<lgl1iar. in :fimbtl maghiară 
'eţivÎntul este. literar $1 răspîndit pe întreg teritoriul Unqariel 2 Prime atestare în 
limba maghiară, pe care o dă dicţionarul luiSzar",as Găbor şi Simony] Zsiqmond, 
d<J(tează din 1682. In limba română cuvîntul era deja inregistrat, la acea dată, în 
.r'tJ;'IOnymus Ccmll1sebesiensis. Cihac, op. cit., p.494 si-Scrtben, D; il derivă din 
:rţj,ţtgh. kucsma, . 
;. Avînd În vedere atît daturea cuvîntului, cît şi principiul cronologiei relative, 

putem spune că termenul cuşmă formează al doilea strat termin.0logic. Pe arii mult 
mai restrînse, în Banat, au fost împrumutate din limba strbă, pentru <l'ceeaşi noţiune, 
denumirile clăbăt, cf. sb, Idobuc."căciulă, pălărie", şi eăită <. sb. halca "podoabă de 
ciJP femeiască din salbe de monede'", evoluţia. sensului s-a 'petrecut pe terenul 
HIRbii române, "bonetă de noapte"  "căcîuIă". 

Pe o arie la fel de restrînsă ca şi aria împrumuturilor din sud-vestul ţării, în 
cebtrul Transilvaniei' circulă termenul şapcă "căciulă", care a fost împrumutat, pre- 
s'4pmiem noi, din magh. saplw. 24. El nu este împrumut pe cale s:crisă din slavonă, 
'd;'oarece nu apare în documentele din provincie. Probabil că Inttial termenul 
".tn'1\ghiar a fost folosit pentru a denumi un anumit fel de căciulă 25., .•.. 
',;. Infiltr îndu-se În aria mare il lui căciulă, pe de o parte, ',jar pe de; alta înlocuind 
a,ll dubiind folosirea luicuşmă,şapcâ "căciulă" S-il răspîndit cu uşurinţă .intr-o zonă 
de; contact direct intre voibitorimaghiarişi români, mai ales în. situaia cînd şi unii 
.mestesuqeri ereu maghiari şi modelul obiectului altul. decît al. cilciulej, De fapt este 
• difici I de trasat o limită precisă' Între utilitatea practică şi modă sauuantczie atunci 
::înd este vorba de Împrumuturi referitoare la îmbrăcăminte. Ulterior cuvîntul a 
ajlllls să denumească, .în aria unde circulă.rorlce fel de căciulă, aşa' încît la între- 
barea [1860J ALR l,în punctul 259 [Corvmosti, .. In. Bistriţa)' s-a r.ăSpullS: sapc« 
f"i: zice} la cuşmă. , . 
. ' . AstăZi cuvintul şapcă "căciulă" ste sculllalat şi intr-o arie izolată din jurul 

BÎ\.ăilei 26, El pare să fi fost adus de către mocanil ardeleni care . s-au aşezat 1n 
'\iceastă parte a ţării 2 .şi nu credem că este continuatorul lermenl;llui pe care l·am 
discutat la p. 146, întîlnit În docl;lmentul slav din 159:3 .. 
. lntorcîndu-ne la traducerea din 1833 a documentului din,1593, n.o, explicăm faptul 

şapcă nu era cunoscut în Muntenia la acea dată din dou motive: cu sensul 

O. Densusianu, op. ci!.. p. 171; AL Rosetti, op. cit., m. 1960, p. 69. 
CL A magyal llyelv er!elmezo szotdra, Akademiai Kiado, Budapesta, 1959, s, )1, 

· t;:",,,,p,,,' Gabor şi Simonyl Zsigmond. in lvlagyar nyelvWrteneti szotur, Budapesta, 1891 
că în limbile (rusă, sîrbo-croată, slovacă, cehă, slovenă, poIană) cuvin- 

intrat din limba maghiar<1, ipoteză susţinută şi: de E. Berneker. Slavisches 
ino]c)giscI7ei> WOllerpllch, I, Heidelberg, 1908, s. v. ' 

EtimoJogia magh. sapka la I. Kniezsa, .A magyar nyelv zsl6.v 
2, Budapesta, 1955, p. '136-7:37. 

25 Cf. descri.erea pe care Il făcut-o in anul 19:13 Ham de 58 de ani, din 
· t:;Qm. Sinmihaiul AI1ll8şnlui, In. Huedin, "portului din "bărbatî o avut în 
:Cţlp şapcă albă cu urechi înaHol, aşa întoarsă", ap. B. Petr.ovici, Texle dialectale, 
· Lipzig, 194:3. p. 133. Vezi,de asemenea, răspunsurile la întrebarea [3352] ALR 
,,<:um N<l portul mai de mult": în pundele 157 ( ori, rn. Sighişoara) "bărbatii 

şapcd [.,cădulâ!'J cupăretL Păreţii erau cusuU un fel de şireturi co]drate", 
(Beclean, In, Dej) ,,0 fost şapcă f"cddulă"J albă cu urechi, şi .şapcăneagră", 
26 Petru Coman, Glosar cliaiectal, Bucureşti, 1939, .v. .' 
27 CI. 1. Coteanu, Elemente de dialecfologie a' Jimbjj ,romane, 'Bucureşti, 1961, 

44 V. Rusu, In legătură cu U in limba română (0riginea ariei din ,sud-estul teri- 
lingvistic dacoromanesc), in "Studii şi cerceUlri lingvistice" xn, 1960, nr, 2, 

259--267, 
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numi «reluarea. s-ar precum şi la ceea 
subiective» 44 în exempls 

Şi eu cred că, clasici ai '1(i:l4:J; nici unul culme.!1 m;I:':li'(:i'Cacefral.sp.ttae n1ua nici unul din ei n-au 
(C. Hogaş, Opere, 

Propoziţiile subliniate din exemplele de mai sus 
faţă de propozitiile recunoscute ca .atare 
vorba de faptul că ceea ce reprezintă r:liUlai;J;;:p.mI€'!'! subiectlvei (adică complementul t şi SUOIE!CrUlj 
necesităţi de comunicare, ci de constructia 
direct şi indirect, sau de motive stilistice, în cazul 
spre deosebire ele apozltivele consacrate, urmează 
ceeH Cram, Acad. cel. a II-a numeşte sau entlciperea 
şi poate preceda sau urma detemrtnatulut iar ce am numit mai 
reluarea subiectlvei apare, în gen.erală, înaintea determinetului. 

Dacă in ceea ce priveşte (mai e:lCact .tcpico] propozitiile «reluate sad 
enticipate» complement direct indirect şi propozitiile «reluate» prin 
se deosebesc propozîtlile «consacrate", în ceea ce· priveşte continutul 
propoziţiile «reluate sau prin complement sau indirect 
şi propoziţiile «reluate» se aseamănă pîna cu 
ţii.le apozitive fie că preced, ne că 
n atului, propozitiile «reluate sau prin complement 
propozitiile «reluate- prin subiect au vedere, ca şi 

cr ate», obiectul care a fost prezentat ca o noţiune d;;Ji,1;1trr:IT:1; direct si indirect sau subiectul) şi care apare ca o judecată 
ziţiile la ne referim). Plecînd de la faptul în general un singur 
poate fi prin mai multe credem că .ceea ce Gram. Acad. ed. a II-a 
numeste sau anticiparea» completivei directe şi indirecte, precum si ceea 
ce Iim numit. după acestjnodel, subiectivet . poate fi încadrat în categona 
cuprinzătoare li propoziţiei epozitive 46. 

o situaţie similară cu epozitive le atrtbutlve care determină comple- 

mentul direct şi complementul indirect 1'1\1. credem, şi unele dliinri:,oiîve pe care Gram. Acad. ed.aU-a lediscuiă la "c,or'olalU'lUl propO:ziţiei r şi la "core· 
Ietivcle propovitiilor finale" 43. Astfel, ca 

S1.I· 

corn- 

44 Ceea ce fi fost numit 
şi indirecte" precum şi 
poziţiilor" tiut, cit., 
singură propoziţie, 
poate fi şi subordonată 
din regenta propriu-zisă. 

4S Acest lucru 
pleraentulu! 
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Pentru că IH1 avut bani, de aceea 
(după Gram, Acad, eâ. a 

în excursie 
al n-lea, 

fje 
cei, Il p, 304), 

sub- 

Asan "al 
·cd treilea 

ela tor i tă fa p t u u i 
b i t u Lui, adi ii 

care fost 
li considerate 

* 

am 

de la in fraza dată, rostul propoziţiei apozittv« este acela. de 
(în sens exprimată prin propoziţia reqentă, 

că ,',:f/ia ca.re propozitia reqenta în întregime; poate fi numită p apozilivi:! 5o, 



din 

în" 
sin- 

un album cu dUe· 

în cadrul propozt- 
ea. a Il-a, vol, 1, 

la 

chiar şi 

vot al Il-lea, p. 282) 
făcuse în viata lui, siHli 

Iocutlunile .l'ic!v(!rbd,aJ!e 
că se la În<;eţlutuV 

in felul meu, 
cap. 
Gram. Acad. 

fapte de care 

pe care o 
respectivă, 
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propozitia apoziti vă, atunci adică. ar trebui 
(umplu un album cu diferite expresii ale 
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exemplu, credem 
ritnd nu 

g111" cap) () 
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ar introduce propoziţia ani)zithl·iî 
atunci ar trebui 
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care să propcziţie 
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In locuţiunca adverblelă şi anume 
regenta că de altă şi anume, dar. în 
Dacă şi anume ar face din regenta ca este de 

nu ar mai putea să introducă propozWl.i'a:rila;'ji·Vă( În cadrul reqentei o anumită funcţie s 
Rrlv""rhii'l1p şi unume nu i se poate găsi .,0 funcţie 
regente, credem cii locutiune Incidenta 
din reqentă. 

mai multe ori,adverbele 
apar ţină propoziţiei apozitrve, 

ca se ună în interiorul ei. Exemple 
Dezmierd un chip de 
rlte expresii ale unul 
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facă 
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eL/aItd 

.lll:!';\j;::lliaceastă chestiune se 
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adică, din primul sînt valabile şi pentru adecă, din al doilea exemplu, 
'La acestea adăugăm 11U poate introduce propozitia să-şi bea şi simţirile 
atît datorită Iaptului câ propozitie este deja', introdusă prin Să6Q, cit şi din 
cauză, că, logic, elcmantul introductiv trebuie să se afle la inceputul şi nu în 
interiorul ,propoziţiei introduse. 

Considerînd că ClllWne, adică, şi aIlume, oltiet alte vorbe (cuvinte) 
etc. introduc propozitia explicativă, (oapozitivăl, 1. este de părere că 
anume şi adică ar treb.ui numite conjuncţii, ,şi anume, conjuncţie compusă iar, 
altfel SP!lS, cu alte vorbe (cuvlntq) etc. expresii (cu valoare de conjunctie? 1;. 

In Iegiiturăcu acest . lucru, ar fi de observat că şi anume, aiiiel spus, cu alte 
vorbe (cuvinte) etc., constituind echivalentul semantic şi funcţional al cuvintelor 
anume şi adiCă, pot fi mai propriu Iocutinni 62 şi nu expresii, In afară dp 

'aceasta, dacă admitem . propoziţia apozittvăi.este o propozitie subordonată, atUnci 
implicit, tr.cbuio să admitem şi cii «conjuncttile» şi "expresiile» la. care ne referim 
sînt subordo:natoare. Cum, .insă; conjunctiile subordoTIatoare. se află în mod obli 
gatoriu la începutul propozitiei introduse şi cum «conjunctlile» şi «expresiile» anume, 
adică, şi. anl1me, altfel spus, cu alu: vorbe (cuvint€') etc au o topică liberă 63,ur 
mează cii. cuvintele şi qtupuri1e de cuvinte la caro ne referim, chiar dacă le-aJ11 
numi «conjunctil» şi «expresii", tot nu ar putea introduce propozitia epozrtivă. 

Urmărind să arate că propozitiile apozitive se apropie nu numai de propo- 
ziţiile subordonate ci şi. de cele coordonate, 1. Oiţ8 afirrnăcă şiaflume şi adie 
"spre deosebire de conjunctiilo subordonatoare servesc ca elemente de Ieqătur " 
nu numai intre două ipropozîţil, ci şi între două. părţi (membre) de propoztţie. 
ceea ce este pentru conjunctnle coordonetoere" 64, Credem, însă, că afirma, 
tia conform şi anume şi adică ar fi conjunctii coordonatoare nu cores- 
punde realităţjj pentru a putea susţine acest lucru ar trebui să dovedim 
cii pr opozitia stă pe acelaşi plan cu propozitia la care ea se referă, 
t n plus, chiar am admite că propoziţia apozitivă . stă pe acelaşi plan Cl' 
propoziţia regentă, tot nu am putea considera că şi anume şi adică introduc 
propoZiţia apozitivă, pentrucă propozitiile care stau pe acelaşi plan (propozi- 
tiile coordonate). Huse introduc prin conjunctn ci se le1lg4 prin conjunctii, 

Referitor la propoziţiile apozitrve care se introduc printr-un element de rele" 
tie subordonator, observăm că numărul elementelor introductive poate fi mal mare 
decit cel arătaf de M Avram. Aceasta pentru că, incadrtnd în rtndul propozi- 
ţiilor epozitive şi propozitiile care delermină subiectul, complementul direct 
complementul' indirect, ctrcumstantialul de cauză şi ctrcumstanttalul final, trebuie 
să. admitem şi cele mai multe din elementele de relatie care introduc aceste 
tipuri de prcpoziţl; sînt şi elemente introductive ale Pro1)()zitiilor apozitive. Aşa- 
dar, . nu numai conjunctiile cf1, S{1. ca să, ci Şi conjunctii c'a dacă, pentru c(i, 
Ui'J:lclcâ, din cauză că., pentm ca pot introduce () propozitie apozitîvă(ve:z;i 

de mai sus). 
afară de plecînd de la faptul că propoziţiile subiective, cam-' 

ple.tive şi ,col)1J:lletive indirecte se pot !;ntr(')duce nu numa.i prin pronumele 
relative ceea ce ci şi prin pronumele relative cine şi care, lwnsiderăm că 
pronumele relative cille Cale au posibilitatea introducă o propozitie 
tivâ. Exemplu: 

"Traiul lumii, dragă tată, 
vot, aceea Iese-l 

(Eminescu, Poezii, ed. bibliofllă, 1960, p. 13). 

că să. este Ull morfem al conjunctivuluL 
şi llrm, 

]ocuthmi nu sînt cOIJjuncţionaJe ci 11dverbiale p'entru că, 
anumită independenţă semantică, 

60 Dacă nu 
61 Arl. cit., 
62 Credem 

incidente mnd, au o 
3 Vezi mai sus. 
M Art. cît" p. 459, 
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(Bălcescu, după DLRLC, s.v. 

CInd tronul ere 'dlcont,at\l11ci mitropolitul convoca 
domnului. 

pot 
reprezintc. un 

prin care să se 
comun ic"rea fă cută 

in 
arată că 

In sfîrşit, "vind: vedere că propozlutle 
determină şi de loc, eie timp, de 
elementele introductive ale propozitiilor 
tive unde, cind, cum etc. Exemplu, 

ţjije pc 
reCUJ'lOSC 
elementele intrate 
aceste planuri. 

In mod obisnuit, Într-o .comunlcare Menta printr-o 
" în raport pot pe ac.-,;laşi.pla.n. ÎI( sensul că nu depind, 

tinutul, una de aUa raport de 70, sau 
în sensul i.:ă Imei propoziţii. de 
<11tei propozitii sau de continutul propoziţii 
donare). Atlt planul Independenţei de continut cît şi 
tinut a propoziţiilor care alcătuiesc o frază fi marcat 
punere Siluprin joncţiune, DeosE,birea il planului. in(:elp'gti •• :C tinut de planul. dependentei de contimrt la propoziţiile. care 
apare doar la jonctlune, în că, in timp ce propozitiile cere repn:zintă ace- 
laşi plan se Unesc prin coordonetonre, propozitiile care stau pe planur i 
diferite fi. introduse toate elementele de legătură suhorrlonatoer e {ron- 

relative şi relati ve). 
Iăr li ca lircru să fie obliqetoriu, şi 
decît cel naraţiunii sau 

comunice atitudiuee vorbitor ulu! 
(sau printr oparte a 

sintactic dintr" determinat şi 
se găsesc 9pillii variate si contradictorii. 

propozitiile etributivc 
tcruienulvdeterminat'v". MitrflIjfeXptilrrla 

-, vedere, "raportul epozitiv trebuie 
sebt t atît de cU şi de subordonare, 
părţile de vorbire cu functie' sintactică în pronozitie, 
este de că propozItiile epozitive "conştituie 
pe care numit incidente legi:lt.e"67. 111 
veche, că "raportulapoziţiei (şi al 
iniţial unul şi aC(laşisub aspectul Sb:rţi.ct:ic, 
Aşadar, raportul sintactic dintre propoziţia 
se referă a fost considerat Cit reprezentînd 
raport de cordon are, fie Un nipar! (iflCidRl'\!a 
anume raportul Peiitrua 
zitiva Ia care aceasta 

care se recunoaşte, in 
găsim În' literatura 

planurile P,) 
in raport şi după 

65 Ari. p, !5e), 
66 ArI. p, 45, 
67 .4.rl cit., p.254.. 
68Art. p, 52: 69 Iordan, op. 

al doilea, p, 9i 79. 422 t:tc. 
7U Pentrurelatlvittltea 

raport de coordonare, vezi 
S(, r. p. 129 ŞÎ urm. 

cit. .. 1965, p.688sqq. şi Gram .. Acad. ed. a ll-a, vo l. 

de continut a propoziţiilor aflate în 
Graur, Pentnio sintaxă apropozijiilor principale, 
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