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            Tema şi în acelaşi timp titlul tezei :  Aspecte ale franco-românismului cultural şi lingvistic, 

în lumina documentelor juridico-administrative din Ţările Române (1828-1848),  a fost, pentru noi, ocazia 

de a veni în contact, din punct de vedere formal, dar şi cultural, cu tot ceea ce presupune o cercetare de mai 

mare amploare decât cele din experienţele noastre anterioare.  

  Corpusul de texte folosit şi care a constituit punctul de plecare în cercetarea noastră, sursa 

centrală care ne-a oferit privirea de ansamblu asupra contextului cultural şi lingvistic al subiectului abordat, 

ne-a plasat în faţa unor provocări, deloc uşoare. Pe de o parte, transliterarea primei ediţii a regulamentului nu 

s-ar fi putut realiza fără o familiarizare în prealabil cu alfabetul chirilic şi, ulterior, cu o limbă română veche 

cu exprimări mult diferite de cele actuale, tot acest exerciţiu al transliterării desfăşurându-se pe parcursul 

unui an calendaristic. Pe de altă parte, tema aleasă referindu-se la Ţările române, Valahia şi Moldova, am 

încercat regretul de a nu fi reuşit să intrăm şi în posesia regulamentului din Moldova, deşi foarte apropiat ca 

şi conţinut de cel din Valahia (reprodus în partea de anexe, ca Anexa I), prezentând mici diferenţe de la un 

exemplar la altul. Totuşi, referirile noastre (ca şi cele din interiorul regulamentului) la ambele provincii au 

fost frecvente, înţelegerea climatului epocii neputându-se realiza exclusiv prin prisma uneia sau alteia dintre 

acestea. Reamintim aici doar unul dintre aspectele venind în sprijinul acestei idei, şi anume : titlul capitolului 

VIII din Regulamentul Organic : Începuturi de o unire mai de aproape între amândoă Prinţipaturile, al cărui 

text ne-a oferit exemplele necesare  în constituirea subcapitolului 3.2.4.4.        

  Sursele bibliografice, le-am consultat direct (imposibilitatea de a ajunge la unele cărţi sau de 

a consulta anumiţi autori obligându-ne la modificarea proiectului iniţial) sau indirect, în special din motive 

de ordin temporal şi financiar. Deşi am pornit de la o temă de început de secol XIX, nu am ezitat să facem 

apel şi la autori moderni, teorii moderne, bazându-ne pe convingerea că acestea din urmă s-au dezvoltat din 

teoriile vechi, transmise de la o generaţie la alta, pe care cele actuale le-au reluat, completat şi adaptat în 

funcţie de contextele prezente.   

   Cercetarea de faţă ne-a întărit convingeri personale referitoare la importanţa cunoaşterii 

culturii şi civilizaţiei ţării natale, necesitatea îmbogăţirii sau chiar schimbării de vechi credinţe, cu unele 

diferite, beneficiile aduse de cunoaşterea a cel puţin o limbă străină, respectul faţă de valorile umane, faţă de 

om în general etc.  

  Prima lectură a Regulamentului Organic ne-a determinat să-l considerăm mai mult decât un 

simplu text,  acesta devenind, în ochii noştri, aşa cum l-am numit la un moment dat, în teză, depozitar al 

vechilor valori culturale şi lingvistice române, obiect de patrimoniu cultural-lingvistic, martor al unor lungi 

perioade de convienţuire cu alte popoare sau influenţe manifestate de alte culturi şi civilizaţii asupra 

poporului român.  

  Acelaşi text, de data aceasta în variantă bilingvă, şi pe care l-am reprodus parţial în teză, a 

constituit suportul lingvistic pentru capitolul cel mai semnificativ, capitolul al 3-lea.  Axat pe teoretizări din 

domeniul traducerii (echivalenţe şi corespondenţe) şi al stilisticii, dar şi pe exemplificări şi comentarii, 

capitolul al 3-lea a fost relevant pentru multe din ideile amintite anterior, cum ar fi: împrumuturile de factură 

ideologică; statutul limbii române la început de secol XIX, dar şi stadiul de dezvoltare al acesteia, în raport 

cu limba franceză; dificultăţile de translaţie şi de traducere etc. Textul român generând în mare parte 



 

sentimentul că ne aflăm în faţa unor fraze dense, cu exprimări complicate şi nepotrivite pentru scopul 

comunicării, capitolul al 4-lea, prin Constituţia din 2011, ne-a pus la dispoziţie un contra-exemplu de limbă 

română  modernă, aliniată la exigenţele lingvistice actuale.   

  În ce priveşte importanţa cunoaşterii de limbi străine, concluzia noastră coincide în  multe 

privinţe cu  principiile enunţate în Carta europeană a plurilingvismului, reproduse în subcapitolul 4.2.  al 

acestei teze.  Competenţele de limbă română (ca limbă maternă), limbă franceză (limbă străină), limbă 

engleză (limbă străină), cât şi cunoaşterea alfabetului chirilic ne-au permis un acces direct la cultură, la surse 

bibliografice care, trecute prin filtrul propriilor perspective despre lume, ne-au condus ulterior spre altele, 

noi,  necunoscute până în acel moment - condiţie indispensabilă,  la ora actuală, în procesul de construire a 

unei identităţi comune europene, alături de alte naţiuni. 

 

CUPRINS. Sinteză a principalelor părţi  

 

 
Capitolul 1:  Coordonate ale conceptului de franco-românism 

1.1. Sferele de influenţă asupra celor două principate 

1.1.1. Distanţarea faţă de Occident 

1.1.2. Rolul Rusiei 

1.1.3. Deschiderea spre Occident. Prezenţe franceze 

1.2.  Scurtă istorie a contactelor franco-române 

1.3. Franco-românismul,  formă de bilingvism diplomatic 

1.4. Imaginarul franco-român 

1.4.1. Modelul intercultural 

1.4.2. Franco-românismul, văzut prin prisma reprezentărilor antropologice despre celălalt 

1.4.3. Hetero-imagini şi auto-imagini ale românilor 

 

   
  Capitolul 1 detaliază diverse aspecte politice, culturale şi lingvistice franco-române. De la 

primele contacte franco-române, amintite în subcapitolul 1.2. (care urmăreşte o progresie în special a 

contactelor culturale, de la începutul secolului al XII-lea, până în a doua jumătate a celui de-al XIX-lea), 

continuând cu climatul politic şi ideologic cuprinzând şi perioada menţionată în titlu (1828-1848)(climat în 

care se evidenţiază prezenţa Franţei) şi până la intensificarea relaţiilor franco-române, acest capitol 

introductiv oferă o imagine a felului în care s-a construit istoria comună a două popoare, în aşa fel încât 

putem vorbi în final despre franco-românism ca despre un fenomen de mare amploare. În sprijinul acestei 

ultime idei, reamintim doar câteva repere esenţiale: Franţa – mare putere europeană; franceza – limbă a 

diplomaţiei; preferinţa moldo-vlahilor pentru modelul francez;  apariţia instituţiilor culturale franceze, 

înmulţirea publicaţiilor în limba franceză, a clădirilor şi modei după model parizian, a profesorilor de limbă 

franceză, în Ţările române; creşterea numărului de studenţi români, în Franţa etc. În subcapitolul 1.2. am 

menţionat  câteva dintre cele mai importante evenimente ale începutului de epocă modernă (care 

prefigureazã formarea Statului român modern): apariţia primei lucrări juridice, inspirată din Codul Civil  

francez, înfiinţarea Academiei princiare Mihăilene, editarea dicţionarului francez-român de 800 pagini, după 

modelul dicţionarului Academiei Franceze etc., iar în 1.3. am amintit numărul impresionabil de traduceri din 

limba franceză (385), dar şi statutul privilegiat al limbii franceze, limbă oficială vehiculată în administraţie. 

Referitor la subcapitolul 1.4., am inventariat o serie de imagini oferite de interculturalitatea franco-română 



 

de-a lungul timpului şi care au făcut posibile teoretizări încadrate de antropologia culturală.  

Cuvinte-cheie: franco-românism, bilingvism, francofilie, model intercultural, reprezentări antropologice.     

 

   

Capitolul 2:  Regulamentul Organic, martor al creării unui stat român modern 

2.1. Despre utilitatea lui 

2.2. Textele de referinţă 

2.3. Conţinut  

2.3.1. Promulgări şi aboliri în virtutea respectului demnităţii umane 

2.3.2. Aspecte interne 

2.3.2.1. Drepturi şi libertăţi. Responsabilităţi şi infracţiuni. Pedepse 

2.3.3. Aspecte externe 

2.3.3.1.  Drepturi şi libertăţi. Responsabilităţi şi infracţiuni. Pedepse 

 

 

  Capitolul 2 al tezei noastre aduce în centrul atenţiei documentul juridico-

administrativ care stă mărturie influenţei franceze, din diferite puncte de vedere. Alături de  

prezentarea conţinutului acestuia şi a comisiilor de redactare, am precizat de asemenea rolul 

Declaraţiei universale a drepturilor omului şi cetăţeanului ca având cel mai mare impact intelectual 

şi juridic în epocă, dar  şi al altor proiecte de constituţie printre care Codul Civil francez, Codul de 

Comerţ francez etc. În prezentarea conţinutului,  am folosit şi titlurile în limba franceză ale 

capitolelor, subcapitolelor, extrase din variantele paralele română-franceză ale Regulamentului 

Organic, reproduse în Analele Parlamentare ale României din 1890.   

Cuvinte-cheie: Regulamentul Organic, modele ideologice, surse legislative, aspecte interne, aspecte externe. 

 

 
Capitolul 3:  Regulamentul Organic, obiect al patrimoniului lingvistic franco-român 

3.1. Universal şi particular în stilistică 

3.1.1. Stilistica lui Charles Bally 

3.1.2. Stilistica română. Tudor Vianu 

3.1.2.1. Starea limbii române în epocă (de la apariţia textelor în limba română, la cele din prima jumătate a secolului al 

XIX-lea) 

3.2.  Traducere, corespondenţă, echivalenţă terminologică 

3.2.1. Pro sau contra traducerii identice 

3.2.2. Tipuri de echivalenţă 

3.2.2.1. Echivalenţa lingvistică 

3.2.2.2. Echivalenţa paradigmatică 

3.2.2.3. Echivalenţa formală 

3.2.2.4. Echivalenţa semantică 

3.2.2.5. Echivalenţa stilistică 

3.2.2.6. Echivalenţa pragmatică 

3.2.2.7. Echivalenţa dinamică 

3.2.2.8. Echivalenţa funcţională 

3.2.3. Corespondenţe şi echivalenţe 

3.2.4. Regulamentul Organic 

3.2.4.1. Stilul juridico-administrativ 

3.2.4.2.  Plăţi 

3.2.4.3. Termeni desemnând funcţiile ocupate în administraţie. Inventar. Comentarii 

3.2.4.4. Remarci despre lexicul unirii. Aspecte morfologice, lexico-semantice, de corespondenţă 
 

 

  Capitolul al 3-lea al tezei, l-am conceput din perspectiva Regulamentului Organic 



 

(varianta româno-franceză) ca şi corpus de exploatare lingvistică. Ne-am referit în special la aspecte 

de natură stilistică şi traductologie, motiv pentru care am considerat necesară oferirea unei baze 

teoretice: 3.1. cuprinzând o delimitare a domeniului stilisticii, de la apariţia primelor teoretizări, 

până la concepţiile lui Charles Bally şi Tudor Vianu, iar 3.2. o trecere în revistă a definiţiilor oferite 

disciplinei traducerii (am amintit aici definiţia propusă de Goethe la începutul secolului al XIX-lea, 

dar şi clasificările moderne actuale care disting în interiorul traducerilor, corespondenţe şi 

echivalenţe). Aceste suporturi teoretice s-au dovedit a fi foarte utile în încadrarea principalelor 

aspecte urmărite, şi anume: diferenţele de stil folosit în ambele variante, în cea română 

predominând o limbă populară, cu elemente expresive contrastând cu specificul stilului juridico-

administrativ, dar şi cu limba franceză din varianta paralelă, ajunsă la un stadiu modern de evoluţie;  

problemele de translaţie de la un text la altul, respectiv situarea anumitor expresii într-un tip de 

corespondenţă (echivalenţă). Analizele noastre mai cuprind diverse aspecte de natură morfologică şi 

lexico-semantică, dar şi un inventar al termenilor desemnând funcţii ocupate în administraţie 

(3.2.4.3.).  

Cuvinte-cheie: stilistică şi traductologie, Charles Bally, Tudor Vianu, limba română veche, analize stilistice, 

echivalenţe şi corespondenţe. 

 

 
Capitolul 4:  Franco-românismul şi noile provocări europene ale secolului al XXI-lea 

4.1. Francofonia şi universul român contemporan 

4.2. Comunicarea actuală, în spaţii plurilingve 

4.3. Constituţia română azi. Text bilingv. Aspecte morfologice, lexico-semantice, de corespondenţă 

 

 

Am oferit în acest capitol al 4-lea, textul actual constituţional, bilingv, care ne-a pus 

la dispoziţie exemplele necesare ilustrării anumitor fenomene de limbă. Ideea esenţială, în jurul 

căreia gravitează observaţiile prezentate la sfârşitul textului constituţional, este că reducerea 

distanţei dintre cele două limbi, limba de plecare şi limba de sosire, apropierea de registru, precum 

şi asemănările de natură morfo-sintactică, semantică,  reduc substanţial transformările survenite în 

translaţia de la textul român la varianta sa franceză. De asemenea, subcapitolele 4.1. şi 4.2. conţin o 

imagine actuală a statutului limbii franceze, a noilor valori francofone, a comunicării în spaţii 

plurilingve.   

Cuvinte-cheie: franceza şi francofonia  contemporană, româna contemporană, comunicarea actuală, text 

constituţional actual bilingv, echivalenţe şi corespondenţe. 

 

   

Anexe 

Anexa I. Regulamentul Organic, Bucureşti, I. Eliad, 1831,  105 pp. (exemplar existent la Biblioteca Universităţii din 

Cluj, în alfabet chirilic, nr. 1736 – 1923, cote: 34 (094.4)(498) „1832”; aici transliterat în română). 

Anexa II. „Curierul Rumânesc”, nr. 16, 3/15 Iunie 1829, Înştiinţări din lăuntru,  2 pp. 

Anexa III. „Curierul Rumânesc”, nr. 67, 29 Noemvrie 1829, Tractatul Păcii între Rusia şi Poarta Otomană în numele 



 

atot Puternicului Dumnezeu,  5 pp. 
Anexa IV. Abecedar Franţezo-Românesc de Grigore Pleşoianul, Bucureşti, 1829, 12 pp. 
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