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INTRODUCERE 

1. Cartea Dinamic  i varia ie. Studii de gramatic  este o culegere de 50 de
articole (inclusiv dou  comunic ri) publicate/prezentate anterior, care au fost 
selectate dintr-un total de aproximativ 150 de texte, selec ia fiind reprezentativ  
pentru ultima perioad  a activit ii mele tiin ifice, cea de dup  anul 2000. Fac 
excep ie trei articole ap rute înainte de aceast  dat  (în 1978, 1982, 1987), primul 
selectat pentru a „lega” toate studiile de terminologie lingvistic  (vezi partea a IV-a), 
iar celelalte dou  pentru a le salva de la uitare, dat  fiind apari ia lor în publica ii 
ast zi greu accesibile. 

Lipsesc din selec ie toate cele aproximativ 500 de articole de terminologie 
lingvistic  publicate anterior1, reprezentând intr ri separate din DSL, c ci accesul 
la aceste texte este u or de realizat: Dic ionarul a beneficiat de apari ia a trei edi ii 
succesive (Editura tiin ific , 1997, Editura Nemira, 2001 i 2005). Lipsesc, de 
asemenea, capitolele redactate pentru c r ile-sintez  ale ultimelor dou  decenii 
(GALR, Dinamica, GBLR, SILR, GR, SOR, OHRM2), precum i capitolele 
publicate în cartea din 2003 (Pan  Dindelegan 2003). 

Textele republicate aici reflect  direc iile lingvistice în care am fost implicat  
în ultima perioad ; unele dintre ele sunt studii preg titoare pentru marile sinteze la 
care am colaborat; altele, dimpotriv , sunt sinteze spre care au condus preocup rile 
anterioare. 

1 Nu este vorba de articolele privind evolu ia terminologiei lingvistice (care apar în partea 
a IV-a), ci de articole individuale privind glosarea unui concept lingvistic sau altul.  

2 Sigle pentru urm toarele lucr ri: 
GALR – Gramatica limbii române, I–II, Valeria Gu u Romalo (coord.), Bucure ti, Editura 

Academiei Române, 2005, tiraj nou revizuit, 2008;  
Dinamica – Dinamica limbii române actuale – aspecte gramaticale i discursive, Gabriela Pan  

Dindelegan (coord.), Bucure ti, Editura Academiei Române, 2009; 
GBLR – Gramatica de baz  a limbii române, Gabriela Pan  Dindelegan (coord.), Bucure ti, 

Editura Univers Enciclopedic Gold, edi ia I, 2010, edi ia a II-a, 2016;  
SILR – Studii de istorie a limbii române. Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea i 

al XX-lea, Gh. Chivu, Gabriela Pan  Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula 
(editori), Bucure i, Editura Academiei Române, edi ia I, 2010; edi ia a II-a, 2015; 

GR – The Grammar of Romanian, Gabriela Pan  Dindelegan (ed.), Oxford, Oxford University 
Press, 2013; 

SOR – The Syntax of Old Romanian, Gabriela Pan  Dindelegan (ed.), Oxford, Oxford University 
Press, 2016; 

OHRM – The Oxford History of Romanian Morphology, Oxford, Oxford University Press (în 
lucru). 
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2. Selec ia articolelor st  sub semnul „dinamicii” i al „varia iei lingvistice”
(varia ie sincronic  i diacronic ), concepte lingvistice esen iale pentru în elegerea 
ansamblului c r ii i pentru evolu ia gândirii mele lingvistice în ultimele dou -trei 
decenii. Articolul din partea a III-a Dinamica limbii i perspective dinamice în 
studiul limbii (publicat în 1993 i republicat aici) reflect , în mare m sur , 
concep ia c r ii. De la „descoperirea i interpretarea” sistemului static, direc ie 
predilect-sincronic  a mijlocului de secol trecut (anii ’50–’80), spre examinarea 
varia iei lingvistice, în sincronie i în diacronie, orientare ajuns  în prim-planul 
interesului lingvistic al secolului al XXI-lea, este un parcurs pe care l-am urmat, ca 
i mul i al i cercet tori români i str ini ai momentului. 

3.1. Important  pentru gruparea i organizarea materialului (a articolelor) este 
distinc ia „dinamica limbii” vs „dinamica interpret rii”, prima ca manifestare a 
mi c rii i a evolu iei limbii înse i, iar a doua, ca manifestare a schimb rilor 
intervenite în viziunea cercet torului i, implicit, în interpretarea materialului 
lingvistic. Aceast  distinc ie este esen ial  pentru în elegerea separ rii p r ii a III-a 
a c r ii, cea de prezentare a modific rilor teoretice i a evolu iei interpret rilor, de 
p r ile I–II, cele cu descriere propriu-zis . Apari ia în ultimele dou  decenii a trei 
lucr ri fundamentale (GALR, 2005/2008, GBLR, 2010/2016, GR, 2013), introducând 
numeroase modific ri teoretice (de concep ie, de terminologie i de interpretare), a 
f cut ca separarea p r ii a III-a s  fie absolut necesar . 

Fapte lingvistice, aparent disparate între ele (din primele dou  p r i), sunt 
„legate” teoretic în partea a III-a, asigurând o în elegere profund  a evolu iei 
ansamblului. Detaliile de descriere faptic , oricât de numeroase ( i sunt foarte 
numeroase în aceast  carte), intervin esen ial în obiectivul de explicare i de 
în elegere a evolu iei lingvistice. 

3.2. Esen ial  pentru organizarea materialului este, de asemenea, distinc ia 
dintre „dinamica sintactic ” i cea „flexionar ” (morfologic ), explicând separarea 
p r ii I („Dinamic  i varia ie sintactic ”) de partea a II-a („Dinamic  i varia ie 
morfologic ”). Dinamica terminologiei gramaticale asigur  separarea p r ii a IV-a. 
În cadrul studiilor de terminologie, apare o diferen  sensibil  între al treilea articol 
(Din nou despre terminologia lingvistic . Adaptarea morfosintactic  a noilor 
termeni) i primele dou , cel de al treilea propunându- i examinarea terminologiei 
ca material lingvistic ilustrativ pentru tendin ele cele mai caracteristice ale evolu iei 
actuale a limbii înse i; un microsistem terminologic limitat, dar aflat în plin  
ascensiune, poate da „semnale” semnificative despre tendin ele de evolu ie a 
domeniului morfologic însu i. Doar partea a V-a, Varia, ocup  un loc diferit în 
structura c r ii, propunându- i s  evoce figuri reprezentative ale scenei lingvistice 
române ti de la sfâr itul secolului al XX-lea; majoritatea celor evoca i au avut un 
rol important în formarea mea lingvistic . 

3.3. De observat c , în organizarea materialului, s-a renun at la separarea 
articolelor pe distinc ia „sincronie” vs „diacronie”, separare atât de categoric  la 
începutul activit ii mele tiin ifice. Este rezultatul faptului c  numeroase articole 
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î i propun compararea faptelor actuale de limb  cu cele arhaice, semnalându-se, 
eventual, zonele conservatoare în p strarea faptelor vechi, iar, în plus, principiul 
„diacroniei în sincronie” asigur  abordarea mi c rii lingvistice dintr-o perspectiv  
unic , indiferent de momentul de limb  examinat. 

4. De i principiile de organizare sunt clare, asta nu înseamn  c  nu a existat
dificultatea de a încadra anumite articole; întâi, pentru c  demarca ia categoric  
flexiune (morfologie) vs sintax  este dificil de trasat (vezi, de exemplu, articolele 
referitoare la marcarea analitic  a cazurilor oblice3, cu interferen e i implic ri ale 
ambelor domenii); în al doilea rând, pentru c  separarea „descriere” (din primele 
dou  p r i) vs „teorie” / „interpretare”, din partea a III-a, este dificil, chiar 
imposibil de asigurat în mod absolut (toate studiile de descriere includ i 
interpretare, slujind adesea unei „idei” (vezi, de exemplu, articolul Are româna 
veche categorii „mixte”?, care este i descriptiv, i teoretic, c ci, plecând de la 
descrierea materialului din limba veche, ajunge la sus inerea unei idei teoretice: 
existen a categoriilor mixte în român , atât în româna veche, cât i în româna 
modern , cu diferen e de manifestare între cele dou  faze de limb ). 

Unele articole sunt chiar imposibil de încadrat (vezi Gramatica „animatului” 
în limba român , inclus, conven ional, în partea de morfologie, dar, în fapt, 
cuprinzând i numeroase i importante sec iuni de comportament sintactic). 

5. În interiorul unei p r i (vezi cele cinci p r i ale c r ii), studiile se includ în
ordine cronologic  (se indic  în final anul i locul de publicare a articolului / de 
sus inere a comunic rii); prezentarea cronologic  are inten ii v dite de a urm ri atât 
o „constan ” a autorului, cât i un „traseu” / o „evolu ie”, impus  atât de direc iile
de cercetare parcurse de lingvistica româneasc , cât i de convingeri interioare ale 
autorului. 

6. În republicare, textele p streaz , în linii mari, forma ini ial . Apar, totu i,
unele modific ri (multe sunt minore – se îndreapt  o sc pare minim  de redactare 
sau de liter ; se adaug  un exemplu reprezentativ, mai ales la cele destinate limbii 
vechi, pentru care, între timp, s-au examinat i alte texte vechi; se armonizeaz  
tehnoredactarea pentru toate articolele, ap rute în publica ii diferite i la date diferite).  

7. Fiecare articol are corpusul lui i lista sa bibliografic , reproduse întocmai
din textul anterior. Lista bibliografic  apare la finele fiec rui articol, în timp ce lista 
de texte excerptate apare o singur  dat , pentru întreaga carte.  

La finele c r ii, apar dou  corpusuri: cel pentru limb  veche, acoperind 
secolele al XVI-lea – al XVIII-lea, pân  la 1780, i cel pentru limba modern  i 
actual , acoperind perioada de dup  1780 pân  la anul 1990, pentru limba 
„modern ”, i perioada de dup  1990, pentru limba „actual ”. 

3 De observat c  unul dintre articole (Tipuri  de gramaticalizare. Pe marginea utiliz rilor 
gramaticalizate ale prepozi iilor de i la) este inclus în partea I, cea de dinamic  sintactic , iar al 
doilea (Flexiunea cazual  – între analitic i sintetic) este inclus în partea a II-a, de dinamic  
flexionar ; în fapt, articolele apar in ambelor domenii, perspectiva morfosintactic  fiind singura 
capabil  s  dea socoteal  de fenomenele aici analizate.  
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Pentru perioada veche, am preluat textele i siglele folosite în SOR, stabilite 
de Emanuela Timotin; pentru perioada modern  i actual , am folosit textele i 
siglele din Dinamica, din SILR i din articolele publicate anterior. Transcrierile  
s-au f cut dup  edi iile filologice folosite; în cele câteva texte cu translitera ie (de 
exemplu, CT.1560–61, SB, CazV.1643), am efectuat, acolo unde a fost cazul, o 
transcriere interpretativ , a a cum s-a procedat i în SOR. 

Listele bibliografice, de la sfâr itul fiec rui articol, au r mas intacte ca la 
prima publicare, inclusiv cu p strarea edi iei atunci indicate (vezi, de exemplu, 
p strarea edi iei I din GALR). Excep ie fac 2–3 titluri aflate, la data primei 
public ri, „sub tipar” (vezi SOR), pentru care s-a intervenit, indicându-se anul i 
pagina din textul publicat între timp. 

 
8. În final, îmi exprim speran a c  demersul de republicare a unui grup 

consistent de articole, ap rute în surse disparate i, uneori, dificil de procurat, s  fie 
util comunit ii lingvistice române ti, oferind, pe de o parte, detalii suplimentare de 
descriere, iar, pe de alta, aducând nuan e noi de interpretare sau interpret ri 
totalmente noi la unele dintre aspectele examinate. De aceea, insist asupra utilit ii 
descriptive i teoretice a c r ii, în acela i timp. Studiile de terminologie gramatical  
sunt i ele utile pentru „actualitatea” temei; au, în plus, avantajul de a veni din 
partea unui terminolog cu o experien  bogat  în fixarea i în interpretarea 
terminologiei gramaticale române ti (ca autor al p r ii de gramatic  din DSL). 

Mul umesc cu c ldur  colaboratorilor din cadrul Departamentului de 
gramatic  de la Institutul de Lingvistic  „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al 
Academiei Române, din Bucure ti, care au avut ideea public rii acestei c r i i 
care, pe parcurs, m-au încurajat în realizarea acestui obiectiv. 

 
 




