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REZUMAT. Prezenta lucrare abordează din punct de vedere al științelor comunicării extrase din manuscrisul lui  
Mihai Eminescu – Fragmentarium.  Extrasele supuse analizei lingvistice fac parte din domeniul fizicii, mai 
precis, acestea fac rrire la noțiuni precum electricitate și magnetism. Analiza lingvistică este în fapt una de tip 
comunicațional și urmărește modul în care se realizează comunicarea, cu toate dimensiunile pe care le 
înglobează- participanți, componentele de conținut și de relație, codul utilizat, intenționalitatea, impactul 
asupra receptorului  etc. Astfel, analiza realizată din perspectiva comunicațională încadrează extrasele în 
tipologia textelor științifice, generând  în același timp un dialog între două domenii aparent aflate la poluri 
opuse- știința și comunicarea. 

Cuvinte cheie: Fragmentarium, analiză lingvistică, oralitate, limbaj ştiințific, argumentare de tip logos, valoare 
literar-artistică, linguistic analysis, vocality, scientific language, ratiocination through logos, literary-artistic 
value. 

ABSTRACT. The following paper focuses on the analysis of Mihai Eminescu’s Fragmentarium, from the 
standpoint of communication studies. The excerpts used in the analysis belong to the domain of physics, more 
precisely, they refer to concepts such as magnetism and electricity. The aim of this study is underline and then  
enhance the value of the linguistic aspects identified in the selected fragment. The analysis can represent a 
step forward in the area of scientific communication and it may just be a way to present to the public ideas 
and technologies which might otherwise seem foreign. 
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1. INTRODUCERE 

Analiza vizează identificarea acelor aspecte de 
limbaj care țin de științele comunicării: studiul 
arhaismelor, oralitatea limbajului, relevanța notelor 
de subsol, încadrarea în stilul funcțional științific, 
argumentarea de tip logos și valoarea artistic-literară 
a limbajului.  

Scopul acestei lucrări este de a scoate la lumină 
aspecte ce nu au fost studiate până acum și de 
valoriza din punct de vedere lingvistic acele aspecte. 

 Importanța temei rezidă în faptul că reunește 
două domenii – fizică și comunicare și creează între 
ele o punte de legătură, prin generarea unui conținut 
nou ce poate fi transmis mai multor tipuri de public. 
Într-o eră în care tehnologia avansează metaforic 
vorbind „cu viteza luminii”, este nevoie de specialiști 
în comunicare capabili de a creea o punte de legătură 
între aceste domenii doar aparent separate. Se 
conturează așadar necesitatea studierii unor astfel de 
texte și de a le face cunoscute publicului. Și, 
deoarece metoda cea mai sigură și eficientă este de a 
porni de la origini, devine natural ca Fragmentarium 
să reprezinte pionierul cercetării. 

Aspectele originale ale lucrării sunt reprezentate 
de: abordarea subiectului din perspectivă comunicațio-

nală, folosirea a trei instrumente de cercetare diferite  
și încadrarea manuscrisului în categoria comunicării 
științifice. În ceea ce privește abordarea subiectului 
din mai multe unghiuri, se relevă faptul că analiza 
comunicațională oferă mai multe căi de studiu 
diferite, deoarece vizează aproape toate componentele 
unui proces de comunicare.  

Mai departe, ultimul aspect original se referă la 
încadrarea extraselor în stilul funcțional științific; 
acest lucru a fost realizat prin determinarea gradului 
de îndeplinire a condițiilor ce caracterizează textul 
științific clasic. 

2. METODOLOGIE 

Etapele parcurse în elaborarea acestei lucrări au 
fost: documentarea din diferite surse (reale și virtuale), 
implementarea instrumentelor de cercetare asupra 
fragmentelor selectate, redactarea articolului în sine 
și formularea concluziilor. Pentru studiul de față au 
fost utilizate atât metode de informare, cât și de 
investigare, mai precis, s-a recurs la metoda analizei 
comunicaționale. Cea din urmă a presupus imple-
mentarea a trei instrumente de cercetare diferite: spre 
exemplu, pentru determinarea oralității s-a recurs la 
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analiza de limbaj diacronică, pentru stabilirea valorii 
argumentative s-a utilizat analiza discursului, iar 
pentru identificarea și categorizarea arhaismelor, s-a 
pus în practică analiza lingvistică clasică. Prin 
utilizarea mai multor instrumente de cercetare, s-a 
reliefat complexitatea studiului. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Analiza lingvistică a fragmentului despre electri-
citate și magnetism din manuscrisul eminescian a 
vizat identificarea acelor aspecte de limbaj care se 
disting de obișnuit; astfel, intră în scenă arhaismele, 
oralitatea și notele de subsol. Mai mult decât atât, 
analiza a scos la suprafață caracterul multi-dimen-
sional al textului. În consecință, fragmentul posedă 
valoare științifică, argumentativă, dar și artistic-literară. 

Textele studiate sunt presărate de arhaisme de 
toate categoriile – fonetice, lexicale, gramaticale și 
sintactice. Deși nu reprezintă categorii literare, arha-
ismele sunt ,,un mijloc de construire a universului 
semantic și prezintă un grad ridicat de complexitate 
sub aspect funcțional”. [1] Este important de reținut 
faptul că în momentul scrierii Fragmentarium-ului, 
adică spre sfârșitul secolului al XIX-lea, modul de 
exprimare eminescian era considerat cel natural, cel 
„actual”.  Identificarea și categorizarea arhaismelor a 
fost realizată în urma unei analize lingvistice clasice. 

Un alt aspect interesant se referă la oralitate. 
Autorul folosește cu precădere forme verbale la 
persoana întâi plural și diateza activă. Actualmente, 
limbajul folosit în descrierea proceselor, fenome-
nelor, experimentelor etc de fizică este impersonal, 
neutru, în contrast cu modul de exprimare emines-
cian. Totuși, oralitatea se concretizează și în limbajul 
științific actual și apare sub forma „citirii enunțurilor 
matematice, de exemplu, concomitent cu perceperea 
vizuală a figurilor și simbolurilor”. [2] Acest fapt a 
fost evidențiat printr-o analiză de conținut diacronică, 
aplicată asupra unui număr de zece manuale de 
fizică pentru a evidenția tipul de limbaj folosit. 

Mergând mai departe, un punct de interes îl 
reprezintă analiza notelor de subsol. Fragmentarium 
este un bun suport de studiu datorită limbajului bogat 
și descriptiv al textelor și a numeroaselor desene 
realizate de autor, însă poate cel mai interesant lucru 
îl reprezintă notele, care conțin precizări ca de 
exemplu: cuvinte scrise deasupra, cuvinte șterse sau 
înlocuite, adăugiri și sublinieri făcute de însuși 
Eminescu. Relevanța notelor de subsol consistă în 
meticulozitatea cu care Eminescu a căutat cuvântul 
cel mai potrivit pentru a se exprima și stilul didactic 
abordat în cercetarea sa.  

Ultima parte a analizei lingvistice face referire la 
caracteristica multi-dimensională a fragmentului; 
astfel, studiul a scos la lumină valoarea științifică a 
textelor, concretizată în limbaj prin: funcția refe-
rențială, trasmiterea de informații științifice bazate 
pe raționamente logice, argumentarea de tip logico-
inductiv, respectarea proprietății termenilor, utiliza-
rea de simboluri și scheme specifice domeniului 
ș.a.m.d. Afirmația „stilul este științific, clar, sobru, cu 
tendința explicitării totale” făcută la adresa modului de 
expunere eminescian confirmă cele observate anterior 
(afirmația aparține Dr. Docent Lucius Săveanu)  [3]. 

Pe lângă aceasta, textele relevă și o valoare 
argumentativă și una literar-artistică. Valoarea argu-
mentativă este dată de sintagmele ce conțin inducții 
logice de tipul dacă p, atunci q (p → q) dar și de 
câteva strategii discursive: de autoritate, de infor-
mare, ale politeții, demonstrația și argumentarea prin 
exemplu. Inducțiile logice de tipul dacă p, atunci q, 
apar în texte științifice și fac parte din argumentarea 
prin logos (adică prin raționamente logice). [4] 
Mărcile lingvistice specifice argumentelor raţionale 
sunt conectorii: concluzivi, adversativi, concesivi, de 
explicaţie şi reformulare („în realitate”, „adică”, 
„practic”, „așa cum rezultă din” etc) , de exempli-
ficare („ca probă”, „exemplul următor”) și de adaos 
(„mai mult decât atât”). Sferei logosului îi aparţin 
enunţurile cognitive, care fac referire la procesul de 
cunoaştere- explicaţiile, exemplele, demonstrațiile 
șamd. [5] Toate strategiile discursive menționate mai 
sus au fost identificate în extrasele studiate.  

Mai departe, argumentul autorității este destinat 
să camufleze credințele și opiniile personale, invo-
cându-se o „entitate” a cărui statut nu poate fi negat 
și trecut cu vederea. Autoritatea se concretizează sub 
forma opiniei comune („se știe că”, „după cum se 
cunoaște”), opinia specialistului („așa cum a 
demonstrat Einstein”) și tezele filozofiei și religiei, 
dacă vin în completarea altor tipuri de argumente.  

Alte tipuri de argumentare întâlnite în știință 
sunt cea prin exemplu. Argumentarea prin exemplu 
persudează datorită utilizării stării de fapt, a ceea 
ce receptorul/destinatarul poate valida ca fiind 
adevărat și valabil. Exemplele trebuie să fie cât 
mai variate, pentru a produce un efect cât mai 
puternic; astfel, în fața unei stări de fapt, celălalt 
nu are altă soluție decât aderarea. [6] Totalitatea 
modalităților de argumentare prezente în manuscris 
nu au alt rol decât evidențierea faptului că acesta 
se încadrează în stilul funcțional științific și că în 
mod indubitabil, prezintă o puternică valoare 
argumentativă.  

Ultimul aspect lingvistic tratat în lucrarea de față 
este valoarea artistic-literară, reliefată prin nume-
roasele figuri de stil prezente în fragment, îndeosebi 
epitete, metafore și personificări. 
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4. CONCLUZII 

Manuscrisul eminescian nu a fost abordat vreodată 
din perspectiva comunicării și astfel nu a fost valorizat 
potențialul pe care îl deține, atât din punct de vedere 
lingvistic, însă și din punct de vedere terminologic. 
Fragmentul deține o reală valoare științifică, care nu ar 
trebui neglijată, iar dimensiunea sa discursivă nu face 
altceva decât să îl ridice la un nou nivel- acela de 
comunicare științifică.  

Mai mult decât atât, într-un experiment realizat de 
Prof. Univ. Nicholas Andronescu în Statele Unite ale 
Americii, s-a ajuns la concluzia că fizica descrisă de 
Eminescu în Fragmentarium putea fi folosită în școli, 
la clasă, în locul manualului. [5] 

Sumarizând, se poate concluziona că: Fragmenta-
rium reprezintă un bun obiect de studiu datorită 
pasajelor descriptive și a notelor de subsol, autorul 

relevă o abordare didactică, minuțioasă atât în 
cercetare cât și în redactare, extrasele reliefează trei 
dimensiuni valorice (valoare științifică, argumenta-
tivă și literar-artistică) și poate cel mai important, 
Fragmentarium reprezintă una dintre primele încercări 
de comunicare științifică.  
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