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Abstract: Time is a multidimensional concept/category, much richer in features than sim-
ple mathematical order. It has become communis opinion that the attitude towards time 
affects personality directly: "man is not born with a sense of time and space, his temporal and 
spatial concepts are determined by the culture he belongs to”. Our research is based on the 
idea that one of the manifestations of the cosmic time is the field of peoples’ existence – the 
ethnic time. Thus, besides being a cultural universal, the model of time is also an ethnic 
nuclear structure. 
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Dintotdeauna timpul a reprezen-
tat o ecuaţie ce a alimentat propensiu-
nea umană spre speculaţie în vederea 
găsirii soluţiei. Nu ne propunem să 
abordăm un studiu de tip analitic asu-
pra principalelor „trend-uri” din di-
verse domenii ştiinţifice cu privire la 
noţiunea de timp. Pentru a descrie un 
fenomen de o asemenea anvergură şi 
profunzime însă, din start, trebuie să 
delimităm precis spaţiul în care vrem 
să ne mişcăm în cercetare. Demersul 
nostru a plecat de la ideea că una din 
formele de manifestare a timpului cos-
mic este cîmpul de existenţă al popoa-
relor – timpul etnic: „Popoarele sînt 
modelate de timpul cosmic şi creaţia 
lor, cum este firesc, va fi ascultată şi 
ea de acţiunea modelatoare a aceleiaşi 
structuri temporale” [Bădescu, 81]. 

Deci, pe lîngă faptul că modelul 
de timp este o universală culturală, el 
reprezintă, totodată, şi o structură 
nucleară etnică. Or „timpul este o altă 
dimensiune a modului de reprezentare 
a lumii şi vieţii şi un factor determi-
nant al culturii spirituale şi materiale a 
unui popor” [Bernea, 148]. „Noţiunea 

de timp şi conştiinţa de a exista în 
timp, conchide E. Bernea, apare ca un 
fenomen în funcţie de viaţa de relaţie, 
de nivelul şi sensul culturii căreia îi 
aparţinem” [ibidem, 142]. 

A devenit deja communis opinio că 
experienţa empirică a unui popor este 
sedimentată în limbă: cultura reprezin-
tă materia primă valorificată în limbaj. 
Limba fixează şi sintetizează de-a lungul 
timpului informaţia despre existenţa 
culturii unui popor. Faptele culturale 
se cristalizează, în speţă, în vocabular, 
dar şi în structura gramaticală a limbii, 
întrucît aceasta reflectă modul de a gîn-
di şi de a se poziţiona în raport cu rea-
litatea imediată. Bineînţeles că actual-
mente fenomenul de sintetizare a ex-
perienţei culturale a poporului este tem-
perat în contextul aşa-numitului pro-
ces al globalizării, în care crampona-
rea de o anume cultură naţională se 
consideră un anacronism. Cu toate 
acestea, azi este deja acreditată ideea 
că „în virtutea esenţei sale, limba fur-
nizează individului cadrul ce-i susţine 
«imaginea lumii», exprimînd, aşa cum 
preciza (în acelaşi context) Humboldt, 
«spiritul popoarelor». În acelaşi timp, 

35 



limba constituie totdeauna un mod de 
«a locui» în lume” [Boboc,1]. 

Iată de ce în demersul nostru ştiin-
ţific ne-am propus cercetarea catego-
riei timpului din perspectivă psiho-
lingvistică1. Psiholingvistica ne permi-
te a studia nu operaţiile gîndirii, în ge-
neral, cu atît mai mult gîndirea ca ata-
re, ci doar anumite mecanisme definite 
şi construite, pe care le posedă gîndi-
rea în vederea operării unei percepţii 
de sine însuşi, mecanisme cărora limba 
le oferă o reproducere fidelă. Metoda 
dată reprezintă un sistem de operaţii 
care se contopesc cu acea parte a pro-
ceselor gîndirii prin care aceasta din 
urmă obţine şansa de a-şi analiza auto-
scopic, nemediat propriile construcţii. 

În viziunea noastră, timpul se în-
scrie în categoriile apriorice ale con-
ştiinţei, iar o modalitate sigură de a stu-
dia conştiinţa e considerat experimen-
tul asociativ2 (în continuare EA). Îm-
preună cu un grup de cercetători de la 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi, implicaţi într-un proiect de 
elaborare a Dicţionarului asociativ al 
limbii române am realizat un expe-
riment asociativ liber3. Respondenţii 

                                                 
1 Mai exact, psiholingvistică etnică. 
2 Experimentul asociativ reprezintă o 

tehnică ce are drept scop identificarea aso-
ciaţiilor existente în memoria unui om, 
apărute în baza experienţei sale anterioare 
(cf. [Karaulov: 1987, p. 107]). Or „limba-
jul, după cum afirmă E. Coşeriu, este pri-
ma înfăţişare a conştiinţei umane ca atare 
(dat fiind că nu există conştiinţă vidă 
[...])” [Coşeriu, 159]. 

3 Se disting cîteva tipuri de experi-
mente asociative (EA): EA liber, în care 
respondenţilor li se propune a răspunde 
cu primul cuvînt venit în minte la auzul 
cuvîntului-stimul (fără a se gîndi); EA 
ghidat, unde alegerea cuvîntului-reacţie 
este restricţionată (fie se restricționează 
numărul acestora, fie clasa lexico-grama-
ticală din care poate face parte cuvîntul-

au fost rugaţi să răspundă instantaneu 
cu primul cuvînt care le-a venit în 
minte la auzul cuvîntului-stimul timp. 
În calitate de respondenţi au fost aleşi 
circa 1000 de studenţi din mai multe 
universităţi din Republica Moldova şi 
România cu vîrsta cuprinsă între 18-
25 de ani, pentru care limba maternă 
este româna. Rezultatele acestui EA 
ne vor fi utile pentru a releva specificul 
noțiunii de timp în mentalul românesc. 

S-a demonstrat faptul că, cu cît 
mai des un cuvînt apare în vorbire, cu 
atît mai des el apare ca reacţie în cad-
rul experimentului asociativ. Rezultă 
că ceea ce apare în vorbire, într-un fel 
sau altul, este reflectat şi „cimentat” 
în conştiinţa lingvală a vorbitorilor şi 
viceversa – ceea ce există în conştiin-
ţa lingvală a vorbitorului se manifestă 
(sau, eventual, ar putea oricînd să se 
manifeste) în vorbire (deci şi în cadrul 
EA). „Trecem astfel dintr-un orizont so-
ciologic la o determinare operativă; de 
la o limbă pentru toată lumea la o lim-
bă aparţinînd fiecăruia” [Iacob, 122]. 

Analiza rezultatelor demersului 
nostru investigativ ne-a indus următoa-
rele concluzii cu privire la viziunea etno-
lingvală românească a noţiunii de timp: 

1. Dacă timpul poate fi imaginat 
ca linearitate infinită, înzestrată sau 
nu cu mişcare, atunci în limba română 
timpul este mai degrabă o linie care se 
mişcă dinspre viitor spre trecut: viito-
rul este, tocmai, timpul „care vine 
spre noi” (cf. rom. viitor); prezentul 
este timpul care se găseşte „în faţa 
noastră”, perfectul – timpul care a tre-
cut pe lîngă noi şi se găseşte de acum 
în spatele nostru. Şi chiar dacă noi ne 
mişcăm, o facem în direcţie contrară 

                                                          
reacţie etc.); EA în lanţ, în care respon-
denţilor le este permis a răspunde cu un 
număr nelimitat de cuvinte-reacţii ce le 
vin în minte, fără a li se impune niciun fel 
de restricţii de ordin formal sau semantic. 
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timpului: avem trecutul nostru şi isto-
ria noastră în urmă, iar viitorul nostru 
înaintea noastră (apud [Coşeriu, 344]). 

2. Adesea timpul la români nu e 
reprezentabil prin sine însuşi şi, în con-
secinţă, e reprezentat de corelativul 
său – spaţiul. Cu totul spaţializat, con-
sideră E. Coşeriu, este timpul în limba 
noastră: „Timpul este conceput, de 
fapt, ca un mod de a fi al spaţiului – ca 
un fel de spaţiu transparent şi gol în 
care au loc evenimente – sau ca o di-
mensiune a spaţiului pe un plan infinit 
la baza lui – timpul care este afară 
(timp „meteorologic” sau „atmosfe-
ric”)” (cf. [Coseriu, 342-343]). În aşa 
fel, în limba română există doar un 
singur cuvînt – timp – ce actualizează 
ambele semnificaţii: 1) „durată, peri-
oadă, măsurată în ore, zile etc.” şi     
2) „stare a atmosferei determinată de 
ansamblul factorilor meteorologici”. 
În alte limbi pentru aceste două no-
ţiuni se folosesc două unităţi lexicale 
(cf. germ. Zeit-Wetter, engleză time-
weather, rusă vremea-pogoda etc.).  

3. Reprezentarea lineară a timpu-
lui4 care trece, se scurge reprezintă, la 
nivel elementar, de asemenea, un ger-
mene de spaţializare a timpului. În 
conştiinţa umană timpul se asociază cu 
mişcarea5 (cf. reacţiile trece, trecere, 
trecător, fuge, vine), iar la baza repre-
zentării mişcării timpului stă o meta-
foră zoo-antropomorfă, exprimată, cel 
mai adesea, prin verbele: trece, zboară, 

                                                 
4 Au fost relevate cîteva modele de 

conceptualizare a timpului: linear, pulsant, 

ciclic, spirală, istoric, de profunzime, timp-

drum, timp care se scurge, model scalar, 

timp-mişcare pe contrasens (cf. [Дарба-

нова, 52]). 
5 Modelul dat are rădăcini adînci în 

mentalitatea societăţii arhaice, cînd tim-
pul era măsurat în conformitate cu mişca-
rea astrelor (a lunii). 

vine, fuge, se scurge etc.6 Trebuie să 
menţionăm faptul că în limba română, 
cîteva proverbe cristalizează concep-
ţia naivă a timpului imobil, ca simplă 
dimensiune a spaţiului: Vremea vre-
muieşte şi omul îmbătrîneşte; Vremea 
vremuieşte, floarea se păleşte [Dicţio-
nar de proverbe, 20], ceea ce denotă 
caracterul static al timpului. 

4. Cea mai răspîndită metaforă a 
timpului este că acesta reprezintă o li-
nie dreaptă, pe care, într-o ordine con-
secutivă şi foarte strictă, se plasează 
trecutul, prezentul şi viitorul. Deşi sînt 
diferenţiate, aceste faze ale timpului se 
transformă, printr-o dialectică specială, 
într-un întreg organic, marcînd o altă 
dimensiune a lumii ce reprezintă cad-
rul existenţial. Totuşi diferite culturi le 
marchează diferit, punîndu-se accen-
tul pe una dintre faze, conform cărui 
fapt se vehiculează lucrurile. Dat fiind 
faptul că românul crede, tradiţional, 
într-un fel de omniprezenţă şi omni-
potenţă a genezei, trecutul păstrează 
pentru el o întîietate printre celelalte 
faze. Astfel, „trecutul este acela care 
domină timpul şi face posibilă cu-
noaşterea lui” [Bernea, 168]. „Pe linia 
sa de dezvoltare principală, timpul în 
conştiinţa populară tradiţională acţio-
nează mai puternic prin trecut decît 
prin viitor, prezentul fiind el însuşi con-
tinuu inhibat de date şi acte tradiţio-
nale” [idem, 170]. Aşa se explică cele 

                                                 
6 Deşi timpul capătă calităţi zoo-

antropomorfe, în română nu se atestă com-
paraţia mişcării timpului cu mişcarea ani-
malelor, a păsărilor etc., identificată, bună-
oară, în limba rusă. Cf. время летит пти-
цей, годы летят как птицы, время пол-
зет как черепаха, время летит как 
стрела, как молния etc. Trebuie să men-
ţionăm că în limba rusă şi diapazonul 
mişcării timpului e mai mare: тащиться, 
лететь, бежать, течь, протекать, идти, 
приходить, проходить, уходить etc. 
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mai multe reacţii atestate în cadrul 
E.A. pentru trecut, cîteva reacţii pentru 
prezent şi nici o reacţie pentru viitor. 
Credem că reacţiile respective sînt foar-
te relevante pentru mentalitatea româ-
nului şi modul de a acţiona a acestuia. 

5. În conştiinţa românească, care 
are reminiscenţe magico-religioase, 
persistă sentimentul trecerii ireparabi-
le a timpului. În desfăşurarea lui, mai 
mult lineară decît ciclică, timpul nu 
suportă deplasări sau inversări de date, 
întrucît comportă caracter ireversibil. 

6. Existenţa în timp a românului 
are două faţete: una e aceea a clipei şi 
alta cea a eternităţii, ambele indisolubil 
legate. „A fi în timp” pentru român nu 
înseamnă „a fi pur şi simplu, a avea 
conştiinţa existenţei, ci înseamnă a fi 
în lumea aceasta [...]. Omul este trecă-
tor din sentimentul mersului către ine-
vitabil, către moarte”7 [Bernea, 159]. În 
aşa fel, se explică reacţia destul de 
frecventă – viaţă, dar şi efemer, efe-
meritate. Drept consecinţă firească a 
acestui mod de a gîndi timpul, adesea 
transpare atitudinea care induce o no-
tă de scepticism, de îndoială în ceea 
ce priveşte eficacitatea şi rostul efor-
tului uman, depus pentru reuşita lui în 
viaţă. Cf. reacţia deşărtăciune, singu-
lară de altfel. 

Cea de-a doua faţetă a existenţei 
în timp a românului, opusă lumii de 
aici, este lumea de dincolo, sau lumea 

                                                 
7 În limba română funcţionează o 

expresie sinonimă a fi în veac, în opoziţie 

cu „a fi în eternitate”. După cum sublinia-

ză E. Bernea, „Veacul în concepţia popu-

lară are un cuprins mult mai mare; el are 

în limitele sale atît trecutul, cît şi viitorul, 

legate printr-un prezent continuu [...]. 

Veacul este pentru român timpul de aici, 

din lumea aceasta, pe care el o socoteşte 

reală, dar nu eternă, de cînd este ea şi cît 

va dura ea; veacul este timpul întreg” (cf. 

veac) [ibidem].  

veşniciei. Românul conştientizează că 
e subordonat condiţiei temporale, dar 
ştie că se poate elibera de acest jug, 
cîştigînd în faţa curgerii timpului, şi 
să-l învingă prin plecarea în eternitate, 
transfigurînd tot ceea ce e efemer, tre-
cător. Cf. reacţiile eternitate, infinit, 
etern. Eliberarea de dimensiunea tim-
pului e văzută ca o eliberare şi apro-
piere de Dumnezeu. Viaţa noastră nu 
este decît o oglindă a timpului, de 
aceea românul acceptă a se supune 
acestei condiţii temporale ce-i este 
dată în mod originar. „Neamul româ-
nesc e şi el , într-un fel, solidar cu acel 
plan neschimbător. I se întîmplă şi lui 
multe, se frămîntă ce-i în marginea lui, 
în inima lui, peste trupul lui chiar – 
dar el rămîne neschimbat. „Trece şi 
asta” e una din cele mai curente vorbe 
româneşti. Neamul nostru rămîne pen-
tru că şi el participă, în felul lui, la 
eternitatea fiinţei” [Noica, 11]. Viaţa 
românul o vede sub forma unui drum 
care se desfăşoară cursiv sau în căderi, 
lin sau zbuciumat, dar sigur nu stă lo-
cului: or aceasta înseamnă trecerea 
într-o altă dimensiune a ei – veşnicia 
(cf. veşnic, veşnicie), iar omul pe acest 
drum este un călător (cf. călătorie). 

7. Viaţa se desfăşoară sub puterea 
şi influenţa timpului care poate avea 
consecinţe atît pozitive, cît şi negati-
ve, distructive sau creatoare. Românul 
recunoaşte această forţă a timpului, de 
aceea îşi concentrează atenţia în vede-
rea păstrării şi supunerii faţă de legită-
ţile timpului, a folosirii sau anihilării 
diverselor lui calităţi. În această ordi-
ne de idei, analizăm asociaţiile sintag-
matice pentru timp, ajungînd la con-
cluzia că vorbitorii de limba română 
preferă cele care descriu timpul din per-
spectivă calitativă, şi nu cantitativă 
(cf. scurt, puţin, lung, îndelungat) spre 
deosebire de alte culturi, în care tim-
pul este perceput concret, exact, fix 
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(bunăoară, în tabloul lumii specific 
nemţilor (apud [Емельянова]). Româ-
nul îşi concentrează mai mult atenţia 
asupra laturii calitative a timpului şi a 
conotaţiilor lui emoţionale – model 
axiologic al gradării temporale (Cf. tre-
cător, liber, pierdut, frumos, aşteptare, 
nelimitat, petrecut, cîştigat, efemer, do-
rinţă, răbdare, nostalgie, tinereţe, bătrî-
neţe, deşărtăciune, efemeritate) etc., 
or „natura sa, menţionează E. Bernea, 
se exprimă prin însuşiri specifice şi 
funcţionează în mod continuu, nou şi 
viu. Acest timp nu este abstract, fără 
chip şi monoton ca timpul matematic, 
ci, dimpotrivă, este concret, cu înfăţi-
şări variate şi muzical” [Bernea, 151]. 
Coraportul reacţiilor ce caracterizează 
timpul din punct de vedere cantitativ 
şi cele din punct de vedere calitativ se 
prezintă în felul următor: cf. fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Totuşi în cultura românească, 

timpul comportă mai mult o valoare 

spirituală. Timpul e privit ca valoare, 

ce trebuie păstrată şi folosită eficient, 

şi nu consumată fără rost – timpul e 

un dar dumnezeiesc, de aceea printre 

reacţiile românilor am atestat unităţi 

lexicale precum preţios, valoros, ne-

preţuit, fără preţ, valoare. 

În concluzie, putem releva că 

conceptul de timp e strict legat de cul-

tura şi limba unei etnii şi orice schim-

bări de ordin cultural implică modi-

ficarea atitudinii şi perceperii tim-

pului: limba reacţionează la aceste 

schimbări prin transferul bazei mo-

delului metaforic al timpului. Cate-

goria timpului a căpătat noi conţi-

nuturi în configuraţia limbii române, 

în structura simbolurilor-expresii, fiind 

o caracteristică a „rostirii filosofice 

româneşti”. 
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