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DUMITRU  MATCOVSChI  ÎN  DIALOG  POETIC
CU  CTITORUL  SPIRITUALITĂŢII  ROMâNEŞTI

dumitru APETRI
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat. Articolul porneşte de la constatarea că scriitorii români de 
la est de Prut şi cei din nordul Bucovinei manifestă un ataşament spiritual 
demn de admiraţie pentru Poetul de pe Culme. Printre aceştia un loc de seamă 
îi aparţine scriitorului cetăţean D. Matcovschi. El este autorul plachetei de 
dedicaţii poetice Măria sa Poetul (Chişinău, 1922) – prima carte de acest gen 
care a apărut în Basarabia. Concluzia autorului articolului: discursul poetic 
se prezintă ca un vibrant elogiu neîntrecutului clasic, o mărturie a cunoaşterii 
profunde a creaţiei eminesciene, o meditaţie asupra a diverse noţiuni etice,  
o modalitate certă de autoidentificare şi, în definitiv, o contribuţie substanţială la 
eminesciana poetică.

Cuvinte-cheie: eminesciana poetică, dedicaţii, discurs poetic, elogiu, 
modalitate de autoidentificare.

Pe la mijlocul anilor ’60 ai secolului al XIX-lea panteonul poeţilor români 
s-a îmbogăţit cu o stea ce revărsa necontenit o lumină măreaţă şi magică. Era 
steaua Eminescu, cea care, într-un interval cronologic foarte scurt, a atins 
dimensiunile unui Luceafăr. Strălucirea siderală, de care s-a bucurat ca făuritor 
excepţional pe făgaşul literelor, l-a făcut pe „acel rege al poeziei” – Vasile 
Alecsandri – să depună o mărturie de o nobleţe rar întâlnită printre creatorii de 
versuri: La răsăritu-i falnic se-nchină-al meu apus.

Generoasa dedicaţie poetică a bardului de la Mirceşti a fost precedată de 
omagiul a doi făuritori de poezie – Grigore Radu Melidon şi Veronica Micle, 
îndrăgostita Doamnă consacrându-i lui Emin vreo 11-12 texte versificate. Deşi 
au apărut separat, la anumite intervale de timp, putem considera că e primul 
ciclu de definiri lirice a genialului poet.

În această deosebit de bogată actualmente Corală poetică se înscriu 
armonios şi ofrandele scriitorilor din teritoriile româneşti înstrăinate – 
Basarabia şi Bucovina. [1] Câţiva poeţi de la est de Prut au găsit de cuviinţă 
să-i închine lui Eminescu – Ctitorul spiritualităţii româneşti, cicluri de 
versuri; ne referim la Anatol Ciocanu, Liviu Damian, Gheorghe Ciocoi şi 
Vasile Romanciuc. Printre aceştia, Dumitru Matcovschi se prezintă cu cel 
mai bogat florilegiu: o suită în versuri din 39 de poeme întrunite în volumul 
Măria sa poetul (Chişinău, 1992).
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Cartea se deschide cu un fragment din poemul Trebuiau să poarte un 
nume de Marin Sorescu considerat cea mai reuşită dedicaţie poetică ilustrului 
nostru clasic. În precuvânt autorul se mărturiseşte sincer şi emoţionant:  
„Mi-e dor mereu de Eminescu”. Mărturisirea vine ca un argument la nesăbuitele 
încercări de denigrare a nemuritoarei opere eminesciene.

Pe o pagină a copertei e plasat un fragment dintr-un eseu ce aparţine celui 
mai de seamă lingvist al secolului al XX-lea – Eugen Coşeriu. Îl reproducem: 
„… Un poet de dincolo de Prut îmi spunea că poeţii basarabeni sunt arhaici, 
că ei au rămas, vezi Doamne, la Eminescu. I-am replicat: nu domnule Escu, 
ei au ajuns la Eminescu”. E un adevăr. E de admirat ataşamentul spiritual al 
scriitorilor de la est de Prut şi al celor din nordul Bucovinei faţă de Poetul de pe 
Culme. Volumul nominalizat e izvorât din adâncul unui suflet care-l venerează 
pe poetul nepereche, e un discurs poetic fundamentat pe un sentiment sacru, 
împărtăşit de majoritatea absolută a românilor basarabeni. Ataşamentul spiritual 
deosebit al acestui poet pentru personalitatea şi opera eminesciană se observă 
cu uşurinţă. Exegetul literar Alexandru Burlacu, într-un studiu recent al său, 
menţiona: „Dumitru Matcovschi are o admiraţie aparte pentru Eminescu”  
[1, p. 64].

Scriitorul omagiat astăzi a ţinut să precizeze că sentimentul de cinstire 
şi glorificare a lui Eminescu e împărtăşit de majoritatea absolută a românilor 
basarabeni. De o astfel de stare de spirit sunt dominaţi, în primul rând, poeţii. 
E natural ca făuritorii de autentice creaţii în versuri să-l venereze pe cel care  
a fost denumit metaforic – Dulce al Poeziei Crist şi să-l recepteze printr-o prismă 
aparte. Acest fenomen – receptarea distinctă – de asemenea a fost surprinsă şi 
dezvăluită în studiul „Câte generaţii, atâţia Eminescu”, de acelaşi Alexandru 
Burlacu [2, p. 60-69]. Referindu-se la eminesciana poeţilor basarabeni din 
anii ’60-’70, redutabilul eminescolog şi filozof al culturii, Mihai Cimpoi, 
constata: „Eminescu este steaua plecată de acasă ce urmează să se întoarcă, 
este redeşteptătorul codrului şi neamului, pentru bucovineni […] el este „tot 
ce avem mai sfânt” [2, p. 365-366]. Fără teamă de exagerare vom constata: 
pana poetului Dumitru Matcovschi, când a plăsmuit placheta de dedicaţii,  
a fost înmuiată cu dărnicie în trei feluri de pastă: a credinţei, admiraţiei şi  
a sacrului.

Pe ilustrul clasic poetul basarabean îl consideră personalitate aşteptată 
să se nască de către cea mai frumoasă stea din ceruri şi totodată fiinţă cu darul 
magic de a adăuga strălucire magnificului Luceafăr. Pentru a evoca unicitatea 
scriitorului, ce reprezintă spiritul tutelar al românităţii, autorul citează din 
scrisul eminescian următoarele versuri:

Lumea toată-i trecătoare
Oamenii se nasc şi mor …
Numai poetul,
Ca paseri ce zboară
Deasupra valurilor,
Trece peste nemărginirea timpului
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Iar pentru a sugera ideea că versul eminescian sălăşluieşte în fiinţa 
copământenilor săi Dumitru Matcovschi îi plasează în pagina cărţii pe plugarii 
basarabeni – axă a globului, indivizi veşnicziditori, născuţi din doină care 
întineresc frumos lângă ţărâne, încărunţesc încet lângă dureri; ei sunt „cântecul 
şi binele ce luptă”. Noţiunile existenţă, Patrie, ţară, soartă, limbă maternă 
le aflăm strâns legate de cântecul eminescian – „azimă dulce cum e mierea”. 
Transcriem un fragment în care e elogiat tezaurul cel mai de preţ al neamului 
nostru – limba română.

Limba maternă
Ca Floarea eternă
De Busuioc şi de Dor:
Dor de ţărâne,
De Doine bătrâne,
De freamătul Codrilor.

Ea ne adună
Cu Soare şi Lună,
Cu Viitor şi Trecut:
Frunză de laur
Bătută în aur
De-un meşter necunoscut
Vine din Vreme
Şi urcă-n Poeme
Lângă Baladă şi Rost.

Limbii i se atribuie determinative dintre cele mai admirabile (preasfântă, 
vorbită de Zei, Ramură Verde de fag, glas de Pâine, Pace, adevăr, Suflet ce tace), 
dar mijlocul de comunicare devine o stihie rebelă când nimereşte în situaţia de  
a se confrunta cu minciuna.

Paginile consacrate destinului de poet, inspiraţiei, autenticităţii, slovei 
tipărite, harului de artist neîntrecut al cuvântului sunt însoţite de elocventele 
versuri eminesciene: E uşor a scrie versuri,/ Când nimic nu ai a spune. 
Împărtăşim astfel de opinii ale autorului: poetul e un nebun înţelept, cântecul ce 
minte/ Nu mai este cânt, verbul eminescian e tânăr ca lumina, de aceea cititorii 
sunt chemaţi să îngenuncheze […] lângă odihna Domnului Poet.

Destinul de azi al baştinei îl îndurerează pe autor, căci aici Beau străinii 
ca mocanii, iar căsuţa părintească se afundă în ţărâne. Această stare de lucruri 
îl face pe Dumitru Matcovschi să-l invoce pe Eminescu – Marele Tribun, 
să apeleze la blestemul din incitanta sa Doină: Cine-au îndrăgit străinii/ 
Mânca-i-ar inima câinii… Pentru a-i imprima propriei opinii despre libertate 
mai multă pondere, autorul ne-o oferă ca aparţinând bardului naţional:

Unde-i Eminescu, Marele Poet
Să ne spună: „– Sfânta libertate
Nu-i atât drapel şi alfabet,
Cât e naţiune, grai matern, egalitate”.

În pasajele dedicate memoriei pictorului Aurel David, autorul celebrului 
Portret – Arbore, chipul drag şi scump al poetului din Ipoteşti transpare din 
orişice copac.



12

Când toamna codrul desfrunzeşte
Şi plouă frunzele încet
În orice arbore, fireşte,
Trăieşte Marele Poet.

Versul eminescian e considerat rugăciune ce se plânge şi se cântă, 
creaţie ce a înveşnicit gura de rai populată de poporul român. Faţă de spaţiul 
dintre Prut şi Nistru poetul se consideră în eternă datorie să-l poarte în suflet 
ca pe o dulce şi scumpă povară.

Eu am un drept de la născare:
Pământul ăsta basarab
Să-mi pară veşnic rupt din Soare,
Mereu să fiu de el bolnav.

Oprimarea valorilor spirituale naţionale pe timpul regimului totalitar 
sovietic de asemenea şi-a găsit reflectarea în placheta discutată. Eul liric se simte 
străin în Ţara Dorului, pe el îl „dor mormintele călcate de-un smintit”, precum 
şi graiul, baladele şi colindele împinse violent spre înstrăinare şi dispariţie.  
Cu toate acestea, persistă nădejdea că toiagul păstoriei care e înfipt adânc în glie 
„va slobozi lăstari de foc”. Un compartiment aparte este dedicat Doinei văzute 
de autor în diverse ipostaze: jurământ, rugăciune, înviere, imn, dor de ţară şi de 
neam. O posibilă pierdere a acestui mărgăritar folcloric ar duce, fără îndoială, 
la dispariţia neamului. Poate e o exagerare, dar poetul găseşte de cuviinţă să 
insiste pe această idee

Apar în paginile plachetei chipul stăpânilor străini, mutra impostorilor,  
a demagogilor, îngerilor roşii, a cameleonilor care prezintă pericol iminent 
chiar şi pentru visul eului liric, visul – apanaj al speranţei. În continuare se 
pune accentul pe sfânta datorie a bardului de a se sacrifica de rând cu neamul;  
e condamnată concomitent nesăbuita ospitalitate a băştinaşilor.

Iubirea de ţară e dezvăluită de autor în cea mai strânsă legătură cu cultul 
trecutului: se apelează la chipul lui Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş, Ioan Vodă, la 
imaginea zimbrului din stemă, dar şi la trădătorul Ieremie Golia. Sunt pătrunse 
de revoltă şi durere sufletească pasajele despre lacheii şi cutrele care pretind  
a fi martiri. Imaginându-şi-l pe Eminescu într-o peregrinare „de la Hotin la vale, 
pe vechile poteci”, autorul ajunge la trista concluzie că noi, urmaşii Romei, am 
fi blestemaţi pentru nefasta stare de lucruri în care am ajuns: ţarcul de sârmă 
ghimpată în care ne-am aflat până mai ieri. E firesc deci ca frumoasei Basarabii 
să i se confere chipul unei lacrimi grele ca un dor.

În paginile din final se sugerează ideea că tot ce a iubit Eminescu – 
simbolul jertfei creatoare – e înveşnicit, e pătruns de un anumit mister, pentru 
că marele poet şi-a scris caietul cu un colţ de stea. Se apelează la chipul femeii 
dătătoare de viaţă, e invocat şi numele consoartei autorului cărţii – Alexandrina. 
Colţul de stea i-a conferit creaţiei versificate făurite de Eminescu – „omul deplin 
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al culturii româneşti”, o nemărginită tinereţe şi vigoare. E firesc ca autorul să 
se întrebe profund revelator şi sugestiv: Cine eram de n-o aveam pe masă? Se 
referă, bineînţeles , la nepreţuita moştenire literară eminesciană.

În postfaţa cărţii eminentul eminescolog Mihai Cimpoi constată: „Poezia 
lui Matcovschi denotă pathos etic, justiţiar, deontologic” [4, p. 93]. Într-adevăr, 
întregul discurs poetic se prezintă ca: vibrant elogiu neîntrecutului clasic, 
mărturie a cunoaşterii profunde a creaţiei eminesciene, meditaţie lirică asupra 
a diverse noţiuni etice, modalitate certă de autoidentificare şi, în definitiv, 
contribuţie substanţială la eminesciana poetică.
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PLENITUDINEA  CLIPEI  ÎN  OPERA
LUI  JORGE  LUIS  BORGES

victoria BARAGA
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

din Chişinău

Abstract. In the creation of the Argentinian writer – Jorge Luis Borge, the 
time topic has a particular place. The writer looms the issue of temporality in his 
contemporary Spanish-American novel and distinguishes various time forms: linear 
time, cyclical time, labyrinthic time and absolute time. We aimed to investigate the 
approach of the moment as a temporal element in the creation of Jorge Luis Borges 
and to reveal the meanings given by the writer to this tiny temporal sequence. Both 
in the poems and the stories, the author mentions the priceless potential of the 
moment revealed when being lived fully. The plasticity of the Borges poetic image 
supports the concept of the moment as an exponent of the absolute time in the 
linear historical sequence of daily events. Moreover, Jorge Luis Borges challenges 
the vitality of the moment and its creative function.

Keywords: temporality, eternity, moment expansion, creative ego.

Introducere.

Scriitorul argentinian Jorge Luis Borges (24 august 1899 la Buenos Aires 
– 14 iunie 1986 la Geneva, Elveţia) este considerat drept unul dintre marii 
erudiţi şi importanţii scriitori ai secolului al XX-lea. Moştenirea sa culturală 
cuprinde proză, poezie, eseistică, publicistică şi traduceri. Creaţia sa marchează 
o cotitură în istoria literaturii hispano-americane, este recunoscut ca precursor al 
romanului contemporan. Temele şi motivele cultivate de Borges au fost ulterior 
preluate şi dezvoltate cu entuziasm. Puţini dintre literaţii hispano-americani 
au trezit atâta interes şi au captat atenţia filologilor, semioticienilor, filosofilor, 
chiar a matematicienilor sau a fizicienilor, într-aşa măsură precum a făcut-o 
scriitorul argentinian Jorge Luis Borges. Este cunoscut, în primul rând, pentru 
povestirile sale, care îmbină cu măiestrie motivele fantastice (visul, oglinda, 
labirintul, evadarea) cu temele metafizice (eul, timpul, infinitul, absolutul ). 
Aceste relatări pornesc de la realitatea vieţii sudamericane, istorisind despre 
eroi populari, soldaţi, gauchos, dar, care sunt prezentate prin spectrul fantezist 
al gândirii borgesiene. Pentru el paradoxul este un instrument ce facilitează 
înţelegerea acestei lumi, doar parţial explicate prin logică şi raţiune.
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În creaţia lui Jorge Luis Borges un loc aparte îl ocupă tema timpului. 
Scriitorul distinge variate forme temporale: timpul linear, timpul ciclic, timpul 
labirintic, timpul absolut etc. (Istoria eternităţii, Scrierile lui Dumnezeu, 
Grădina potecilor ce se bifurcă, Biografia lui Tadeo Isidoro Cruz, Nemuritorul, 
Tema trădătorului şi eroului, Aleph etc.)

Valenţele clipei.
Gândirea clasică la antipodul eternităţii plasează clipa, drept cel mai 

minuscul element temporal. Clipa simbolizează efemerul temporal, anularea 
duratei. Ea este doar legătura sau puntea dintre trecut şi prezent. Însă ineditul 
viziunii borgesiene prezintă clipa dintr-o perspectivă neaşteptată, chiar 
paradoxală. Atât în poeme cât şi în povestiri, autorul argentinian menţionează 
potenţialul inestimabil al clipei, care se dezvăluie, atunci când aceasta este 
trăită plenar. Acea sintagmă minimă nu mai este la polul opus al eternităţii, ci 
chiar este un exponent al acesteia în lumea fenomenală. Autorul conştientizează 
că suntem plămădiţi din timp „Tu plămădit ai fost din timp. Eşti vis. Eşti fiecare 
clipă-nsingurată” (Nu eşti ceilalţi). Sau „Timpul este substanţa din care sunt 
făcut” (Noua vindecare de Timp). Adică timpul macină şi consumă în goana sa 
ireversibilă. În pofida acestui fapt, în aparenţă irecuperabil, Borges săvârşeşte 
un gest sateriologic: propune revendicarea eternităţii prin clipă. Autorul 
este prolific şi, în acest sens, având multitudini de variante ce nu se încadrează 
în tiparele logicii lineare. (Emma Zunz, Biografia lui Tadeo Isidoro Cruz, Funes 
cel ce nu uită, Miracolul secret, etc.)

În continuare, ne vom referi doar la două povestiri, care ilustrează 
plenitudinea clipei: Funes cel ce nu uită şi Miracolul secret.

Extinderea timpului graţie memoriei.
În nuvela Funes cel ce nu uită autorul dezvăluie o capacitate deosebită 

a omului – cea de a avea o memorie absolută. Naratorul, care este şi el un 
personaj al diegezei, relatează istoria lui Ireneo Funes, fiul unei spălătorese, iar 
tatăl său, după cum afirmau unii, era medic. Încă fiind băiat, Irineo se distingea 
prin câteva ciudăţenii „ca aceea de a nu se împrieteni cu nimeni şi cea de a şti 
întotdeauna cât e ora, asemeni unui ceasornic” [1, p. 137], de aceea era numit 
„cronometrul Funes”. Nenorocul de-a fi fost trântit de un mânz sălbatic l-a 
lăsat paralitic pentru toată viaţa. Însă acest accident i-a declanşat o receptare 
amplă şi deosebit de nuanţată a realităţii. Ireneo descoperă că „prezentul era 
aproape intolerabil prin bogăţia şi puritatea sa, precum şi prin amintirea celor 
mai îndepărtate şi mai triviale lucruri” [1, p. 141]. Specificul infirmităţii sale 
consta în memoria şi percepţia sa, care erau infailibile. Capacitatea de a observa 
şi de a reţine în memorie surprinde chiar pe cei mai dotaţi. Dintr-o privire 
Funes percepea „toţi lăstarii şi ciorchinii pe un butuc de vie. Ştia forma norilor 
australi din ziua de treizeci aprilie o mie opt sute optzeci şi doi, şi putea s-o 
compare cu nervurile unei cărţi din hârtie spaniolă pe care o privise o singură 
dată sau cu crestele de spumă pe care o vâslă le-a ridicat pe Rio Negro în ajunul 
luptei de la Quebracho” [1, p. 141]. Funes însuşi conştientizează că amintirile 
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sale le depăşesc pe ale tuturor oamenilor dintotdeauna. Vagul viselor sale sunt 
ca limpezimea veghii celorlalţi. Orişice senzaţie, orişice gând erau înregistrate 
pentru totdeauna. Percepţia sa întipărea nu doar manifestările lumii în fiecare 
secţiune de secundă, ci şi secvenţele de înregistrare sau de imaginare a acestora. 
El îşi amintea frunzele unui copac văzut cândva, fisurile unui edificiu, nuanţe 
de culoare şi de formă. Nu exista detaliu, pe care nu l-ar fi observat, fiecare 
element poate fi disecat şi concretizat la infinit. „Funes discernea înaintarea 
tăcută şi statornică a corupţiei, a cariilor, a oboselii. Observa progresul morţii şi 
umezelii. Era solitarul şi lucidul spectator al unei lumi multiforme, instantaneu 
şi aproape de nesuportat prin exactitatea sa” [1, p. 144].

Însă, această memorie depozitează fără discernământ orice, ca un coş 
de gunoi. E vorba de o memorie cumulativă. Tocmai această multitudine de 
secvenţe înregistrate îl împiedicau să formuleze idei generale. Funes era inapt 
de o gândire raţională, abstractă sau clasificatorie: memoria fotografică nu-i 
permitea să distingă principalul de secundar. Amintirea selectivă era pentru el un 
efort enorm. Continua ramificare a fenomenelor percepute duc la dezmembrarea 
miezului lucrurilor. Amintirii disfuncţionale, care doar stenografiază, îi scapă 
esenţa şi rostul vieţii. În pofida faptului că învăţase cu uşurinţă patru limbi 
străine, naratorul observă că „nu era foarte capabil să gândească. A gândi 
înseamnă a uita deosebiri, a generaliza, a abstractiza. În lumea dezordonată 
a lui Funes nu existau decât amănunte, cazuri imediate” [1, p. 145]. Căci noi 
suntem capabili să funcţionăm datorită unei amnezii selective.

Pe de altă parte, memoria lui Funes transcende temporalitatea, căci în 
rezervoarele sale răsună vocea nemuririi. Cuvintele sale, care răsunau din 
întuneric, căci doar opacul, negrul îi ofereau condiţia odihnei, păreau a veni 
dinaintea timpului şi-l vor depăşi, ulterior. Sentimentul unui personaj pre-istoric 
îl mărturiseşte chiar naratorul: „mi s-a părut monumental ca bronzul, mai vechi 
decât Egiptul, anterior profeţiilor şi piramidelor” [1, p. 145]. De asemenea, 
însuşirea rapidă a limbilor, a textelor, creează impresia că şi le aminteşte, dar 
nu e o învăţare a necunoscutului.

În raport cu dimensiunea temporală interesează capacitatea lui Funes  
de a diviza la nesfârşit orişice fracţiune de secundă imortalizând-o printr-un 
ansamblu de amintiri. Reţinând fapte şi detalii pe care alţii le trec cu vederea, 
memoria sa extinde unitatea de măsură temporală. Concepţia conform căreia 
timpul este o scurgere liniară, iar clipa e doar un punct efemer de interferenţă 
dintre trecut şi viitor, nu mai rezistă fanteziilor conceptuale ale lui Borges: 
capacitatea memorativă oferă clipei o cale în direcţia veşniciei. Sporirea 
prolifică a amintirilor extinde capacitatea temporală a secvenţelor, care la o privire 
superfluă sunt luate drept nesemnificative. Şirul interminabil al diferenţialilor 
dezvăluie setea de infinit al autorului şi dorinţa de a depăşi determinismul.

Dilatarea clipei prin actul creator.
În nuvela Miracolul secret, naratorul omniprezent relatează istoria 

scriitorului evreu Jaromir Hladík. Al Treilea Reich asediaseră Praga şi,  
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în curând, pe nouăsprezece martie 1939, Jaromir Hladík este arestat,  
şi condamnat la moarte, pentru că nişte adjective scrise cu litere gotice au 
părut suspecte. Execuţia a fost fixată tocmai pentru douăzeci şi nouă martie, la 
orele nouă dimineaţa. Iniţial nutrea un sentiment de teroare, pentru că va muri 
împuşcat, apoi îşi imagină conjunctura ce va avea loc, tratând-o în multitudinea 
variantelor posibile. Conducându-se de superstiţia că realitatea nu obişnuieşte 
să repete previziunile, Jaromir anticipează la nesfârşit circumstanţele spre  
a împiedica decizia. Pe de altă parte, se străduia să trăiască din plin timpul avut 
la dispoziţie, căpătând sentimentul că este „invulnerabil şi nemuritor”. Chiar de 
la început, se spune că Hladík este autorul unui studiu cu un titlu semnificativ 
povestirii date Revendicarea eternităţii, cercetează influenţele evreieşti în 
creaţia lui Jakob Boehme şi scrie o tragicomedie neterminată cu titlul Duşmanii.  
El simţise un profund regret că va muri în curând fără să încheie lucrarea. 
Astfel, în ultima noapte, Jaromir se adresează lui Dumnezeu cu rugămintea de 
a-i îngădui să ducă la bun sfârşit opera: „Dacă exist în vre-un fel, dacă nu sunt 
o repetiţie a ta sau o erată, exist ca autor al Duşmanilor. Pentru a duce la capăt 
această dramă care mă poate justifica şi te poate justifica, am nevoie de un an 
în plus. Dă-mi aceste zile, Tu, cel care eşti stăpânul veacurilor şi timpului”  
[1, p. 180]. În visul dinspre dimineaţă, se văzuse căutându-l pe Dumnezeu 
într-o bibliotecă, unde bibliotecarul îl lămureşte că Dumnezeu se află într-una 
din litere a celor patru sute de mii de volume. Întâmplarea face că ţinând în 
mână un atlas declarat inutil, pune degetul pe o literă minusculă şi atunci o voce 
vecină îi spune „Timpul cerut de tine ţi-a fost acordat”. În dimineaţa zilei de 
douăzeci şi nouă, soldaţii au venit în celulă după el, a observat că-i respingeau 
privirile, sergentul i-a dat o ţigară, aşteptând ora nouă, vorbeau în şoaptă ca 
şi când era deja mort. Plutonul era pregătit, Hladík stătea la locul indicat şi  
a simţit cum o picătură grea de ploaie i s-a rostogolit pe obraz şi când sergentul 
a dat ordinul final, universul fizic parcă se oprise. L-a început stupefiat de 
noua condiţie a nemişcării, apoi înţelesese că Dumnezeu a realizat pentru el 
acel miracol secret, conform căruia între ordinul morţii şi îndeplinirea acestuia 
să treacă un an de zile. A avut suficient timp la dispoziţie pentru laboratorul 
creaţiei, să prescurteze, să lungească, să aleagă dintre mai multe variante, să 
redacteze etc.. Şi când a găsit ultimul epitet, picătura de ploaie s-a scurs de pe 
obraz, iar Hladík stătea răpus la pământ.

Naratorul prezintă existenţa personajului în două regimuri temporale, 
care se interferează. Hladík trăieşte într-o lume a legităţilor macrofizicii, care 
operează cu linearitatea timpului cronologic, calendaristic. El este situat într-o 
realitate istorică concretă: Praga, 14-29 martie 1939. În această dimensiune 
temporală nu există miracole, totul se întâmplă după principiile deterministe, 
fără excepţii. În pofida doleanţelor personajului, la nivel fizic datul destinului 
se realizează. Însă naratorul dezvăluie existenţa încă a unui regim temporal, 
cel realizat la nivel spiritual. În decursul scurgerii unei picături pe obraz, 
Hladík trăieşte la nivel mental şi emotiv experienţa temporală a unui an. 
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Reuşeşte să lucreze la drama sa încât să fie împăcat cu sine, îşi echilibrează 
sentimentele până la a îndrăgi garnizoana şi curtea temniţei. Acest timp 
afectiv-mental funcţionează după alte legităţi, fără a fi apt de a interveni 
în ordinea timpului fizic, acesta îşi desfăşoară existenţa într-un spectru mai 
elevat ce îşi recunoaşte sursa alimentaţiei în sfera sacrului. Atunci când 
gândul planează pe aripile visului sau altor forme de evaziuni, conştiinţa 
timpului este deluzorie şi aparentă. Acest fapt îl confirmă epigraful selectat 
de autor: „Şi Dumnezeu l-a făcut să moară pentru o sută de ani,/ apoi l-a 
înviat şi l-a întrebat:/ – Cât timp ai stat aici?/ – O zi sau poate mai puţin/ De-o 
zi, a răspuns el” (Coranul, II, 261).

Cele două visuri din povestire prevestesc şi ele cele două regimuri 
temporale. Visul despre o partidă de şah interminabilă între două familii ilustre, 
care începuseră cu multe secole în urmă şi în care Hladík urma să participe, dar 
alergând prin „nisipul unui deşert ploios”, dar nu-şi mai amintea nici figurile, 
nici regulile jocului, sugerează postura sa într-o lume istorică a războiului, 
dominată de groază şi imposibilitatea de a acţiona. Atâta timp cât personajul se 
află în captivitatea acestei dimensiuni, el este înfrânt.

Celălalt vis prevesteşte şansa miracolului secret de a exista şi în alt 
timp. Dumnezeu îi oferă lui Hladík timpul solicitat pentru realizarea dramei. 
Fapt care se şi întâmplă la nivel mental, graţie extinderii timpului spiritual. 
Acest univers temporal ţine de lumea interioară a personajului, unde forţa 
creatoare realizează o deschidere a clipei spre tărâmurile miracolelor 
tainice. Dilatarea clipei prin actul creator constituie una din soluţiile de 
depăşire a timpului liniar.

Concluzii

Jorge Luis Borges operează cu fantasme teoretice şi cu concepţii 
imaginative: personajele fabuloase exprimă, de fapt, gândurile fabuloase ale 
scriitorului argentinian.

Prin nuvelele date Borges ilustrează concepţia sa conform căreia 
consecutivitatea şi simultaneitatea temporală sunt doar iluzii, adică clipa 
se află în totală autosuficienţă. În Funes cel ce nu uită autorul ilustrează 
aserţiunile sale printr-un caz patologic. Fără a fi un model, cazul lui Funes 
este o variantă matematică de soluţionare a atitudinii neglijente faţă de 
secvenţele temporale minuscule. Altceva e că fiind ancoraţi într-o lume a 
limitelor nu putem opera cu capacităţi absolute, de aceea, lui Funes îi era 
chinuitor de greu să trăiască fără uitare.

În Miracolul secret, autorul reprezintă situaţia unui scriitor însetat 
de plăsmuiri artistice, care reuşeşte să trăiască clipe inedite, care la nivelul 
percepţiei echivalează cu o perioadă temporală de un an. Deşi Jaromir Hladík 
nu a rezolvat problema sa la nivelul existenţei fizice, o transcende pe aceasta la 
nivelul gândului şi imaginaţiei.
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Deci, dacă în cazul lui Ireneo Funes secvenţele eternităţii sunt conservate 
de memorie, în cel al lui Jaromir Hladík forţa creatoare este cea care tinde spre 
eternitate.

Meritul lui Borges constă în relevarea plenitudinii clipei. Aici în 
condiţia fiinţării noastre eternitatea poate fi revendicată doar prin mijlocirea 
clipei. Autorul descoperă potenţialul inestimabil al clipei, care se dezvăluie 
atunci când aceasta este trăită plenar. Borges susţine ideea clipei ca exponent 
al timpului absolut în succesiunea istorico-lineară a evenimentelor cotidiene. 
În plus, Jorge Luis Borges pune problema vitalităţii clipei şi a funcţiei sale 
creatoare.
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STATUTUL  TEORETIC  AL  PRAGMATICII  LINGVISTICE

Ion BĂRBUŢĂ
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat. În articol, se încearcă o clarificare a statutului teoretic al 
pragmaticii lingvistice, pornind, în special, de la relaţiile acestei direcţii de 
cercetare cu lingvistica de orientare structuralistă. Dintre modalităţile de 
interpretare a pragmaticii lingvistice, propuse în studiile de specialitate, vom 
pleda pentru o pragmatică văzută ca o nouă direcţie de certare din cadrul 
lingvisticii, direcţie având drept obiect de studiu limbajul ca activitate, limbajul 
ca vorbire. Doar în aceste condiţii, lingvistica ar deveni o disciplină care ar fi în 
măsură să explice „limbajul sub toate aspectele sale”.

Cuvinte-cheie: pragmatica, lingvistica vorbirii, limbă, limbaj, vorbire, 
proces de comunicare, act de comunicare, context comunicativ.

În articolul de faţă intenţionăm să examinăm statutul teoretic şi condiţia 
actuală a pragmaticii lingvistice, scopul urmărit fiind prezentarea unor 
modalităţi de interpretare a pragmaticii ca domeniu de cercetare lingvistică.

Vorbind despre statutul ştiinţific al acestui domeniu de cercetare, autorii 
Dicţionarului Enciclopedic de Pragmatică menţionează: „Problema statutului 
pragmaticii este una multiplă: pragmatica trebuie legată de ştiinţele umaniste 
sau de ştiinţele experimentale? Face ea oare parte din lingvistică? Împărtăşeşte 
ea cu lingvistica anumite baze epistemologice, şi dacă da, care ar fi acestea?  
Se întemeiază oare pe raţiuni ştiinţifice actualul divorţ între lingvistica 
înţeleasă într-un sens restrâns (generativist mai cu seamă) şi pragmatică? 
Trebuie încorporată mai degrabă aceasta din urmă într-o eventuală semiotică?” 
[1, p. 469, 470]. Ceea ce sugerează aceste întrebări este faptul că există un 
spectru larg de căi pentru soluţionarea problemei vizând statutul pragmaticii. 
Vom încerca să vedem care sunt ele.

Se ştie că, dintr-o perspectivă istorica, pragmatica derivă din filozofie. 
Iniţiatorul curentului filozofic pragmatist este considerat filozoful şi 
matematicianul american Charles S. Peirce [2, p. 52]. Ideile lui Peirce (din anii 
1868-1890), cunoscute abia după editarea operei sale în anii ’30 ai secolului 
XX, sunt preluate de Ch. Morris, care în 1938 propune tripartiţia semioticii 
în sintaxă, semantică şi pragmatică. În felul acesta, pentru Morris pragmatica 
era o simplă „diviziune a semioticii tridimensionale”, pe care o definea drept  
o „ştiinţă a raportului dintre semne şi interpreţii lor” [3, p. 78, 79].
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Aflată la confluenţa mai multor discipline, pragmatica nu s-a configurat 
ca o disciplină distinctă, ci mai degrabă ca un domeniu care se foloseşte de 
rezultatele cercetărilor anterioare sau contemporane din diverse ramuri ale 
ştiinţei. După opinia unor cercetători, ea poate fi interpretată cel mult ca un 
câmp de cercetare interdisciplinar important pentru specialişti din domenii 
precum: filosofia, semiotica, logica, psihologia, sociologia, lingvistica etc.

În plan general ştiinţific, pragmatica este prezentată, de cele mai multe 
ori, fie ca „o disciplină semiotică tânără, bogată, cu frontiere vagi şi mobile”, 
fie ca „un domeniu de intersecţie al cercetărilor din filosofie, logică, lingvistică, 
ştiinţele cognitive şi inteligenţa artificială” [4, p. 103].

În a doua jumătate a secolului trecut aşa-zisa „turnură pragmatică” 
(pragmatic turn) a afectat şi lingvistica, determinând apariţia şi dezvoltarea 
impetuoasă, mai ales începând cu anii 70, a unei noi discipline lingvistice, 
cu numele de pragmatică sau pragmatica lingvistică. Apărută ca rezultat al 
influenţei studiilor de filozofia limbajului asupra lingvisticii, pragmatica 
lingvistică (din gr. pragma „acţiune”) reprezintă o nouă mişcare de idei din sfera 
cercetării lingvistice orientată spre dimensiunea comunicativă a limbajului, 
delimitându-se astfel de studiul sintactic şi semantic al limbajului.

Odată cu instalarea pragmaticii, în lingvistică s-a produs o trecere de la 
o concepţie statică (limbajul văzut în calitate de cod) la una dinamică (limbajul 
utilizat în schimburi comunicaţionale concrete) [5, p. 170].

În prezent, pragmatica lingvistică este un domeniu în plină expansiune, 
însumând un număr impunător de studii. Cu toate acestea, statutul ei rămâne în 
continuare controversat, cercetătorii fiind departe de a ajunge la un consens în 
ce priveşte delimitarea ei ca domeniu de cercetare distinctă.

În literatura de specialitate constatăm existenţa unei diversităţi de 
opinii în ceea ce priveşte statutul pragmaticii. O opinie larg răspândită până 
nu demult era că pragmatica, orientată spre studiul întrebuinţării limbajului 
în situaţii concrete de comunicare, nu s-a constituit încă într-o disciplină 
autonomă şi unificată.

La începuturile sale, pragmatica era definită drept „lada de gunoi 
a lingvisticii”. După cum observă autorii Dicţionarului enciclopedic de 
pragmatică, această expresie denotă faptul că pragmatica avea ca sarcină de 
a rezolva toate problemele netratate de lingvistică (înţeleasă ca fonologie, 
sintaxă şi semantică). Văzută sub acest unghi, pragmatica ar fi trebuit să constea  
dintr-un corp nearticulat şi dintr-un ansamblu de fapte marginale, cele pe care 
nu le voia şi nu le putea aborda lingvistica [1, p. 20].

O altă modalitate de „soluţionare” a acestei probleme întâlnită uneori 
în literatura de specialitate constă în omiterea termenului de pragmatică, mai 
exact a definiţiei acestuia, în condiţiile în care toate celelalte concepte proprii 
domeniului dat de cercetare sunt analizate în lucrările în cauză. De exemplu, 
în Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului se menţionează:  
„Am refuzat să introducem în acest Dicţionar un articol special Pragmatica, 
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preferând să prezentăm, în cazul celor mai multe din problemele tratate  
(de literatură sau de lingvistică), cercetările de pragmatică care le privesc” 
[6, p. 8].

Printre problemele care împiedică clarificarea statutului de disciplină 
ştiinţifică al pragmaticii se numără: o provenienţă care se datorează 
unor surse diferite, un vast ansamblu de „teorii” combinate sub numele 
de pragmatică şi un spectru foarte larg de probleme abordate. Astfel, 
diversitatea teoretică, metodologică şi terminologică extremă prin care se 
caracterizează pragmatica reprezintă un obstacol serios în identificarea 
unei teorii generale a pragmaticii.

Totodată, din cauză orientărilor foarte diferite din interiorul pragmaticii, 
ea a fost concepută, o perioadă, ca fiind un ansamblu eterogen de teorii elaborate 
în cadrul lingvisticii şi unite între ele prin interesul constat pe care îl manifestă 
faţă de sensul şi finalitatea discursului, având ca obiect de cercetare discursul 
privit ca o entitate aparte. Diferenţele dintre aceste teorii sunt atât de mari, 
încât uneori se vorbeşte chiar de mai multe tipuri de pragmatică.

De observat însă că, în prezent, pragmatica nu mai este văzută ca 
„o ladă de gunoi, ci un mijloc de a simplifica lingvistica”. Cele mai multe 
definiţii atribuie pragmaticii funcţia de a trata dintr-un punct de vedere 
nonlingvistic anumite probleme (sintactice şi semantice) considerate ca 
ţinând de teoria lingvistică [1, p. 19, 20].

Cu toate acestea, nu se poate afirma categoric că toate aspectele acestei 
probleme ar fi clarificate până la capăt. Rămân încă multe incertitudini în 
ce priveşte domeniul acestei discipline, metodele ei, locul ei în raport cu 
lingvistica, în special în raport cu semantica etc.

S-a menţionat deja că determinarea statutului şi a condiţiei actuale  
a pragmaticii pune probleme serioase în faţa cercetătorilor. Pentru 
realizarea acestei operaţiuni, după cum se arată în literatura de specialitate, 
sunt importante mai multe trăsături, printre care: conceptualizarea 
domeniului de cercetare constând în dezvăluirea unui obiect de studiu 
propriu, identificarea conceptelor fundamentale ale pragmaticii, stabilirea 
orientărilor care constituie lingvistica pragmatică şi examinarea modalităţii 
de organizare interne a domeniului dat, analiza relaţiilor care clarifică 
statutul pragmaticii etc. Evident că în limitele unui articol toate aceste 
aspecte nu pot fi elucidate. Ne vom referi doar la unele dintre ele.

De menţionat că, în cadrul confruntării privind statutul teoretic al 
pragmaticii, un loc aparte ocupă disputele care vizează relaţia pragmaticii 
cu lingvistica. Aceasta deoarece pentru stabilirea statutului teoretic al 
pragmaticii relaţia ei cu domeniile considerate a fi părţi componente ale 
lingvisticii este decisivă. Întrebarea esenţială care se pune în acest caz 
este următoarea: pragmatica face parte din lingvistică sau avem totuşi de a 
face cu „două ştiinţe vecine şi complementare”: lingvistica şi pragmatica?  
[1, p. 471].
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Analizând modalităţile de interpretare a statutului teoretic al pragmaticii, 
când se ţine cont de relaţia pragmatică – lingvistică, putem constata că, 
de-a lungul timpului, s-au conturat următoarele perspective distincte asupra 
pragmaticii.

În primul rând, pragmatica este prezentată ca o ştiinţă aparte, ca o ramură 
a ştiinţelor limbajului. Dacă ar fi să apelăm la terminologia folosită de Noul 
dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului, pragmatica ar trebui, în acest 
caz, să se regăsească printre domeniile descrise în acest dicţionar, adică alături 
de geolingvistică, psiholingvistică, sociolingvistică, poetică, retorică, stilistică, 
semiotică şi filozofia limbajului.

În al doilea rând, pragmatica este concepută ca o ramură a lingvisticii. 
De astă dată ea este văzută ca un compartiment, o ramură a lingvisticii cum ar 
fi lexicul sau sintaxa. Este evident că o astfel de pragmatică ţine de lingvistică, 
este deci integrată în lingvistică.

Pe de altă parte, abordarea relaţiei dintre pragmatică şi lingvistică 
implică o examinare a asemănărilor şi deosebirilor dintre aceste domenii. 
Aşa cum au observat lingviştii, diferenţa esenţială dintre pragmatică 
şi lingvistică (atunci când aceasta este reprezentată prin structuralism) 
rezidă în modul de concepere a funcţiilor cu care este utilizat limbajul în 
comunicare, dar şi în modul de înţelegere a relaţiei stabilite între limbaj şi 
tot ceea ce constituie realitatea extraverbală (relaţia limbaj – lume). Astfel, 
când se urmăreşte relaţia limbaj – realitate, cel dintâi era considerat, în 
lingvistica structuralistă, doar din perspectiva posibilităţii de a reprezenta 
realitatea (funcţia reprezentaţională a limbajului). În acelaşi timp, în 
lingvistica pragmatică, studiul limbajului este pus în relaţie cu factorii 
extraverbali, fiind plasat atât pe linia relaţiei dintre semnificaţie şi acţiune 
(limbajul văzut ca acţiune), cât şi pe cea a influenţei contextului asupra 
procesului de producere şi interpretare a enunţurilor [7, p. 12]. În felul 
acesta, înţelegerea limbajului din perspectivă pragmatică înseamnă nu atât 
identificarea modului de relaţionare dintre limbaj şi structura lumii (chiar 
dacă nici acest aspect nu este unul neglijat), cât studierea raporturilor dintre 
limbaj şi contextul enunţării. În aceste condiţii, pragmatica este cea care 
subliniază atât rolul subiectului vorbitor (în studiile anterioare acesta, chiar 
dacă nu era uitat aproape cu desăvârşire, avea un rol cu totul secundar), cât 
şi rolul interlocutorului.

După cât se pare însă, deosebirea esenţială dintre cele două domenii 
rezidă în modul de abordare a enunţului. Dacă lingvistica se interesează de dubla 
organizare, sintactică şi semantică, a enunţului, urmărind analiza conţinutului 
semantic şi a structurării sintactice a acestei unităţi comunicative, atunci 
pragmatica are în vedere „interpretarea completă a unui enunţ”, înţelegându-se 
prin aceasta faptul că pragmatica are în vizorul său totalitatea proceselor legate 
de producerea şi de interpretarea enunţurilor (atribuirea forţei ilocuţionare, 
atribuirea de referenţi, diferite tipuri de inferenţe şi implicaturi etc.).
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Aşadar, cei care exclud pragmatica din lingvistică sunt de părere că 
pragmatica studiază doar acele fenomene care au legătură cu „relaţia unui 
termen lingvistic cu o entitate nonlingvistică”, rezervându-i celei din urmă 
analiza fenomenelor şi proceselor determinate lingvistic, care pot fi explicate 
prin analiza lingvistică. În legătură cu aceasta ne-am întreba: să înţelegem 
că, în condiţiile unei astfel de separări dintre lingvistică şi pragmatică, ar mai 
putea fi vorba despre o „interpretare completă a unui enunţ”? Este evident că 
pentru răspuns şi comentarii la întrebarea dată ar fi nevoie de mult mai mult 
decât spaţiul unui articol.

Există însă şi o a treia modalitate de interpretare a statutului 
pragmaticii lingvistice: pragmatica văzută în calitate de orientare teoretică 
şi metodologică distinctă din interiorul lingvisticii. Ea este concepută deci 
ca o direcţie de cercetare nouă, care vine să ia locul lingvisticii structuraliste 
sau celei generativ-transformaţionale. Din acest punct de vedere, pragmatica 
nu reprezintă o disciplină lingvistică, ea este una dintre marile paradigme ale 
lingvisticii moderne, alături de structuralism şi lingvistica generativistă.

O astfel de viziune asupra pragmaticii lingvistice este formulată de 
E. Coşeriu în studiul său „Determinare şi cadru”, studiu în care el vorbeşte 
despre „necesitatea unei lingvistici a vorbirii”. Chiar dacă nu utilizează 
termenul pragmatică, toate caracteristicile prezentate aici indică faptul 
că marele lingvist formulează un program al unei noi direcţii de cercetare 
lingvistică, a cărei „sarcină ar trebui să fie aceea de a recunoaşte şi descrie 
funcţiile specifice ale vorbirii şi de a indica instrumentele ei posibile, 
care pot fi atât verbale, cât şi extraverbale” [8, p. 294]. De menţionat 
că nu sunt departe de această modalitate de interpretare a pragmaticii 
lingvistice nici alţi lingvişti, e vorba de acei care definesc pragmatica 
drept o lingvistică a comunicării prin limbaj sau o lingvistică a uzului [9, 
p. 373]. Despre esenţa şi despre implicaţiile teoretice şi practice ale unei 
astfel de abordări a pragmaticii lingvistice sperăm să avem posibilitatea 
să vorbim într-un alt articol.
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Abstract. Our research starts from the assertion that not all functions of the 
language described by R. Jakobson are operational in terminology, and cannot be 
considered sufficient in the domain of science, in general. The referential/denotative 
function, representing the purely cognitive, intellectual meaning of a term, the 
communicative function, the metalinguistic function are aspects classified by the 
terminological studies. The heuristic function of the terminological metaphor the study 
of which we entail in our research is approached from two perspectives: the creation 
of several coherent denominative systems and the explanation of the phenomena of 
contemporary science, in the specialized discourse. The descriptive linguistic and 
cognitive methods will allow the approach of the “cognitive” characteristic of the 
metaphor, the interaction of the factors in the creation of the heuristic function in 
terminology, etc.

The conclusion of our research is that the terminological invention, the heuristic 
function is defined by rules and laws, is interdisciplinary through the occurrence of 
interdisciplinary factors – cognitive, cultural, linguistic, philological, etc.

Keywords: the terminological invention; the heuristic function; the descriptive 
linguistic; the interaction.

Preliminarii

Abordată dintr-o perspectiva teoretică, metafora a fost considerată secole 
de-a rândul, în tradiţia aristotelică a culturii europene o figură retorică, specifică 
textului literar. Secolul XX reconsideră natura metaforei, prin adoptarea unei noi 
filozofii a limbajului, prin recursul la natura lingvistică a metaforei specializate. 
Este direcţia conceptuală de cercetare în teoria metaforei, marcată de studiile 
lui Richards [1] şi Black [2], de teoriile cognitiviste [3; 4]: metafora nu este o 
simplă figură de substituţie, funcţională numai în expresia poetică, ci un termen 
specializat, complex construit, care permite accesul la cunoaşterea ştiinţifică. 
Aşa cum am arătat şi cu altă ocazie, la nivelul teoriei metaforei este reluată  
o nouă direcţie de interpretare, cognitiv-semantică, a cărei origine se află tot în 
Poetica lui Aristotel, în studiile de filozofia limbajului, elaborate de Giambattista 
Vico [5] dar care a rămas nevalorificată până în secolul XX.
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Studiile privind funcţiile metaforei în limbajele de specialitate reprezintă 
ceea ce am numi cotitura epistemologică în studiul metaforei terminologice, din 
ultimele decenii. În 1994, Assal pune pentru prima dată în evidenţă fundamentele 
semantice şi cognitive ale mataforei în terminologie, în general, detaşându-se 
de tradiţia studiilor lui Wuster, care considera metafora o sursă de ambiguitate, 
dată de caracterul subiectiv al acesteia: ,,La métaphore terminologique est loin 
d’être une simple façon de parler, elle est essentiellement une façon de penser.”  
[6, p. 237]. Stengers I. [7] atrăgea atenţia asupra faptului că metafora terminologică 
nu este direct cognitivă, ci mai presus de toate, euristică. În cercetarea realizată pe 
domeniul Cardiologie, Nature et fonctions de la métaphore dans la terminologie 
médicale. Étude comparée du français et du portugais, Isabelle Oliveira 
făcea observaţia că metafora terminologică are cinci funcţii: ,,La métaphore 
terminologique dans le domaine de la cardiologie remplit cinq fonctions: cognitive, 
heuristique, dénominative, métalinguistique et didactique.” [8] Metafora are 
valoare designativă, dobândind – datorită caracterului interdisciplinar – un rol 
euristic, susţinut de forţă argumentativă. În acelaşi context, autoarea reafirmă 
rolul denominativ şi funcţional al metaforei în perceperea şi comunicarea 
unor concepte aparţinând limbajului specializat: ,,La métaphore est un chemin 
très souvent emprunté par les scientifiques qui peuvent apprécier sa capacité  
à produire de la connaissance et à dénommer” [8] Este perspectiva teoretică din 
care Isabelle Oliveira [8], Angela Bidu-Vrănceanu [9; 10], Inga Druţa [11] au 
aprofundat funcţiile, traducerea şi tipologia metaforei din diverse domenii ale 
ştiinţei (cardiologie, energie, astrofizică, domeniul juridic).

Funcţia euristică a metaforei terminologice
Metafora terminologică are o funcţie euristică, dată de calitatea de a contribui 

la crearea unor sisteme denominative coerente şi la explicarea fenomenelor ştiinţei 
contemporane, în discursul specializat (metafora terapeutică). Scopul utilizării 
metaforei este identificarea/ actualizarea conceptelor prin instrumentele proprii 
unui anumit cod convenţional şi/ sau sistem semiotic. Este un demers ordonat de 
reguli şi de legi ale invenţiei terminologice, ce presupune un efort interdisciplinar 
şi/sau transversal de cercetare. Complexitatea acestei ars inveniendi este dată de 
natura interdisciplinară – cognitivă, culturală, semantică, lingvistică, filologică 
etc. – a procesului de metaforizare terminologică.

În comparaţie cu terminologizarea (de natură lingvistică, lexico-
semantică), metaforizarea este o sursă permanentă de dinamizare a procesului 
de creaţie terminologică, de promovare a cunoaşterii, dată de procedeele 
logice şi de interdependenţa semantică şi contextuală. Este unanim acceptat 
[5; 3] faptul că în creaţia metaforei un rol aparte revine experienţei colective 
a unei comunităţi. Termenii metaforici se produc însă, deopotrivă, pe scara 
comunităţii ştiinţifice [6; 8], la care se adaugă experienţa colectivă. Înţelegerea 
termenilor din domeniul medical de către societatea contemporană este strâns 
legată de metafora terminologică, prin care s-au furnizat scheme conceptuale 
flexibile pentru structurarea cunoaşterii. Sistemul de metafore medicale 
dispune de o putere de creaţie diferită de alte sisteme, facilitând într-o măsură 
considerabilă accesul la concept şi implicit, la cunoaştere.
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• Demersul cognitiv
Metafora terminologică se defineşte prin potenţialul conceptual. Termenul 

med. ,,bloc”, provenit din limba franceză, dar cu etimon în olandeză, unde era 
utilizat cu sensul de „trunchi de copac tăiat” nu are natură verbală, vizuală şi 
cu atât mai puţin sonoră, în sintagmele medicale „bloc alveolocapilar”, „bloc 
atrioventricular”, „bloc fascicular”, „bloc sinotrial” etc. Semnificaţia metaforei 
este de natură cognitivă, fiind fundamentală în procesul de conceptualizare. 
Metafora este ceea ce Isabelle Oliveira numea „l`aile de la pensée”, „aripa” 
gândirii umane. Schema preconceptuală (trunchi de copac tăiat) furnizează 
terminologiei medicale un concept flexibil pentru structurarea informaţiei. Spre 
deosebire de realitate, unde desemnează un singur concept, metafora medicală 
,,bloc” dispune de o putere de creaţie infinit mai mare, facilitând accesul la 
cinci concepte medicale, în context, aşa cum se poate vedea din sensurile date 
de dicţionarele de specialitate: „Obstrucţie sau întrerupere a circulaţiei într-un 
vas; 2. Întreruperea conductibilităţii neuromusculare; 3. Termen generic pentru 
anestezia regională; 4. Fragment de ţesut inclus în celoidină sau parafină în 
vederea obţinerii de secţiuni pentru examenul histologic; 5. Masă de material 
în stomatologie” [12, p. 254]. Sub aspect semantic, schema preconceptuală este 
actualizată într-un proces de conceptualizare, din momentul în care permite 
gândirii să proiecteze prima schiţă a conceptului specializat. Este o schiţă intuită 
ab iniţio, văzută, într-o etapă ulterioară şi care oferă gândirii un suport imaginativ 
suficient de argumentat pentru a-i permite specialistului să acceadă la etapele 
următoare de construcţie mentală, graţie analogiilor, substituţiei, interacţiunii pe 
care traseul conceptual le presupune. 

Descoperirea/ invenţia la nivelul corpusului de metafore specializate nu se 
realizează la întâmplare, ci respectă anumite tipare logico-semantice:

– sensul unui termen care desemnează conceptul corespunzător obiectului 
concret (din DS) este supus unui procedeu de resemantizare: lat. decoctum, i/ n. 
(decoct; fierbere) – med. decoct/ decoctum;

– însuşirea/ calitatea unui obiect concret poate da ,,nume”noţiunii 
ştiinţifice, creând o metaforă: glaukos avea în limba greacă sensul de ,,albastru-
verzui” şi a dezvoltat în limbajul medical metafora terminologică glaucom; tot în 
greaca veche, iodes (cf. gr. ίοειδής, -ές) era adjectiv şi avea înţelesul de ,,violet, 
sobru”. A dat numele unui element chimic – iod – (substantiv masculin în limba 
franceză şi substantiv neutru în limba română).

– denumirea unei părţi se extinde, metonimic, la denumirea întregului;
– ,,funcţia”/ ,,rolul” pe care obiectul concret îl are este transferată – în 

limitele respectării sensurilor semantice şi contextuale, pe care resemantizarea 
terminologică le presupune – spre ,,obiectul” abstract: în Grecia, thalamos [cf. 
θάλαμος, -ου [13, p. 183] era folosit cu sensul de ,,locuinţă, pat nupţial, dormitor”. 
Galenus conceptualizează cuvântul existent în greaca comună, desemnând  
(în baza caracteristicii/ echivalenţei ,,dublului”) structurile interne ale creierului. 
Termenul medical talamus – desemnând formaţiunea anatomică reprezentată 
prin ,,nuclei voluminoşi, PERECHE ai diencefalului” poate intra în structura 
unor metafore bilexicale, formate prin compunere tematică, de tipul, talamotomie  
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(cf. fr. thalamotomie; eng. thalamotomy) – o formaţiune terminologică de dată 
relativ, recentă.

Termenul thalamus a dezvoltat puţine variante sintagmatice contextuale, 
date fiind unicitatea conceptuală şi gradul înalt de abstractizare în medicină.

Transferul denumirii de la DS la DŢ se realizează în baza trăsăturilor 
comune (formă, culoare, caracteristici fizice), niciodată a diferenţelor dintre cele 
două domenii.

Observăm din exemplele date că demersul cognitiv, în procesul 
de conceptualizare, respectă metodele şi regulile descoperirii, tehnicile 
complexe de inovaţie terminologică. Selectarea bazei de date pentru transfer 
respectă factori de natură obiectivă, care permit o mai eficientă exploatare  
a ontologicului, prin generalizare/ abstractizare: stabilitatea raporturilor 
dintre domenii, dependenţa ,,locutorului” de stereotipurile gândirii, cerinţa de  
a reflecta trăsăturile fenomenului în condiţii de transparenţă conceptuală etc.

• Interacţiunea factorilor
În cadrul demersului logic – bazat pe analogie şi transfer – funcţia euristică 

a metaforei terminologice este actualizată şi printr-un sistem de reguli metodice 
ale cercetării teoretice, ordonat în aşa fel încât interactiunea factorilor să conducă 
la ,,naşterea” unei metafore univoce. Iată spre exemplu: în terminologia medicală, 
trabecul are denotaţia de ,,structură anatomică fibroasă”, iar glandă denumeşte 
,,un organ constituit dintr-o grupare de celule…” [12, p. 520]; termenul genă 
este purtătorul unui sens cognitiv privind ,,informaţia… la nivelul unei celule”. 
Tot aşa, fereastră şi virus sunt metafore terminologice în limbajul informaticii 
şi în limbajul medical. Trabecul, glandă, genă şi virus s-au format în baza unor 
scheme preconceptuale: glans, glandis (s. f.) avea în limba latină înţelesul 
,,ghindă”, ,,glonţ”, iar genos (cf. γένος, -εος s. n.) era utilizat în limba greacă cu 
înţelesul de ,,naştere, origine”; grinzile acoperişului se numeau la romani trabes 
(bârna mare) şi trabeculum. Trabeculum, unul dintre componentele casei romane 
a devenit model conceptual în baza identităţii de caracteristică – forma de bandă 
sau fascicul a unei structuri anatomice ,,formate din trabecule” [12, p. 543].

Aşa cum se poate deduce din exemplele date, metafora terminologică 
este expresia unui demers euristic, formată în baza interdependenţei  
a numeroşi factori de natură culturală (aparţinând culturii şi civilizaţiei greco-
latine, arabe, culturii şi civilizaţiei franceze şi, mai recent, culturii engleze), 
filologică (filologie clasică, limbi moderne, uneori diferite genealogic şi 
tipologic), referenţială şi conceptuală, lexico-semantică. Serveşte întotdeauna 
un limbaj neutru, sub aspect stilistic şi respectă principala caracteristică  
a lexicului specializat, precizia, spre deosebire de trăsătura ,,deschis”  
a metaforei lexicale.

Dacă sub aspect denotativ, metafora terminologică este, în toate situaţiile, 
un termen specializat, univoc, sub aspectul funcţiei euristice, nu orice termen 
poate fi considerat o metaforă: med. incizie s. f. (fr. incision n. f./ eng. incision) 
s-a format prin conceptualizarea caracteristicilor de sens ale substantivului latin 
incisio, -onis ,,tăietură” (cf. lat. incido, -ere – a tăia), dar nu este o metaforă.  
Au cu precădere, o funcţie euristică metaforele create în baza unui fond cognitiv 
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preconceptual, a cărui valorificare să conducă la creaţii terminologice noi, 
la soluţii discursive etc. Funcţia euristică în limbajele specializate este dată 
de acurateţea raţionamentelor analogice şi inductive (trecerea de la concret 
la abstract), de condiţionări semantice, de reguli ştiinţifice de prelucrare  
a informaţiei, străine de orice formă de judecată empirică.
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CONCEPTUL  DE  AFIXE  DERIVAŢIONALE
ŞI  STATUTUL  FUNCŢIONAL  AL  AFIXOIDELOR

svetlana CATERENCIUC
Universitatea Tehnică din Moldova

Abstract. It is known that both derivational analysis and the morphemic 
one highlights not only root morphemes but some parts of the derived words 
structure which are called affixes and having semantic and functional features are 
characterized as the smallest significant language units.

Keywords: Termen, cuvânt, afix, afixoid, morfem.

Studiind problematica afixelor, Ingo Plag distinge o categorie 
intermediară între afix şi rădăcină pentru care utilizează termenii 
„neoclassical elements” [1, p. 90-95], „initial combining form”, „final 
combining forms” [1, p. 200]. Aceste elemente, susţine cercetătoarea, sunt 
lexeme împrumutate din latină şi greacă, dar care au proprietatea de a forma 
cuvinte noi şi în epoca modernă. În cuvintele photoionize, photograph, 
biology, biochemistry, biography, photoanalysis, photovoltaic, philology  
I. Plag afirmă că nu este clar cum trebuie considerate elementele iniţiale: 
afixe sau rădăcini, analizând cuvântul biology cercetătoarea înfruntă confuzia 
de a determina modul de formare a acestuia: derivare sau compunere, 
deoarece, susţine lingvista, nu este suficient de clar statutul elementelor 
constitutive. În continuare I. Plag susţine că considerarea elementelor 
bio- şi -logy drept afixe ar contravine regulilor generale despre structura 
cuvântului, ceea ce face să refere acest exemplu la categoria compuselor şi 
nu a derivatelor, argumentând anume prin faptul că elementul constitutiv 
bio- posedă semnificaţie (în greacă înseamnă ,,viaţă”), determină autoarea 
să considere acest lexem cuvânt compus. Autoarea etichetează formaţiile 
neoclasice (neoclassical formations) ca fiind elemente de compunere şi nu 
de afixare. Ne vom ralia şi noi la această afirmaţie de a susţine că lexemele 
formate în baza formanţilor neautonomi în sincronie de origine elenă sau 
latină îi vom raporta la categoria compuselor. Însă nu vom fi de acord cu 
cercetătoarea I. Plag care atribuie lexemele photoanalysis, photoionize, 
photograph, biochemistry la categoria compuselor, întrucât aceste 
prim-elemente se ataşează la baze autonome în sincronie şi noi le vom 
referi la procesul de derivare, catalogându-le ca fiind derivate prefixate,  
iar elementele photo- şi bio- le considerăm prefixoide.
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Contribuţii valoroase la studiul fenomenului de afixoidare au fost aduse 
de către Rochelle Lieber, Geert Booij. Viziunile lui Rochelle Lieber converg 
cu cele a lui Geert Booij, în sensul de a interpreta elementele formative de 
origine greacă sau latină elemente de compunere şi de a considera cuvintele 
în structura cărora se regăsesc acestea compuse. Rochelle Lieber în lucrarea 
Introducing Morphology [2] propune termenul compuşi neoclasici (neo-
classical compounds) pentru a caracteriza prim-elementele din exemplele 
psychopath, pathology, endodermatis, referindu-le la categoria compuselor. 
Considerăm această opinie puţin contradictorie în cazul exemplului psychopath, 
deoarece morfemul inseparabil psycho- este combinat cu lexemul autonom path.  
În această situaţie vom afirma prezenţa procesului derivaţional prefixal.

Geert Booij, în lucrarea sa The Grammar of Words [3, p. 31], menţionează 
faptul că afixele sunt morfeme inseparabile, dar, totuşi, lingvistul observă că 
nu toate morfemele inseparabile sunt afixe. În acest context, sunt scoase în 
evidenţă existenţa mai multor rădăcini din greacă şi latină, printre care micro- 
din microphone, microgram, microwave; tele- din telephone, television, 
telecommunication; -graph din digraph, sonograph, telegraph, photograph; 
-scope din microscope, telescope, cinescope, pentru care autorul foloseşte 
doi termeni: „combining-forms” sau la fel ca şi Rochelle Lieber utilizează 
termenul „neo-classical compounds”. Geert Booij îşi argumentează opţiunea 
de a include lexemele menţionate mai sus în categoria compuselor, deoarece în 
aşa caz cuvintele de tipul lui necrology ar fi formate numai din afixe, ceea ce 
este o absurditate. Ne vom pronunţa împotriva considerării lexemelor de felul: 
telephone, television, telecommunication termeni compuşi, deoarece în cadrul 
acestor lexeme sunt recunoscute elementele de provenienţă clasică în combinaţie 
cu lexeme independente în sincronie. Noi vom caracteriza exemplele formate cu 
afixoidele micro- şi tele- ca şi lexemele de tipul psychopath, biochemistry drept 
derivate prefixate, iar elementele micro- şi tele- le vom considera prefixoide.

Lingvistul Geert Booij în cercetarea sa [3, p. 6] susţine că nu există  
o graniţă bine delimitată între derivare şi compunere. Cercetătorul susţine că 
în literatura de specialitate termenii de ,,affixoid” şi ,,semi-affix” sunt utilizaţi 
cu referire la morfemele care apar ca părţi constitutive ale compuselor şi, 
totodată, sunt utilizate în calitate de lexeme independente, dar, care în cadrul 
compuselor semantica lor are o conotaţie specifică, aducând exemplele 
din germană -schaft -ship, olandeză -baar, -able, -heid, -ity. Totuşi, Geert 
Booij [3, p. 88-93] observă că uneori elementele de compunere de origine 
greacă se combină şi cu lexeme independente, aducând exemplele eco- şi 
tele-, care apar în ecobreakfast, ecomushroom, telelearning, teleworking, 
teleshopping. Ulterior lingvistul concluzionează că aceste elemente 
de compunere, care apar în poziţie iniţială pot fi considerate prefixe:  
„… Greek and Latin roots that are not lexemes might be considered affixes, these 
initial forms have become prefixes.” Suntem pe aceeaşi poziţie cu lingvistul Geert 
Booij de a declara că lexemele în compoziţia cărora se distinge un element de 
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origine greacă sau latină în poziţie iniţială în combinaţie cu un lexem autonom 
în sincronie le vom referi la categoria derivatelor prefixale, iar elementul iniţial 
îl vom considera prefixoid, argumentând prin faptul că prefixoidele în această 
ipostază se află în distribuţie complementară cu prefixele.

Lingvistul american Brad Benz în articolul său Let it green: the 
ecoization of the lexicon [4, p. 51-58], deasemenea ca şi Geert Booij,  
a abordat problema elementului eco-, menţionând faptul că diferite dicţionare 
îl consideră în mod diferit: element de compunere sau prefix. Benz B. este tentat 
să considere morfemul eco- prefix în cuvinte ca: eco-tourism, eco-catastrophe,  
eco-activist, eco-socialism, eco-spiritually, eco-perfect, eco-efficient, eco-
baby. Autorul observă faptul că acest element iniţial nu schimbă clasa 
gramaticală a cuvântului nou derivat şi frecvenţa cuvintelor formate cu acest 
morfem a crescut în ultimele decenii.

Kristin Ascoop în lucrarea Comparing affixoids in German and Swedish 
[5] denumeşte elementele greco-latine afixoide şi afirmă că sunt un fenomen bine 
cunoscut în limbile germanice, având funcţia de prefixare sau sufixare. Afixoidele, 
în special prefixoidele, sunt în distribuţie complementară cu afixele. Suntem 
pe aceeaşi poziţie cu lingvistul Kristin Ascoop, exemplificând cele menţionate 
prin termeni proprii domeniului de telecomunicaţii: telecommunication – 
intercommunication, monopulse – impulse, minicomputer – intercomputer. 
Prefixoidele tele-, mono-, mini- se află în distribuţie complementară cu prefixele 
inter-, im-, inter-. Cercetătorul subliniază că sensul de bază al cuvântului este 
determinat nu de afixoid ci de celălalt membru component al lexemului.

Morfemele derivaţionale cu statut intermediar cer a fi examinate mai 
detaliat, deoarece de rezolvarea acestei dispute depinde tălmăcirea corectă 
a sistemului afixal şi descrierea adecvată a sistemului derivaţional. Aşadar, 
morfemele englezeşti de tipul out-, over-, under- care figurează în derivatele 
outline, overfrequency, underloaded pot fi catalogate afixale, deoarece 
transformându-se într-un element morfologic al unui cuvânt derivat nou, 
prepoziţia işi pierde caracterul său de prepoziţie, transformându-se în prefix. 
Astfel de morfeme – prepoziţii pot să se întrebuinţeze în mod autonom 
(independent) cât şi inseparabil, fiind utilizate în ultimul caz ca morfeme 
derivaţionale. Dacă afixele ,,pure’’, adică afixele derivaţionale, care nu 
corelează cu cuvinte autonome nu prezintă nici un fel de obiecţii, deoarece sunt 
strict limitate în plan cantitativ şi au o poziţie bine determinată în componenţa 
cuvântului, apoi statutul morfemelor relativ libere (sau inseparabile) continuă 
să fie discutabil. Dificultăţile delimitării statutului acestei clase de morfeme 
constă în faptul că în calitate de afixe pot fi utilizate şi morfeme cu sens deplin, 
deci radicale, adică cuvinte-morfeme, care au un statut autonom (liber). 

Problema cu privire la categoria intermediară între rădăcină şi afix rămâne 
nesoluţionată. Astfel prin anii ’60 ai sec. XX, în literatura de specialitate, 
a început să fie utilizat tot mai mult termenul de afixoid, care a fost pus în 
circulaţie de către lingvistul italian B. Migliorini în anii ’30. Problemele ce 
ţin de definirea şi identificarea formanţilor afixoidali sunt explicate prin 
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eterogenitatea acestora atât în plan etimologic cât şi diacronico-sincronic. Este 
logic să presupunem că afixoidele care apar în urma morfemizării unor cuvinte 
conceptuale formează o subclasă care se situează mai aproape de morfemele 
radicale. Ţinem să menţionăm că afixoidele ce provin de la radicali de origine 
greacă sau latină proto-, poly-, macro-, micro-, -gen, -scopy etc. şi care sunt 
adesea utilizate la formarea termenilor tehnici, sunt considerate de cele mai 
multe ori ca afixe tradiţionale şi în majoritatea situaţiilor ca fiind morfeme 
inseparabile. Între afixele propriu-zise şi afixoide, pe de o parte, şi între 
acestea din urmă şi morfemele radicale, pe de altă parte, nu există graniţe bine 
delimitate, fapt care a dat naştere la dispute controversate cu privire la statutul 
elementelor de provenienţă clasică.

Elementele greco-latine s-au aflat în vizorul cercetătorilor încă în 
secolul trecut. Aşadar, H. Marchand care a studiat semiafixele în limba engleză 
subînţelege prin termenul ,,semiaffix” elementul ce se află între cuvintele întregi 
şi sufixe [6, p. 356].

H. Marchand [6, p. 356] diferenţiază sufixele -able, -dom, -less de aşa 
numitele „semi-suffixes” -like, -worthy, -monger, afirmând că ele se situează 
între cuvinte şi sufixe. Unele din ele, concretizează lingvistul, sunt utilizate în 
calitate de al doilea element din cuvintele compuse, deşi calitatea lor de cuvânt 
este evidentă.

Opiniile lingviştilor occidentali, dar şi ale celor autohtoni cu privire la 
definirea afixoidelor sunt multiple. Aşadar, lingvistul notoriu Gr. Cincilei 
consideră că „afixoidul este afixoid numai atunci şi până atunci când este 
întrebuinţat şi ca morfem radical (sau rădăcină) şi ca morfem afixal” [7, p. 98].

Sintetizând definiţiile lingviştilor menţionaţi anterior, noi ne vom pronunţa 
pentru definirea elementelor de provenienţă clasică cu termenul de ,,afixoide”, 
iar pentru definirea afixoidului vom accepta definiţia lingvistului notoriu  
Gr. Cincilei, în viziunea căruia afixoidul este un element care poate fi întrebuinţat 
şi ca morfem radical, şi ca morfem afixal.

Internaţionalizarea lexiconului tehnico-ştiinţific este determinat de 
folosirea din ce în ce mai mult a ,,elementelor” formative de origine elenă şi latină 
cu ţelul formării diferitelor terminologii. Termenii formaţi din elemente greco-
latine sunt rezultatul unui act conştient de creativitate lexicală, iar elementele 
constitutive ale termenilor discutaţi au un conţinut conceptual, cu toate că 
aceşti formativi nu au o întrebuinţare autonomă. Suntem de acord cu lingvistul 
moldovean I. Dumbrăveanu care consideră, pe bună dreptate, că ,,numai în acest 
sens, probabil, am putea interpreta aceşti formanţi drept elemente de compunere 
şi, implicit, am putea vorbi despre compunere pe bază de formative de origine 
,,savantă” (livrească)” [8, p. 284-287].

Am putea concluziona, în cele din urmă, că problema definirii şi 
delimitării elementelor de origine clasică ţine de problematicul diferenţierii 
compunerii şi afixaţiei, în primul rând a prefixaţiei. Acest subiect necesită  
o tratare diferenţiată a formanţilor, a căror eterogenitate este accentuată în plan 
diacronic şi sincronic.
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ACTUL  DE  LIMBAJ  scuza  ÎN  DISCURSUL  POLITIC:
SCUZE  POLITICE  ADRESATE  ALTOR  STATE
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Abstract. The phenomenon of political apology, which appeared relatively 
recently (at the end of the twentieth century), has aroused researchers’ interest in the 
peculiarities of using this speech act in political discourse. The article focuses on the 
linguistic analysis of six apologies addressed by political leaders from the Republic 
of Moldova to representatives of other states. It reveals the characteristics regarding 
the purpose and the constituent elements of this speech act. 

Keywords: political apology, offence, direct apology, accepting 
responsibility

Apărută la sfârşitul secolului al XX-lea, „epoca scuzelor” continuă să ia 
amploare din ce în ce mai mare în practica politică internaţională. Liderii politici 
din diferite ţări îşi dau bine seama că viaţa în „satul global” este de neînchipuit 
fără armonie şi înţelegere între membrii comunităţii, iar încălcările comise în 
diferite perioade istorice ar putea constitui impedimente în atingerea acestui 
deziderat. Importanţa prezentării scuzelor la nivel naţional şi internaţional este 
reliefată de majoritatea cercetătorilor. De exemplu, A. Lazare consideră că  
„în comunitatea internaţională scuza constituie un element vital pentru 
rezolvarea paşnică a conflictelor” [1, p. 42]. Liderii politici din diferite ţări 
prezintă scuze atât pentru greşelile proprii, cât şi pentru cele ale predecesorilor 
lor. În acest sens, politicienii din RM nu constituie o excepţie. Ei par să fie 
îngrijoraţi de viitorul ţării noastre şi în situaţiile când există ceva ce ar putea 
avea un impact negativ sau ar pune în pericol relaţia RM cu alte state se prezintă 
scuze. Scuzele respective sunt o dovadă a faptului că RM îşi doreşte relaţii 
bune cu alţi „cetăţeni” ai „satului global” şi că este gata să contrabalanseze 
încălcările care au fost comise.

Din cele şase scuze, pe care le-am analizat, trei au fost adresate 
României şi câte una – Consiliului Europei, cetăţenilor Uniunii Europene şi 
Azerbaidjanului.

Înainte de a examina modalităţile lingvale de exprimare a scuzelor în 
discursul politic, considerăm necesar să amintim de mijloacele de exprimare 
a scuzelor în discursul interpersonal (aşa cum au fost ele identificate de către  
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E. Olshtain şi A. Cohen): o exprimare a scuzei; o explicaţie a situaţiei ce  
a provocat ofensa; o asumare a responsabilităţii; o ofertă de despăgubire;  
o promisiune de a nu mai repeta greşeala comisă [2, p. 22].

Pentru scuzele din discursul politic, cercetătorii au identificat două 
componente substanţiale: exprimarea scuzei şi asumarea responsabilităţii  
[3, p. 721].

Analizând textul scuzelor prezentate altor state de pe arena politică din 
RM, constatăm un element comun: toţi politicienii au folosit o scuză explicită, 
ceea ce reprezintă, în termeni searlieni, un act de limbaj direct. Exprimarea 
directă respectă una dintre cele patru maxime – maxima manierei –, prin care 
se concretizează principiul cooperării şi „se referă la modul în care trebuie 
formulate intervenţiile în cadrul unui schimb verbal, reclamând claritate – 
manifestată prin evitarea obscurităţii expresiei, a ambiguităţii şi a prolixităţii” 
[4, p. 305]. Scuza explicită este, după cum menţionează E. Olshtain, o strategie 
„generală”, prin intermediul căreia se poate realiza o scuză „în orice situaţie” 
[5, p. 157]. În discursul politic, folosirea unei scuze explicite este deosebit 
de importantă. Această idee este subliniată de mai mulţi cercetători, precum  
Z. Kampf [6, p. 2258], B. Hastie [7, p. 706], D. Celermajer [8, p. 252] ş. a. 
Astfel, S. Harris atenţionează asupra faptului că mijlocul explicit de a indica 
forţa ilocuţionară a scuzei facilitează interpretarea acesteia de către sursele 
mass-media şi de către public [3, p. 721]. Cu alte cuvinte, o exprimare directă 
asigură reuşita scuzei în discursul politic. Folosirea unei construcţii indirecte 
riscă să fie interpretată drept „nu şi-a cerut scuze”.

În limba română, scuzele explicite pot avea diferite forme: Scuză/Scuzaţi, 
Cer/Cerem scuze, Iartă-mă/Iertaţi-mă, Cer/Cerem iertare. Construcţiile cu 
verbul a ierta (Iartă-mă/Iertaţi-mă, Cer/Cerem iertare) se utilizează foarte rar. 
Acest fapt ne conduce la ideea că solicitarea iertării are o încărcătură semantică 
adiţională. Substantivul scuze se utilizează în toate „scuzele” analizate, dar în 
construcţii diferite:

Iu. Leancă: „Permiteţi-mi să exprim Consiliului Europei şi lui Radivoje 
Grujic personal scuzele noastre sincere pentru acţiunile neîntemeiate întreprinse 
împotriva sa”; M. Ghimpu: „Eu îmi cer scuze prin intermediul „Europei 
Libere” în faţa cetăţenilor României”; M. Ghimpu: „Scuze, dragă Românie, 
că n-au ştiut ce fac”.

Scuza prezentată de Iu. Leancă se deosebeşte de celelalte scuze.  
El foloseşte o expresie foarte oficială („Permiteţi-mi să exprim <…> scuzele 
noastre sincere <…>”), care poate fi interpretată drept „cererea permisiunii 
de a prezenta scuze”. Este un mod deosebit de a prezenta scuze, care nu are  
o frecvenţă înaltă de utilizare. O asemenea formulă de scuză este caracteristică 
mai mult pentru forma scrisă a discursului oficial. De fapt, scuza, prezentată 
de către Iu. Leancă, a şi fost în formă scrisă. Politicianul a adresat o scrisoare 
Consiliului Europei, în care îşi cere scuze pentru încălcările comise de guvernul 
precedent. Forţa scuzei este intensificată cu ajutorul adjectivului sincere. 
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Folosirea acestui intensificator are o semnificaţie deosebită, întrucât el scoate 
în evidenţă dorinţa emiţătorului scuzei de a soluţiona conflictul creat. Un alt 
aspect ce merită atenţie este folosirea de către Iu. Leancă a pronumelui posesiv 
noastre cu substantivul scuzele. Deci nu este o scuză personală, ci una din 
partea ministerului pe care îl conduce sau poate din partea întregului guvern, 
sau chiar a întregii ţări.

M. Ghimpu, Preşedintele interimar al RM, a prezentat două scuze. 
Ambele conţin substantivul scuze. O scuză e reprezentată de construcţia 
performativă completă (îmi cer scuze), iar alta conţine forma eliptică  
a construcţiei performative cer scuze (scuze). După cum susţine  
M. Owen, prin intermediul construcţiei performative „se evită ambiguitatea,  
iar receptorul va interpreta cu siguranţă enunţul respectiv drept scuză” 
[9, p. 65]. Construcţiile „Permiteţi-mi să exprim scuzele noastre sincere”; 
„Scuze”; „Îmi cer scuze” redau clar, direct şi univoc forţa ilocuţionară  
a acestor enunţuri în contextele respective.

Prezintă interes scuza rostită de M. Ghimpu în cadrul recepţiei oficiale, 
organizate de Ambasada României la Chişinău cu prilejul Zilei Naţionale  
a României la 1 decembrie 2009. M. Ghimpu s-a adresat în felul următor: 
„Scuze, dragă Românie, că n-au ştiut ce fac”. Prin formula „dragă Românie”, 
liderul de la Chişinău se adresează nu doar liderilor politici ai României,  
ci întregii ţări. Astfel, autorul scuzei recunoaşte că a avut de suferit întreaga 
ţară, iar mesajul său denotă că nu este indiferent faţă de cele întâmplate. Scuza 
directă a lui M. Ghimpu este urmată de o aluzie biblică: „că n-au ştiut ce fac”. 
Aceste cuvinte au fost spuse de Iisus atunci când era răstignit pe cruce şi se 
ruga Tatălui Ceresc să-i ierte pe răufăcători. Ideea este că, dacă răufăcătorii ar 
fi ştiut că ceea ce făceau nu este bine, ei nu ar fi făcut aceasta. Deci o făceau 
din neştiinţă. În mod similar, dacă guvernul precedent şi-ar fi dat seama că nu 
este bine să se comporte cu România în modul în care au făcut-o, ei ar fi avut  
o altă atitudine. Folosirea acestui intertext, a textului biblic, reliefează o tradiţie 
culturală comună a popoarelor ce trăiesc în aceste două ţări vecine, şi anume 
tradiţia creştină. Majoritatea populaţiei din ambele ţări aparţine religiei creştine 
şi trăieşte conform învăţăturii creştine. Unul din principiile creştinismului este 
de a ierta întotdeauna pe cel care a greşit, indiferent de severitatea ofensei.  
O altă idee, ce se desprinde din acest mesaj, este că, atunci când o persoană nu 
ştie că ceea ce face este rău, pedeapsa lui Dumnezeu asupra lui va fi mai mică. 
Raportând această idee la situaţia descrisă, am putea afirma că, apelând la un 
asemenea intertext, M. Ghimpu subliniază două lucruri: în primul rând, că RM 
speră să obţină iertare din partea României (conform învăţăturii creştine, trebuie 
întotdeauna să iertăm pe ceilalţi), iar, în al doilea rând, că există speranţa că 
România nu va fi foarte severă cu RM pentru cele întâmplate, întrucât cei care au 
fost direct implicaţi nu ştiau că ceea ce fac este rău. În aşa fel, am putea menţiona 
că folosirea textului biblic în discursul politic are drept scop soluţionarea mai 
grabnică a conflictului creat între două ţări care au o valoare culturală comună 
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– creştinismul. Plasând accentul pe acest punct comun, M. Ghimpu scoate în 
relief apropierea dintre aceste două ţări. Relaţiile RM cu România nu ar trebui 
să sufere din cauza unor greşeli comise de guvernul precedent. M. Ghimpu 
subliniază relaţiile de prietenie şi parteneriat dintre aceste două ţări, punând 
accentul pe ajutorul acordat RM de către România şi pe speranţa continuării 
colaborării. Scuza dată are scopul de a restabili relaţiile cu un stat vecin,  
pe care M. Ghimpu îl numeşte „avocatul fără rezerve al Republicii Moldova în 
realizarea parcursului ei de integrare europeană”.

Al doilea element primordial pentru asigurarea reuşitei scuzei politice 
este, după cum opinează S. Harris, acceptarea responsabilităţii [3, p. 721].  
Un atare punct de vedere l-au exprimat şi alţi cercetători (a se vedea  
[6, p. 2258; 8, p. 252]). Asumându-şi responsabilitatea pentru cele întâmplate, 
actorul politic iniţiază şi, în acelaşi timp, facilitează procesul de restabilire  
a echilibrului pierdut. Trebuie să se reţină următoarea observaţie pertinentă: în 
situaţia când politicienii îşi cer scuze pentru greşelile comise de ei, acceptarea 
responsabilităţii este necesară. În discursul politic însă, sunt frecvente situaţiile 
când scuzele sunt prezentate pentru greşelile comise de predecesori. În asemenea 
cazuri, susţine B. Hastie, rar se întâlneşte acceptarea directă a responsabilităţii 
sau a vinei [7, p. 707]. În această situaţie, se poate vorbi despre o acceptare  
a responsabilităţii pentru actul scuzei, dar nu pentru ofensa comisă.

Analiza scuzelor prezentate de politicienii din RM altor state confirmă 
ideea exprimată de B. Hastie, întrucât asemenea scuze se referă la erorile 
comise de predecesorii emiţătorilor, aceştia neasumându-şi responsabilitatea 
pentru cele întâmplate, blamându-i pe cei care sunt vinovaţi. Pentru ilustrare:

Iu. Leancă: „Din păcate, această abordare şocantă nu numai că a fost 
admisă, dar şi încurajată de către foştii lideri comunişti ai Moldovei la cel mai 
înalt nivel”; M. Ghimpu: „Îmi cer scuze pentru insulta adusa României din 
partea vechii conduceri”.

Următoarea modalitate de a exprima scuze în discursul interpersonal, 
şi anume explicarea situaţiei ce a provocat ofensa, lipseşte în textul scuzelor 
prezentate altor state. Aceasta se explică prin faptul că majoritatea acestor 
scuze se referă la greşelile comise de guvernul precedent.

Ultimele două modalităţi, oferirea despăgubirii şi promisiunea de  
a nu mai comite un asemenea act ofensator în discursul interpersonal nu 
pot fi folosite absolut în toate situaţiile care necesită prezentarea scuzelor,  
dar, unde este posibil, ele se prezintă drept mijloace utile pentru a face scuza 
mai convingătoare şi pentru a începe activitatea reparatorie.

Părerile cercetătorilor referitor la includerea promisiunii în textul scuzei 
politice sunt diferite. Unii susţin că promisiunea ar duce la reuşita acestui act de 
limbaj. Alţii însă opinează că o scuză sinceră este eficientă chiar dacă nu conţine 
o promisiune, întrucât exprimarea regretului şi acceptarea responsabilităţii 
pentru ofensa comisă implică dorinţa de a se schimba, precum şi promisiunea 
de a nu repeta greşeala comisă [10, p. 2186]. Mai mult ca atât, J. Kimoga este 
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de părere că promisiunea folosită în scuza politică poate fi interpretată drept 
modalitate de a seduce victima, precum şi de a sublinia diferenţa de putere 
dintre părţi şi, din acest considerent, ea nu este necesară [10, p. 2187]. S. Harris, 
de asemenea, susţine că politicienii rareori fac promisiuni de a nu mai comite 
ofense similare în viitor [3, p. 723].

Foarte rar vom întâlni scuze din cele prezentate de politicienii din RM 
altor state ce ar conţine o făgăduinţă că asemenea ofense nu se vor mai repeta. 
Iată un exemplu de o asemenea scuză prezentată de Iu. Leancă Consiliului 
Europei: „Guvernul de la Chişinău va face tot posibilul pentru a elimina aceste 
practici ilegale şi dăunătoare şi pentru a avansa în mod ferm în implementarea 
reformelor democratice şi a valorilor Consiliului Europei”.

Strategia oferirea despăgubirii reprezintă, în majoritatea cazurilor,  
o descriere a acţiunilor care au fost întreprinse deja pentru a repara dauna 
comisă. Acest fapt subliniază dorinţa părţii vinovate de a soluţiona conflictul 
creat. Astfel, M. Ghimpu prezintă scuza cetăţenilor români la o zi după ce 
a anulat vizele pentru români, introduse de guvernul comunist. Mai întâi,  
el precizează că greşeala a fost reparată prin fapte, ca, mai apoi, să prezinte 
scuza prin care recunoaşte eroarea dată, afirmând explicit că a fost o „greşeală 
politică conştient făcută”.

Remarcăm şi modul în care membrii mişcării social-politice „Acţiunea 
Europeană” au decis să „repare” greşeala comisă de liderii comunişti. Greşeala, 
practic, nu putea fi reparată, dar pentru a-şi exprima solidaritatea cu cetăţenii 
României, cărora nu li s-a permis să intre pe teritoriul RM, membrii acestei 
mişcări au purtat o banderolă cu însemnele Uniunii Europene pe care scria 
„Nu corupţiei! Da UE!”. În felul acesta, ei au condamnat decizia guvernului 
comunist şi au demonstrat susţinerea cetăţenilor UE care au fost victimele 
acestui incident.

În opinia noastră, descrierea acţiunilor întreprinse pentru a repara 
dauna sporeşte forţa scuzei, deoarece faptele vorbesc mai mult decât 
cuvintele. Prin aceasta se demonstrează că partea vinovată a început deja 
activitatea reparatorie. Aceasta însă nu diminuează importanţa scuzei în 
restabilirea echilibrului. După cum susţin cercetătorii, scuza – ca acţiune 
socială – „se deosebeşte de alte acţiuni prin care se repară o ofensă” şi deci 
este mai esenţială pentru „menţinerea armoniei sociale, întrucât comunică 
acceptarea responsabilităţii morale pentru comportamentul ofensator”  
[3, p. 721-722]. Altfel spus, scuza reprezintă o reconciliere sub aspect moral. 
Ambele elemente sunt la fel de importante pentru soluţionarea conflictului 
care s-a creat, iar folosirea concomitentă a mai multe strategii intensifică 
forţa scuzei şi aduce mai multă speranţă în reconciliere.

O altă strategie, ce lipseşte în taxinomia propusă de către E. Olshtain şi 
A. Cohen pentru scuzele din discursul interpersonal, dar care este folosită de 
politicienii din RM atunci când se prezintă scuze altor state este recunoaşterea 
ofensei. După părerea lui A. Lazare, acesta este un aspect important atât al 
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scuzelor publice, cât şi al celor private [1, p. 39]. Chiar dacă ofensa comisă este 
clară pentru ambele părţi, e important ca cel care prezintă scuze să reliefeze 
impactul celor întâmplate asupra victimei şi să specifice motivul pentru ce 
exact îşi cere scuze. În acest sens, A. Lazare susţine că recunoaşterea ofensei, 
acceptarea responsabilităţii, recunoaşterea nerespectării regulilor sociale şi  
a daunei provocate victimei constituie părţi componente ale scuzelor 
prezentate la nivel naţional şi internaţional [1, p. 78]. Recunoaşterea greşelii 
este considerată drept un element al scuzei colective şi de către alţi cercetători  
[8, p. 252; 11, p. 63-64; 10, p. 2185]. A cere scuze înseamnă deci admiterea 
faptului că s-a comis o greşeală, iar aceasta înseamnă recunoaşterea unui eşec.

Examinarea scuzelor prezentate de liderii RM altor state denotă faptul 
că toate conţin elementul dat şi recunoaşterea ofensei se face de fiecare 
data fără ambiguitate. Astfel, în scrisoarea adresată Secretarului General al 
Consiliului Europei, Iu. Leancă a fost foarte explicit în ceea ce priveşte ofensa 
pentru care îşi cere scuze. Liderul politic a prezentat scuze pentru „acţiunile 
neîntemeiate” întreprinse de guvernul precedent împotriva lui Radivoje Grujic, 
Consultant Rezident al Oficiului Consiliului Europei la Chişinău, responsabil 
de implementarea Programului Comun al Consiliului Europei şi Comisiei 
Europene „Susţinerea alegerilor libere şi corecte”. A. Petrencu, Preşedintele 
Mişcării social-politice „Acţiunea Europeană”, şi-a cerut scuze pentru „modul 
în care conducerea comunistă înţelege să respecte acordurile internaţionale 
semnate”, iar M. Ghimpu a prezentat scuze „pentru insulta adusă României 
din partea vechii conduceri, fiindcă, aşa cum au procedat ei, i-au insultat pe 
cetăţenii români şi România, ca stat”. În afară de aceasta, liderii politici şi-au 
exprimat sentimentul de ruşine faţă de incidentul pentru care îşi cereau scuze. 
„A fost o ruşine pentru noi”, a spus M. Ghimpu în cadrul unui interviu pentru 
Radio Europa Liberă, când şi-a cerut scuze de la cetăţenii români, după ce 
sistemul de vize, introdus de guvernul comunist a fost anulat, iar A. Petrencu, 
în legătură cu această suspendare, a încercat acelaşi sentiment: „Ne este ruşine 
că actualul regim recurge la astfel de acţiuni”. Este important să menţionăm 
două lucruri referitoare la exprimarea ruşinii în scuzele politice. În primul rînd, 
este o exprimare colectivă a sentimentului de ruşine („o ruşine pentru noi”, „ne 
este ruşine”). În al doilea rând, liderii politici îşi exprimă ruşinea pentru erorile 
altora. În exemplele invocate, scuzele politice, prezentate pentru greşelile 
proprii, nu conţin vreo exprimare a emoţiilor. Acest fapt ne conduce la ideea 
că exprimarea publică a sentimentului de ruşine pentru greşelile proprii nu este 
tocmai una uşoară. În termenii lui P. Brown şi S. Levinson, această exprimare 
are un caracter ameninţător. Pe de altă parte, exprimarea sentimentului de 
ruşine nu trebuie confundată cu trăirea acestui sentiment, întrucât acestea sunt 
două lucruri absolut diferite: acest sentiment poate fi exprimat fără a fi trăit sau 
poate fi trăit fără a fi exprimat. Este dificil, dacă nu chiar imposibil, de verificat 
aceasta. Deşi acest sentiment este, de multe ori, doar exprimat, dar nu şi trăit, 
totuşi el este o modalitate de a spori forţa scuzei.
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Scuzele politice adresate de politicienii din RM altor state reprezintă  
o dovadă a faptului că guvernul de la Chişinău doreşte ca ţara noastră să aibă 
relaţii bune cu alte state. Cerându-şi scuze pentru greşelile care ar putea pune în 
pericol colaborarea de viitor dintre aceste ţări, liderii politici încearcă să ajungă 
la o coexistenţă paşnică, bazată pe încredere, respect şi ajutor reciproc.

Majoritatea scuzelor analizate au fost prezentate pentru greşelile 
guvernului precedent, nu pentru ale celui actual. Din acest punct de vedere, 
am putea considera că ele nu sunt atât de ameninţătoare pentru imaginea 
emiţătorului, după cum sunt scuzele prezentate pentru greşelile proprii. 
Dimpotrivă, ele par a fi valorizante pentru imaginea politică a acestora. Probabil, 
aceasta influenţează asupra mijloacelor lingvale folosite la exprimarea acestui 
act de limbaj. Scuzele politice analizate sunt exprimate direct, ofensa este 
recunoscută, iar uneori sunt oferite despăgubiri şi promisiuni de a nu repeta 
greşeala comisă. În afară de aceasta, în unele situaţii, emiţătorii scuzei îşi 
exprimă sentimentul de ruşine pentru cele întâmplate, intensificând în felul 
acesta ponderea scuzei. Nu a fost atestată nici o încercare de a voala ofensa 
adusă. Acest fapt asigură reuşita actului scuzei, contribuind prin aceasta la 
restabilirea relaţiilor dintre părţi.
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OBSERVAŢII  PE  MARGINEA
CLASIFICĂRII  EUFEMISMELOR

oxana ChIRA
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Abstract. Many researchers have tried to propose different classifications of 
euphemisms. The heterogeneity of these classifications should not surprise anyone 
since the development of such a classification is made taking into account the 
purpose, the classification criterion etc.

The greatest majority of linguists classified euphemisms from the social, 
psychological, linguistic, pragmatic and other aspects which are reflected in the 
nature of euphemisms. First of all, we shall mention R. Holder’s lexical and 
semantic classification which includes more than 60 groups of euphemisms, all of 
which are registered in the Dictionary of Euphemisms. Generalizing the existing 
observations concerning the typology of euphemisms and taking into account their 
usage, frequency, and degree of knowledge, we shall highlight and focus on five 
types of euphemisms.

Keywords: Euphemism, taboo, ad hoc euphemism, polilexical euphemism, 
discursive euphemism.

Mai mulţi cercetători au încercat să propună diferite clasificări ale 
eufemismelor. Eterogenitatea clasificărilor nu trebuie pe nimeni să surprindă, 
întrucât elaborarea unei clasificări se efectuează în funcţie de scopul urmărit, 
de criteriul care e pus la baza clasificării respective etc. Mai trebuie avut în 
vedere şi faptul că orice clasificare are un caracter deschis.

Cei mai mulţi lingvişti au purces la clasificarea eufemismelor, pornind 
de la aspectele (social, psihologic, lingvistic, pragmatic etc.), pe care le includ 
eufemismele. Astfel, lingvistul rus B. Larin, considerând că la baza clasificărilor 
eufemismelor trebuie de plasat aspectul lor social, a distins trei tipuri:

a) eufemisme utilizate în limba literară; b) eufemisme clasice şi 
profesionale; c) eufemisme familiare [1, p. 68].

A efectuat o analiză a eufemismelor din punct de vedere social şi  
St. Ullmann în lucrarea sa „Semantics” (1962). Lingvistul maghiar consideră 
că la baza clasificării eufemismelor se află:

a) tabuul provocat de frică (de exemplu, numele direct al lui Dumnezeu 
este interzis la multe popoare). St. Ullmann s-a pronunţat şi pe marginea 
numelor a 24 de tipuri de insecte şi animale, care, de asemenea, sunt tabuizate 
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în diferite limbi: viespea, furnica (dintre insecte), leul, tigrul dintre animale  
[2, p. 205-206]; b) tabuul condiţionat de tact: se substituie termenii care sunt 
în raport direct cu astfel de fenomene precum boala, moartea, devieri mintale 
şi fizice, crime [2, p. 206-207]; c) tabuul generat de decenţă: există trei sfere, 
după părerea autorului, care necesită substituirea eufemistică, acestea fiind 
sexul şi funcţiile corpului. St. Ullmann accentuează că fiecare epocă îşi are 
eufemismele sale: de exemplu, în sec. al XIX-lea, în SUA femeile utilizau 
eufemismul talie pentru cuvântul corp [2, p. 207-208].

Are tangenţe cu clasificarea eufemismelor a lui St. Ullmann şi clasificarea 
propusă de A. S. Kurkiev:

a) eufemisme superstiţioase („a fi bolnav” – a nu se simţi bine);  
b) eufemisme care apar în urma fricii sau a unor neplăceri („a omorî” –  
a înlătura); c) eufemisme care apar din milă sau compătimire („bolnav” – care 
nu e cu toate acasă); d) eufemisme care apar din cauza pudorii („baistruc” 
– bastard); e) eufemisme care apar din cauza politeţii („bătrân” – în etate)  
[3, p. 23-24].

Compararea ultimelor două clasificări ne oferă posibilitatea de a constata 
că prima clasă evidenţiată de St. Ullmann corespunde primelor două categorii 
din clasificarea lui A. Kurkiev (1 = 2 + 3), a doua – cuprinde a treia şi a cincea 
(2 = 3 + 5), iar ultima se referă la a patra clasă (3 = 4). Putem deduce, aşadar, 
că, pe de o parte, tipurile de eufemisme coincid, iar, pe de altă parte, termenul 
tabu dispare definitiv din clasificarea propusă de A. Kurkiev.

Ne propunem, în continuare, să urmărim în ce măsură reflecţiile unui 
sociolog diferă de cele ale lingviştilor. Din perspectiva sociologului german 
M. Gasser-Mühlheim, există câteva grupuri stigmatizate, care stau la baza 
clasificării sociale a eufemismelor:

a) psihologice (boli psihice, alcoolism şi narcomanie, retard mintal); 
b) fizice (neputinţă, bătrâneţe); c) filogenetice (rasa neagră, alte rase); d) alte 
grupuri stigmatice (sărăcie, homosexualitate, pedeapsă) [4, p. 13].

În legătură cu clasificarea în cauză, consemnăm doar că sociologul a făcut 
uz de principii bazate pe cauzele sociale ce provoacă utilizarea eufemismelor.

Una dintre clasificările larg răspândite în literatura de specialitate e cea 
care se referă la clasificarea tematică a eufemismelor. De exemplu, A. M. Kaţev, 
ţinând cont de sfera de utilizare, evidenţiază eufemisme care substituie:

a) numele lui Dumnezeu, nume de diavol sau blesteme;  
b) moartea, boala şi acţiunile legate de ele; c) devierile mintale şi fizice; 
d) viciile oamenilor; e) crima şi urmările ei; f) sărăcia; g) relaţiile 
sexuale; h) unele părţi ale corpului uman; i) obiectele de toaletă;  
î) unele funcţii fiziologice; j) unele profesii, ocupaţii, emoţii puternice etc.  
[5, p. 7-30].

În legătură cu clasificarea tematică, unii autori au mers şi mai departe, 
distingând eufemisme ce se referă la sfera socială şi personală. Eufemismele 
din sfera personală se referă la:
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a) procese fiziologice şi starea organismului; b) părţi ale corpului;  
c) relaţiile dintre sexe opuse; d) boală şi moarte;
iar cele din sfera socială se referă la:

a) diplomaţie; b) puterea statală; c) relaţiile dintre grupurile naţionale 
şi sociale; d) activitatea militară; e) tainele statului; f) unele tipuri de profesii  
[6, p. 386-407].

S-a bucurat de atenţie şi cercetarea eufemismelor sub aspect pragmatic, 
evidenţiindu-se următoarele clase de eufemisme:

a) eufemisme moral-etice (a seduce pentru „a ademeni, a înşela”; 
minoritate naţională pentru „rrom”); b) eufemisme arhaice (tron, acolo unde 
nici regele nu merge călare pentru „WC”); c) eufemismele prestigiului (boss 
pentru „şef”; hair stylist pentru „frizer”); d) eufemismele etichetei (în etate, 
cu experienţă pentru „bătrân”); e) eufemisme ideologice (Cel Bătrân pentru 
„Stalin”) etc. [7, p. 69].

Abordarea pragmatică a eufemismelor poate fi întreprinsă şi în funcţie 
de contextul etico-moral în care se întrebuinţează. Astfel, pot fi evidenţiate 
eufemisme ce se referă la:

a) om (moarte, boală, devieri fizice şi mentale, vicii morale, 
părţi ale corpului, relaţii intime); b) familie (divorţ, certuri, înşelare);  
c) societate (crimă, sărăcie, rasă) [8, p. 23].

Trebuie să menţionăm în legătură cu această clasificare că ea pare a fi 
mai degrabă o clasificare socială, iar caracterul negativ al denotatului din cele 
trei clase poate fi evaluat doar într-o situaţie anumită. În favoarea acestei idei 
poate fi invocat rolul social al vorbitorului, relaţiile dintre vorbitor şi ascultător, 
scopul comunicării, condiţiile exterioare ale comunicării etc.

Pe parcursul anilor au fost efectuate şi alte tipologizări ale eufemismelor. 
Menţionăm, întâi de toate, clasificarea lexico-semantică a lui R. Holder,  
ce cuprinde peste 60 de grupe de eufemisme, toate fiind înregistrate de 
Dictionary of Euphemisms. E de remarcat că aceasta e unica clasificare,  
ce se impune prin numărul mare de exemple şi de clase eufemistice, ilustrând, 
în acelaşi timp, diversitatea utilizării eufemismelor. În legătură cu dicţionarul 
în discuţie, mai e de reţinut o remarcă de valoare a autorului: nu este posibil, 
totuşi, de a evita suprapunerea dintre aşa categorii de eufemisme ce se referă, 
de exemplu, la moarte, funeralii, omoruri şi suicid [9, p. 449].

Pornind de la fenomenul tabu, lingvistul german C. Wanzeck divizează 
eufemismele în două clase mari generale: eufemisme convenţionale şi 
eufemisme motivate pragmatic. Din moment ce în societate sunt evitate 
cuvintele din domeniul tabu, deci cel al corpului, morţii, maladiilor etc. şi sunt 
înlocuite cu altele, putem vorbi de eufemisme convenţionale. Eufemismele 
motivate pragmatic sunt utilizate însă în situaţiile când vorbitorul încearcă 
să înfrumuseţeze adevăruri neplăcute (sub aspect cantitativ, prevalează 
eufemismele din sfera politică şi economică) [10, p. 82-83].

Găsim rezonabil a invoca şi observaţiile cercetătoarei germane  
R. Rada privind destinaţia dintre eufemismele uzuale şi eufemismele ad-hoc 
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sau ocazionale [11, p. 87]. Insistând asupra deosebirilor dintre aceste două 
tipuri de eufemisme, autoarea constată că primul tip face parte din vocabularul 
de bază şi este înregistrat în dicţionarele lexicografice, în timp ce al doilea tip 
este utilizat spontan şi are impact eufemistic doar într-o anume context situativ, 
neavând şanse de a se stabili în limbă. În legătură cu acest tip de eufemisme, nu 
putem să nu invocăm şi observaţiile lui E. Benveniste care menţiona că „numai 
situaţia determină eufemismul şi, în funcţie de faptul dacă este ea tipică sau 
accidentală, ea formează tipul expresiei eufemistice în conformitate cu normele 
unei sau altei limbi” [12, p. 372].

În fine, amintim şi de clasificarea lui S. Luchtenberg care a efectuat-o 
în funcţie de intenţiile vorbitorului, evidenţiind două clase: eufemisme 
atenuante şi eufemisme de dezinformare (manipulare). Eufemismele 
atenuante sunt reprezentate de o „exprimare social condiţionată, prin 
intermediul căreia aspectul indecent al unui cuvânt sau concept este 
atenuat sau este redenumit, folosindu-se un aspect inatacabil”, pe când 
„eufemismele de manipulare sunt acele eufemisme ce nu au drept scop 
menajarea sentimentelor receptorului. Din păcate însă, constată cercetătorul, 
deosebirea dintre eufemismele atenuante si cele de manipulare nu este 
întotdeauna posibilă în realitate” [13, p. 368-370].

Generalizând observaţiile existente pe marginea tipologiei eufemismelor 
şi luând în considerare domeniile lor de utilizare, frecvenţa lor, precum şi gradul 
lor de cunoaştere, vom evidenţia următoarele case de eufemisme:

a) eufemisme stabile sau lingvale sunt eufemismele care s-au încetăţenit 
deja în limbă şi sunt cunoscute de majoritatea vorbitorilor (de exemplu, pentru 
denotatul „bătrân” se folosesc eufemismele om în etate/ cu experienţă de viaţă/ 
de vârstă pensionară/ de vârstă respectabilă; pentru „mort” – răposat; pentru 
„afemeiat”, „seducător” – Donjuan; pentru „amant” – prieten; pentru „urină” – 
treaba mică. De obicei, acest tip de eufemisme este înregistrat şi evidenţiate în 
dicţionare prin abrevierea euf. sau eufem. Deseori, aceste eufemisme îşi pierd 
funcţia eufemistică, păstrând doar „haina” neutră a conţinutului (de exemplu: 
„Acesta nu e prietenul meu, e doar coleg de serviciu”);

b) eufemisme tabuistice sunt eufemismele care au la bază o superstiţie 
sau o interdicţie religioasă. Majoritatea eufemismelor de acest tip au apărut din 
cauza fricii. Astfel, vorbitorul, bănuind că îndepărtează fenomenele negative 
de la sine, substituie termenul „drac” prin diavol, demon, satană, necuratul, 
Aghiuţă, Anticristul, ucigă-l crucea, ucigă-l toaca, păcatul, ucigă-l tămâia, cel 
cu coadă, cel cu coarne; „cancer” prin o boală incurabilă, ducă-se pe pustii, 
boala păcatelor; „epilepsie” prin boala neagră;

c) eufemisme discursive sau familiale sunt eufemismele care sunt 
cunoscute mai mult într-un grup de prieteni sau în familie. Acest tip de 
eufemisme nu dispun, de obicei, de unităţi monolexicale şi sunt decodate fie 
în baza situaţiei (cum ar fi, de exemplu, întrebarea Nu vreai, mucuţu, la oaoa? 
pentru „Nu vrei la WC?”), fie a unui text (de exemplu: Este ceva de mâncare 
în casă?, făcându-se aluzie la faptul că „sunt flamand”), fie a intonaţiei  
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(Ce, eşti un pic…? pentru „Ce eşti nebun?”). Unele din aceste eufemisme, 
datorită coloritului lor local, se transmit din generaţie în generaţie: Ia aminte 
ce mănânci, altfel te va duce în Dealul crucii1 (Dealul crucii substituie 
cuvântul „cimitir”).

Trebuie să menţionăm că uzul familial actual manifestă o predilecţie 
pentru formaţiile cu elemente prefixale (de tipul e superprofesionist care  
e o creaţie ironică pentru „profesionist prost”) şi pentru cuvinte străine  
(de tipul: La 16 ani îţi zic goodbye, mamă!, făcându-se aluzie că va pleca 
din familie, va fi independent; Tata face greenbacks în Rusia pentru „tata 
face bani negri în Rusia”);

d) eufemisme ocazionale, contextuale sau ad-hoc sunt eufemismele care 
au toate caracteristicile de bază ale unui eufemism, dar sunt create şi utilizate 
doar într-o situaţie concretă, ca mai apoi să fie uitate: Merg să mă relaxez puţin 
pentru „merg la veceu”; A aplica sistemul două degete pentru „a vomita”. 
Eufemismele ocazionale mai sunt numite şi „eufemisme ale autorului”. 
Acest tip de eufemisme reprezintă variante lexico-semantice ocazionale 
care apar într-un discurs ca urmare a mutaţiilor semantice sau a creativităţii 
ocazionale. În majoritatea lor, eufemismele ocazionale sunt alcătuite dintr-un 
cuvânt, dintr-o expresie sau chiar dintr-o propoziţie şi sunt utilizate cu sens 
metaforic. Fiind unităţi denominative indirecte, ce „exploatează“ sensuri 
neînregistrate de dicţionare, eufemismele ocazionale sunt utilizate de ziarişti 
în dorinţa lor atât de a evita denumirile convenţionale, deja instituţionalizate, 
ale unor realităţi nedorite sau obscene, cât şi de a imprima comunicării un 
pronunţat caracter incitant, conotativ. Astfel, în expresia „fostul ţine-cal al 
lui Băsescu” (Academia Caţavencu, 30 iunie 2012, 4) efectul conotativ – cu 
aluzii transparente la funcţia persoanei respective – este mult mai puternic 
decât folosirea numelui Emil Boc. Am remarcat faptul că un rol deosebit în 
formarea eufemismelor ocazionale revine creativităţii limbajului. E. Coşeriu 
menţiona referitor la procesul de creativitate în limbă că „momentul în care 
s-a creat un cuvânt acela este echivalentul actului de creaţie poetică, care, 
de altfel, e de la «a face», deci «când s-a făcut», nu «când s-a întrebuinţat».  
Pe urmă îl putem întrebuinţa în mai multe feluri şi reproduce” [14, p. 16]. 
Deci momentul creării eufemismului ocazional este echivalentul actului de 
creaţie, iar întrebuinţarea acestuia în mai multe contexte şi apariţia lui în 
vocabularul activ este o repetiţie, o „reproducere”.

e) eufemismele polilexicale. După cum se ştie, eufemizarea 
se realizează prin diverse mijloace: substituirea sensului, utilizarea 
împrumuturilor, abrevierea, crearea de sensuri ce indică insuficienţa 

1 Îl considerăm familial, dat fiind faptul că e tipic satului Vasilcău, Soroca, sat 
localizat în valea Nistrului, iar la marginea satului, pe un deal, a fost plasată cu câteva 
secolele în urmă o cruce, care era scoasă în timpul sovietic şi care reapărea misterios 
peste noapte. În preajma crucii a ajuns cimitirul nou al satului, iar denumirea Dealul 
crucii este cunoscut doar sătenilor băştinaşi.
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calităţii, acţiunii, circumstanţei etc. Nici toate unităţile limbii nu participă 
în egală măsură la atenuarea vorbirii. Dintre acestea se detaşează net 
îmbinarea stabilă de cuvinte. Anume îmbinările stabile de cuvinte constituie 
majoritatea eufemismelor care fie că s-au încetăţenit în limbă sau că sunt 
pe cale de a se încetăţeni, fie că sunt create ad-hoc şi utilizate cu o anumită 
ocazie. Ca şi eufemismele monolexicale, eufemismele polilexicale au un 
conţinut denotativ difuz şi au menirea de a voala mesajul. De exemplu: 
îmbinările a recurge la disponibilizări/restructurări/optimizări se folosesc 
în locul verbului „a concedia” cu scopul de a minimaliza caracterul stresant 
al informaţiei (pentru cel vizat), iar utilizarea îmbinării dureri de burtă, 
care e un calc formal după mal di petto (considerat de Galli di Paratesi  
[15, p. 41] un eufemism pentru tuberculoză – termen medical ce redă exact, 
dar excesiv de drept sensul respectiv al maladiei)1, e determinată de pudoare 
(un mijloc de camuflare a disconfortului fiziologic).

De regulă, pot fi distinse două căi de apariţie a eufemismelor 
polilexicale: internă şi externă. Cele mai multe eufemisme polilexicale 
sunt, indiscutabil, cele apărute pe cale internă. Astfel, trebuie să admitem 
că, în realitate, orice frazeologism, graţie sensului său figurat, deci prin 
însăşi semantica sa, este deja un eufemism: frazeologizarea, după cum se 
susţine pe bună dreptate, „presupune mutaţii semantice esenţiale bazate 
pe metaforă, metonimie, hiperbolă etc.” [16, p. 93], iar eufemizarea  
nu e altceva decât o „substituire”, adică are drept punct de reper aceleaşi 
figuri semantice.

Observaţiile cu referire la eufemismele polilexicale sunt valabile şi 
pentru proverbe, aforisme, citate, pentru genericul unor emisiuni televizate etc.  
Astfel, în situaţia unei persoane care a depus eforturi fizice şi/sau intelectuale, dar 
fără vreun rezultat palpabil va fi invocat citatul eminescian „Mulţi lucrează, puţini 
gândesc”; un dansator rău va fi avertizat, făcându-se aluzie la genericul emisiunii 
lui Ştefan Bănică (Junior) că nu va participa la Dansez pentru tine. Ceea ce ar 
trebui să se reţină în legătură cu aspectul în discuţie e faptul că paleta eufemistică 
a unei îmbinări stabile de cuvinte e în funcţie directă de situaţia ce urmează a fi 
evocată şi, totodată, voalată. Astfel, cineva poate scapă boii în păpuşoi şi când 
odrasla lui nu frecventează orele, şi când subalternul lui nu respectă programul 
de lucru etc. (într-un cuvânt, avem motive de a distinge categoria „eufemismelor 
polilexicale ocazionale”).

În cadrul eufemismelor polilexicale formate pe cale internă, trebuie să 
amintim şi de cele care ţin de intertextualitate (de regulă, aceste eufemisme 
le utilizează studenţii, intelectualii ş.a.). Astfel, pentru o doamnă cu multe 
zorzoane, lipsită de gust, îi zicem că e Chiriţa lui Alecsandri, iar o persoană 
linguşitoare este un Moţoc (după opera lui C. Negruzzi); prin întrebarea Care 

1 Trebuie să menţionăm că în limba română cuvântul tuberculoză (precum 
şi varianta lui abreviată tbc) au avut, iniţial, şi ele funcţie eufemistică, substituind 
denumirile directe: oftică, boală-cîinească, boală-seacă.
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e fata babei şi care e a moşneagului în casa aceasta facem aluzie la povestea 
respectivă a lui I. Creangă.

Vorbind de calea externă de apariţie a eufemismelor polilexicale, trebuie 
să menţionăm că ea se referă la inventarul eufemismelor alcătuite din cuvinte 
străine, care au fost preluate în forma lor etimologică şi sunt utilizate în contexte 
româneşti specializate pe domenii. Deci e vorba de aceleaşi frazeologisme, 
proverbe, aforisme, citate, titulaturi etc. doar numai cu deosebirea că acestea 
sunt împrumutate, traduse sau calchiate. Referitor la sursele externe de 
îmbogăţire a stratului eufemistic polilexical românesc, cităm exemple de tipul: 
tabula rasa (˂ lat. tabula rasa „masă ştearsă”) „prost”, pagube colaterale 
(˂ engl. collateral damage) „pierderi de soldaţi”, gulere albe (< engl. white 
collars) „proletariat” (de regulă, cele mai multe exemple sunt preluate, la ora 
actuală, din limba engleză).

Trebuie să menţionăm că, după ştiinţa noastră, funcţia eufemistică 
a unităţilor polilexicale i-a preocupat doar sporadic pe lingvişti şi, fireşte, 
descrierea ei sistematică e în sarcina investigaţiilor ulterioare. Problematica 
eufemismelor polilexicale nu a atras atenţia cuvenită nici a lexicografilor 
şi nici a frazeografilor (evitarea utilizării menţiunii stilistice eufemism în 
dicţionarele explicative şi frazeologice e un argument în acest sens). Reiese, 
aşadar, că noţiunea de eufemism, raportată la unităţile polilexicale, nu trebuie 
să fie utilizată doar în cazul unităţilor ce au apărut în urma interdicţiilor 
legate de denumirea directă a naşterii sau a morţii omului (de tipul a apărea 
pe lume, a se duce pe lumea cealaltă) sau ca rezultat al evitării unor subiecte 
„delicate” (de tipul treaba mică „urină”), întrucât materialul faptic ne 
furnizează suficiente motive de a presupune capacitatea eufemistică a oricărei 
unităţi polilexicale stabile.

Am prezentat o clasificarea lexico-semantică, alcătuită doar din cinci 
tipuri de eufemisme, dar credem că acestea sunt suficiente pentru a demonstra 
actualitatea subiectului şi, totodată, necesitatea examinării eufemismelor din 
diverse puncte de vedere (psihologic, sociologic, lingvistic etc.).
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SPECII DE  PROZĂ  POPULARĂ  COMICĂ  ROMâNEASCĂ,
NESESIZATE  ŞTIINŢIFIC

victor CIRIMPEI
Institutul de Filologie al AŞM

Abstract. Romanian popular comical prose has not only one species − 
buffoonery „snoavă”, but four more: funny story, practical joke, topsyturvy, clever 
reply, all thesse avy still unnoticed by mainstream science; in this instance we 
plead to support the statute of folklore species of some notions.

Keywords: folklore funny story, buffoonery „snoavă”, practical joke, 
topsyturvy, clever reply

Prima specie de proză populară comică românească, luată în seamă de 
cărturarii vremii moderne, a fost anecdota, aşa cum a înţeles-o, la 1854, primul 
folclorist român Anton Pann [8, p. 137; 6, p. 685], folosind-o pentru colecţia 
sa Culegere de poveşti şi anegdote (deşi subiecte de anecdote, neîntrebuinţînd 
acest cuvînt1, avem din sec. XVII în scrisul cronicarului Ion Neculce  
[3, p. 142-143]; în lume − din Antichitate [9, p. 816]).

Altă specie de proză populară comică românească, pătrunsă temeinic 
în circuitul cultural est-romanic, a fost snoava. În vreo zece ani ai sec. XIX 
apăruse o serie de cărţi cu acest cuvînt în denumirile lor: Petre Ispirescu, snoave 
şi poveşti populare (Bucureşti, 1889), de acelaşi alcătuitor − Basme, snoave, 
glume, adunate din gura poporului (Craiova, 1892), Gheorghe Popescu-
Ciocănel, Basme, snoave, ghicitori (Ploieşti, 1893), Dumitru Stăncescu, snoave 
(Bucureşti, 1893), G. Chicoş, Culegeri populare, snoave (Bucureşti, 1897), 
Gheorghe Crăciunescu, Copii de găsit. snoave, legende, poveşti (Caransebeş, 
1898), D. Jurescu, snoave populare (Bucureşti, 1899) [5, p. 105].

Devenit în scurtă vreme noţiune foarte cunoscută şi autoritară, cuvîntul 
snoavă a suprimat atît numele de anecdotă ca specie folclorică aparte, cît şi 
acelaşi drept al altor structuri de gen cu modalităţi proprii de reprezentare 
comică în proză a realităţii artistice [5, p. 123-127].

Astfel, în colecţiile de snoave descoperim şi materii de altă natură ca 
specii de proză populară comică românească. Din această cauză ani în şir am 

1 „Celebrul catalog” cuprinde 3029 tipuri de snoavă-specie şi (în viziunea 
cercetătoarei) 199 tipuri de anecdotă ca subspecie a snoavei.
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căutat să argumentăm cu texte folclorice, că, în afară de specia snoavelor, 
proza populară comică mai are cîteva specii (nu subspecii!) înrudite cu 
snoavele ca tratare comică a realităţii, însă cu profiluri artistice proprii, la 
nivel de specii folclorice de sine stătătoare. (Aşa cum, în literatură, înrudite 
sînt speciile: epopeea, romanul, nuvela, povestirea, schiţa; înrudite ca 
naraţiune-povestire, însă fiecare cu specific propriu de tratare/prezentare 
a realităţii expuse.)

* * *
Cuvîntul „glumă”, alături de „snoavă”, l-a folosit Petre Ispirescu în titlul 

colecţiei sale de la 1892 − Basme, snoave, glume, adunate din gura poporului, 
adică nu numai snoave, dar şi glume-nesnoave (deşi în limbaj popular glume 
sînt oricare comicării, dincolo de naraţiunile propriu-zise); un anume caracter 
de specie au/comportă acele glume care sînt puse artistic pe seama unui dialog 
succint-concentrat, nefiind anecdote. O glumă, publicată iniţial în 1905, 
reprodusă ca snoavă, redă (opera întreagă) următorul dialog: „− Nu ţi-e ruşine, 
Toadere, să vii la biserică în sumanul ista, aşa rupt şi peticos? − De ce să-mi 
fie ruşine, că doar nu-i al meu!” [12, p. 721]. Opúscul aceasta − cum e snoavă, 
dacă nu e snoavă?! Nici anecdotă nu e.

Ca specie snoava reprezintă o povestire folclorică înveselitoare, 
preponderent realistă, cu epicul detaliat al unui subiect sau al unei înlănţuiri  
de motive.

Faţă de snoavă, anecdota (folclorică) expune comic mai pe scurt epicul 
unui singur subiect, al unei situaţii de viaţă. În cartea Snoave şi anecdote din 
1979 (studiu, texte, comentarii) am împărţit în grupe aparte creaţiile-snoave şi 
creaţiile-anecdote; în studiul introductiv tratîndu-le expres ca pe „două specii 
înrudite”, care, afirmam atunci, „au profiluri independente bine conturate”  
[13, p. 5 şi 6].

Peste ani 35 (în 2014) harnicul etnolog de la Bucureşti Iordan Datcu 
ne va reproşa că la elaborarea volumului Snoave şi anecdote nu am beneficiat 
„de celebrul catalog al Sabinei Cornelia Stroescu La typologie bibliografique 
des facéties roumaines (1969)” [6, p. 50]; noi însă în acel an (1979) de primă 
încercare de delimitare, ca specii aparte, a snoavelor şi anecdotelor, nu ne 
puteam permite să criticăm necunoaşterea, la Bucureşti, a anecdotei ca specie1; 
prin faceţie avîndu-se în vedere la S. C. Stroescu doar snoavele ca unică specie 
a prozei populare comice româneşti (inclusiv snoava-anecdotă).

Examinînd critic maldăre de texte, pe care le numisem anecdote în 1979, 
am observat, spre 1985 (trecuse 5-6 ani), că nu toate corespund numelui ales, 
unele din ele nefiind, propriu-zis, anecdote (nici snoave, bineînţeles).

1 În Folclor din Ţara Fagilor (1993), p. 273, le vedeam drept „avalanşe de 
realităţi absurde […] care, în loc să ne supere, ne fac să zîmbim”.
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Mai întîi am identificat printre acestea, ca specie, gluma. Ideea ne-a 
devenit clară la elaborarea cărţii Ace pentru cojoace, pentru care am folosit 
subtitlul explicativ Glume, anecdote, snoave [1] − trei specii adică, de la mai 
scurte spre mai desfăşurate. „Într-o zi o femeie a văzut cum cînele vecinei i-a 
mîncat o găină. Strigă peste gard: − Cumătră! Cînele [ñeatale] iar mi-a mîncat  
o găină!… Aceea răspunde: − Ha! Foarte bine că mi-ai spus! I-arăt eu lui − 
două zile n-o să-i dau nimic mîncare!” [10, p. 272].

Structura epică a unei asemenea glume nu este nici de anecdotă, nici 
de snoavă. Pentru Ovidiu Bîrlea (1976) anecdota şi gluma erau „subspecii 
strîns înrudite cu snoava” [2, p. 352]. Şi nu subspecii, considerăm ca replică, 
ci chiar specii. Încă la 1867 B. P. Hasdeu distingea anecdota ca specie, 
dar mai tîrziu avea să semnaleze şi „termenul snoavă, diferit de anecdotă”  
(După [2, p. 351]).

În acelaşi volum (Folclor din Ţara Fagilor) am publicat, cu largi 
explicaţii, cîteva texte (p. 273-277), pe care le-am numit pidosnicii − creaţii 
amuzante (zise pe dos) nu numai prin subiectul expus, dar şi prin felul 
poetic special deformat al vorbelor; un fel de absurdisme gîndite artistic 
în anumită cheie1. Unui tînăr i se naşte… tata; în cîteva clipe o mlădiţă 
de copac se dezvoltă „vreo douăzeci de metri [!]”, devenind un arbore cu 
un cuib de pasăre şi puişori în cuib. Din altă creaţie aflăm de posibilitatea 
unuia de a umbla, realmente (nu metaforic), fără cap şi a-şi pune capul 
între umeri oricînd vrea să o facă. Sau, naraţiuni abracadabrante graţie 
deformării comice a oricărei îmbinări de verb şi substantiv: în loc de  
„a purcede pe o cărare”, cineva „se cărăreşte pe o purceasă”; în loc de  
„a fura vreo trei cîrlane”, unul „cîrlăneşte vreo trei furate”; în loc de  
„s-a dus cu caprele”, băiatul „s-a caprilus cu dusele”.

Un grupaj de pidosnicii am publicat şi în Pătăranii folclorice ale 
românilor sovietici… (2008). Din economie de spaţiu reproducem din această 
carte o pidosnicie scurtuţă (cele mai multe întrecînd şi snoavele ca lungime�) 
− culeasă în 1971, satul Bahmut − Călăraşi; creaţia expune imaginea rustică, 
pitorească, a unui om în revenire acasă de la prăvălia satului, parcurgînd uliţa 
în deplină, mirifică linişte: „Merg pe gard, mă ţin de drum. Nici un latră nu mă 
cîne. Nici o rage nu mă vacă. Merg cu subţioară pînea” [11, p. 185].

În cartea Pozne cu alde Păcală… (2007) publicam pentru prima dată 
mostre ale unei specii de proză populară comică, pe care am numit-o întrebare 
cu răspuns isteţ (mai pe scurt − răspuns isteţ); specia reprezintă rezultatul unui 
aranjament între unul care întreabă ceva şi altul care poate răspunde stupefiant, 
mucalit, amuzant. Ansamblul întrebare (1) şi răspuns (2) necesită efort creator, 
subtilitate şi simţ comic, demne de mintea unui Pepelea „isteţ ca un proverb”. 

1 Nu mai vorbim de pidosniciile scriitoriceşti, ale unor F. Kafka, S. Beckett,  
E. Ionesco ş. a.
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„− Ia spune-mi, moşule, ce ai făcut că, iată, ajungi la suta de ani? − Păi, dă!… 
Ce era să fac?… Am aşteptat.” Sau: „− De ce apa de mare este sărată?, întreabă 
unul, iar altul răspunde: − Pentru că ea conţine multe scrumbii.” (Ambele piese, 
din [5, p. 138]). Şi, una mai contemporană, culeasă în 1987: „Toată lumea ştie 
că sida [boală sexuală gravă] îi ciuma veacului douăzeci − ciuma progresului 
tehnico-ştiinţific; şi în toată lumea-i răspîndită sida, numai în două ţări, Japonia 
şi Uniunea Sovetică, nu-i sida. Oare de ce? − Pentru că Japonia, cu progresul 
tehnico-ştiinţific, îi demult în secolul douăzeci şi unu, da Uniunea Sovetică-i 
de-abia prin secolul op’şpe” [11, p. 205].

* * *
Aşadar, laconic-rezumativ: snoava nu este unica specie a folclorului 

comic românesc în proză; mai avem la români, ca specii ale naraţiunii populare 
comice: anecdota (folclorică), gluma, pidosnicia, răspunsul isteţ.

Faptul că doar noi creionăm (sesizăm) acestor patru categorii 
folclorice profiluri de specie, încă nu este suficient. Spre mai multă 
limpezire a statutelor celor cinci noţiuni discutate, în volumul Comicul 
folcloric… [5, p. 128-138] am inclus un capitol, intitulat: „Cum arată ca 
specii de folclor publicat anecdota, snoava, gluma, pidosnicia, răspunsul 
isteţ”, cu cîte cinci creaţii pentru fiecare specie.

Prin această comunicare de for filologic naţional cu participare 
internaţională, cu dezbateri (dar şi soluţionări mai mult sau mai puţin 
rezonabile) de probleme actuale, am putea mişca pozitiv, sperăm, cercetarea 
esenţei structurale şi denominative a unor tipuri de creaţii folclorice  
ca cele examinate.
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REPERE  ALE  VALORIFICĂRII  CARNAVALESCULUI
ÎN  ROMANUL  LUI  ThOMAS  MANN  Doctor  Faustus

sergiu COGUT
Institutul de Filologie al AŞM

Abstract. The article focuses on emphasizing the importance of self-
parody, of biographical mimicry in Thomas Mann’s novel entitled Doctor Faustus: 
The Life of the German Composer Adrian Leverkühn, Told by a Friend. There 
are highlighted also the effect of the Latin collection Gesta Romanorum on the 
protagonist as its reading stimulated his penchant for parody and the carnivalesque 
valences of such descriptions as that in which the bliss of hell is identified with 
a deep-voiced pitifull jeering and scorne of all the immeasureable anguish, 
accompanied by whinnying laughter and the pointing finger, that’s why hell is 
defined as a monstrous combination of suffering and derision.

Keywords: Carnivalesque, self-parody, biographical mimicry, bliss of hell, 
combination of suffering and derision.

Thomas Mann, una dintre somităţile literare ale secolului al XX-lea, 
scriitor de referinţă al literaturii germane, a afirmat despre romanul său Doctor 
Faustus. Viaţa compozitorului Adrian Leverkühn povestită de un prieten că ţine 
la această operă de septuagenar ca la nici una din toate câte alcătuiesc bogata sa 
creaţie literară. Mărturisea că îi este cel mai scump, întrucât l-a costat cel mai 
scump şi acel cititor care se arată sensibil la înalta tensiune sufletească care-l 
cuprinde merită toată recunoştinţa sa de autor. Această preferinţă a ilustrului 
prozator explică şi publicarea unei lucrări concepute ca „romanul unui roman” 
ce se intitulează Cum am scris „Doctor Faustus”.

În cele ce urmează, vom releva unele dintre particularităţile romanului 
ce favorizează o grilă de lectură a acestuia prin prisma accentuării valorificării 
resurselor de esenţă carnavalescă. Pentru început, evidenţiem importanţa 
acordată parodiei, mai exact autoparodiei, mimicii biografice, aşa cum este ea 
elucidată de către Thomas Mann în următoarele enunţuri confesive: „trebuie 
să fi ştiut totul (…), să dau chiar începutului perspectiva de profunzime  
a întregului, şi să-l fac pe biograful care se simte emoţionat, posedat de subiectul 
său, să fie veşnic tentat să anticipeze viitorul, să se rătăcească în el. Dar emoţia 
biografului era emoţia mea, parodiam propria mea plenitudine şi rolul acesta, 
acest «a pune pe altul să scrie», ocolirea asumării directe a răspunderii (…) 
îmi făcea realmente bine. Abia acum îmi dau seama limpede, pentru prima 
oară, cât de necesare îmi erau masca şi jocul faţă de gravitatea menirii mele”  
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[1, p. 697]. Precizarea care urmează este elocventă în acest sens: „De data asta, 
de această unică dată, ştiam ce vreau şi ce sarcină îmi asumam: nimic mai puţin 
decât romanul epocii mele, travestit în povestea unei vieţi de artist precare şi 
nelegiuite” [1, p. 697-698]. Întrucât năzuinţa de a crea o operă mare, plănuită 
din capul locului ca atare, nu era lucru potrivit nici pentru opera însăşi, nici 
pentru starea de spirit a lui ca autor, el accentuează necesitatea de a recurge la 
autozeflemisire care să atenueze patosul cât mai mult cu putinţă.

Un simţ acut al parodiei îl are chiar protagonistul romanului. Este 
vorba de o suită dramatică grotescă asupra căreia lucra Adrian, subiectele ei, 
ne relatează naratorul Serenus Zeitblom, fiind „luate dintr-o carte veche de 
povestiri şi anecdote, Gesta Romanorum” [1, p. 406-407]. Datorită personajului 
Schildknapp aflase Adrian despre această carte care este o traducere din latineşte 
a celor mai vechi culegeri de basme şi legende creştine: „O citiseră seri de-a 
rândul împreună şi ea l-a captivat pe Adrian datorită simţului lui pentru ridicol, 
a poftei lui de râs, da, poftei de-a râde până la lacrimi” [1, p. 419]. În opinia 
naratorului, aceste Gesta „aveau un efect dintre cele mai ilariante. Erau, în 
cel mai înalt grad, adecvate să stimuleze la Adrian simţul lui acut al parodiei, 
şi gândul de a dramatiza muzical, într-o formă concentrată, câteva din aceste 
istorii, pentru un teatru de marionete, începu să-l preocupe din ziua în care 
dăduse peste ele” [1, p. 419-420]. Exemplul ales din această culegere este 
unul edificator prin carnavalescul său: o fabulă „profund imorală, anticipare  
a Decameronului, Despre nelegiuita viclenie a babelor, unde o codoaşă, căreia 
îi merge numele că-i o sfântă”, ambivalenţa carnavalescă e evidentă, „izbuteşte 
să convingă o nobilă şi chiar excepţional de onestă şi respectabilă soţie, al cărei 
soţ încrezător se afla plecat la drum, să păcătuiască cu un tânăr ce se prăpădea 
de dor după ea” [1, p. 420]. Pentru a fi sigură de reuşita încercării, ea se folosi 
de căţeaua sa, pe care o maltratase astfel: o ţinu două zile înfometată, după care 
„îi dădu să mănânce pâine unsă cu muştar, şi bietul animal începu să lăcrimeze 
groaznic. Baba luă atunci căţeaua şi se duse cu ea la virtuoasa soţie care, ca 
toată lumea, o socotea o sfântă. Când nobila doamnă văzu căţeluşa în lacrimi, 
se minună şi întrebă despre pricina acestei nemaipomenite întâmplări, drept 
care bătrâna se făcu că pregetă să răspundă, pentru a mărturisi, după multe 
stăruinţe, că sărmana căţeluşă nu-i decât mult-prea-cumintea-i fiică: aceasta 
refuzase cu îndărătnicie să răspundă pasiunii înfocate a unui tânăr aprins după 
ea, ceea ce l-a împins pe nefericit în braţele morţii, iar drept pedeapsă, fata  
a fost preschimbată în căţea, şi acuma, fireşte, vărsa veşnic lacrimi de căinţă. Şi în 
timp ce spunea minciunile bine chibzuite, codoaşa vărsa şi ea lacrimi; dar nobila 
doamnă se înspăimântă la gândul potrivirii dintre cazul ei şi al pedepsitei (…) 
proxeneta îi arătă limpede ce ireparabilă nenorocire ar fi dacă s-ar metamorfoza 
şi dânsa în căţea” [1, p. 420]. Remarcăm, în primul rând, încurajarea infidelităţii 
prin convingerea nobilei doamne şi respectabilei soţii, aşa că cei doi amanţi 
„celebrară cel mai dulce dintre adultere”. De asemenea, accentuăm şi abilităţile 
actoriceşti ale bătrânei codoaşe, masca pe care şi-a ales-o pentru a juca rolul de 
mamă suferindă din cauza pierderii fiicei prefăcute în căţea.



59

E binevenit să remarcăm că diavolul în romanul Doctor Faustus îşi 
face simţită prezenţa, deşi în mod indirect, chiar de la începutul acestuia, 
în al III-lea capitol şi anume prin râsul protagonistului Adrian, unul într-
adevăr remarcabil prin specificul său carnavalesc. Astfel, însuşi autorul îşi 
aminteşte în textul său Cum am scris Doctor Faustus că atunci când el i-a 
citit unui cunoscut pe nume Alma Mahler primele trei capitole, a observat cât 
de impresionat a rămas interlocutorul său, „aş zice, mai curând neliniştit, ca 
de un fel de prevestire, de râsul lui Adrian în care probabil simţise imediat 
ceva anormal, ceva religios-demonic, despre care, după aceea, nu înceta să mă 
întrebe. […] Diavolul, eroul ocult al cărţii, cu toate că lipsit de formă, relevă 
romancierul, e prezent totuşi, încă din râsul ăsta, cum era şi în «experienţele» 
lui papa Leverkühn, şi ce aveam eu de făcut acum era să-l las pe acest personaj, 
bănuit chiar de la început, să-şi precizeze, încet-încet, conturul şi prezenţa, 
aşa cum se întâmplă în capitolele teologice de la Halle...” [1, p. 719]. Prin 
aceste experienţe ale tatălui protagonistului se are în vedere pasiunea lui pentru 
studii de ştiinţe naturale, biologie, fizică şi chimie. În legătură cu predilecţia 
dată a lui Jonathan Leverkühn, naratorul menţionează: „…mă simt dator să 
adaug că am înţeles întotdeauna foarte bine această neîncredere a unei epoci 
de spiritualitate religioasă faţă de răspândirea pasiunii pentru descoperirea 
tainelor naturii. Cu siguranţă că cei cu frica lui Dumnezeu vedeau în ea un fel 
de raporturi nepermise cu Necuratul, fără să ia în seamă că se află o contradicţie 
în însuşi faptul de a considera opera Creatorului, natura şi viaţa, ca un domeniu 
rău famat sub raport moral. Natura e în sine prea plină de mistificări ce aduc 
a vrăjitorie, de capricii echivoce, de aluzii numai pe jumătate acoperite şi cu 
stranii indicaţii spre hazard, pentru ca oamenii credincioşi, îngrădiţi de canoane, 
să nu vadă în studierea ei o necugetată călcare a legilor divine” [1, p. 21]. Ceea 
ce urmează este de asemenea foarte relevant pentru a înţelege acea explicaţie 
cu privire la pecetluirea legământului din spovedania lui Adrian de la sfârşitul 
romanului, atunci când el face referinţă la gâza bălţată Hetaera esmeralda. 
Aşadar, referitor la examinarea cărţilor lui Jonathan cu ilustraţii în culori 
despre fluturi exotici şi animale marine, remarcăm următoarele constatări: 
„Erau reproduse acolo exemplare de fluturi de noapte, fără nici un fel de puf 
pe aripioarele lor, astfel că păreau făurite dintr-o sticlă delicată, împânzită cu 
vinişoare rare de culoare mai închisă. Unul dintre fluturii de felul acesta – 
nuditatea sa diafană se presimţea bine în penumbra de amurg a frunzişului – se 
numea Hetaera esmeralda. O singură pată de culoare avea Hetaera pe aripi, 
violet cu trandafiriu, şi cum în zbor nu vedeai nimic altceva din ea, putea fi 
asemuită cu o petală de floare purtată de vânt” [1, p. 22]. Cât despre râsul 
molipsitor al lui Adrian, după ce sunt descrise alte exemplare din carte, fluturi 
împodobiţi „cu desene extraordinar de fastuos colorate” [1, p. 23], dar greţoşi, 
atât de respingătoare fiind mirosul şi gustul lichidului din corpul lor, încât dacă 
erau vânaţi din greşeală, cel ce dorise să savureze o bucăţică bună scuipa îndată 
înghiţitura, naratorul precizează că anume lucrurile acestea îl făceau pe fiul lui 
Jonathan „să râdă în hohote până-i dădeau lacrimile, îmi venea şi mie să râd, 
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din toată inima. Dar papa Leverkühn ne admonesta cu un «Ssst!» pentru că 
voia ca toate aceste lucruri să fie privite cu o sfioasă evlavie – aceeaşi evlavie 
plină de mistere cu care examina scrisul indescifrabil de pe cochiliile anumitor 
scoici ajutându-se cu lupa lui mare” [1, p. 24].

Un alt exemplu de asemenea foarte elocvent pentru simţul neordinar 
al comicului şi, efectiv, al parodiei propriu lui Adrian îl aflăm în schimbul 
de scrisori pe care l-a avut cu fostul său mentor Kretzschmar, mai cu seamă 
în această confesiune a sa dintr-una din epistole, în care-şi pune următoarele 
întrebări: „… de ce-s oare silit să râd? Poate fi oare folosit cu mai mult geniu 
conformismul tradiţional, pot fi mai binecuvântate trucurile? Se poate atinge 
frumosul cu sentimente mai bine cumpănite? Iar eu, ticăloşit, trebuie să râd, 
şi anume la sunetele grohăite trimise-n ajutor de bombordon – vum, vum, 
vum – bang! –, poate că am lacrimi în ochi, dar imboldul la râs e irezistibil – 
parcă-i un blestem, dintotdeauna însă fenomenele cele mai bogate în mister, 
cele mai impresionante, mi-au stârnit râsul, şi din pricina simţului meu 
exagerat al comicului m-am refugiat în teologie, în speranţa că ea va domoli, 
va pune capăt acestei slăbiciuni – pentru ca să dau aici peste un comic imens 
şi înspăimântător. De ce aproape toate lucrurile trebuie să-mi pară propria 
parodie? De ce trebuie să mi se pară că aproape toate, nu aproape: toate 
mijloacele şi artificiile artei nu mai sunt bune astăzi decât pentru parodie? – 
Probleme pur retorice, e-adevărat – n-ar mai lipsi decât s-aştept răspuns la 
ele” [1, p. 180]. Dar şi scrisoarea de răspuns, prin încheierea ei cu un citat 
din Heruvimul pelerin, demonstrează că şi Kretzschmar, la rândul său, avea 
o predilecţie aparte pentru formule ce sunt în consonanţă perfectă cu spiritul 
carnavalesc. Astfel că, îndemnându-l spre decizia de a-şi schimba cariera şi 
a se dedica în totalitate creaţiei muzicale, deoarece îl considera înzestrat în 
acest sens, încearcă să-l convingă pe Adrian, scriindu-i: „Grăbeşte-te, Adrian, 
şi decide-te! Eu aştept. Ai împlinit douăzeci de ani şi mai sunt o mulţime de 
şiretlicuri de-ale meşteşugului pe care trebuie să le-nveţi, şi ca să te stimulez, 
adaug că sunt destul de grele. E mai bine să te-apuce durerea de cap de pe 
urma exersării de canoane, fugi, contrapunct, decât de pe urma combaterii 
argumentelor kantiene de combatere a dovezilor existenţei lui Dumnezeu. 
De ajuns cu celibatul dumitale teologic! Fecioria-i de preţ mare, dar făt tot 
trebui’ să facă,/ Altfel e ca ţăr’na stearpă” [1, p. 182]. Comparaţia din citatul 
menţionat ne aminteşte de cultura populară a râsului, care a fost cercetată 
de M. Bahtin în monografia sa despre capodopera lui Rabelais. În capitolele 
Cronotopul rabelaisian şi Bazele folclorice ale cronotopului rabelaisian, 
autorul relevă că această cultură populară a râsului trebuie înţeleasă ca 
derivată din concepţia folclorului arhaic, apărut în epoca prestatală, în care 
el descoperă un cronotop ideal, imaginat în „procesul muncilor agricole”, 
timpul fiind unul „colectiv”, al „creşterii productive”, astfel că el se măsoară 
şi se diferenţiază numai în funcţie de evenimentele colective. Cu referire 
la acest cronotop, se accentuează că nici mişcarea, nici chiar metamorfoza 
nu suprimă unitatea fenomenelor, întrucât fiecare eveniment e pătruns de 
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prezenţa şi necesitatea întregului. Chiar şi moartea e obligatoriu urmată de 
renaştere, căci este concepută ca semănare.

În contextul elucidării specificului acestui roman ca operă reprezentativă 
pentru continuitatea tradiţiei carnavalescului literar e necesar să remarcăm 
descrierea oraşului pe care Leverkühn şi l-a ales drept reşedinţă, Münchenul 
de la sfârşitul regenţei: „Frumuseţea, rusticitatea monumentală a peisajului său 
urban, străbătut de un pârâu de munte, sub un cer alpin cu albastrul purificat 
de suflul föhnului, va fi mângâiat, desigur, şi privirea lui Adrian, moravurile 
tihnite, care aveau ceva din licenţiozitatea permanentă a unui bal mascat, îi 
vor fi făcut şi lui viaţa mai uşoară. Spiritul acestui oraş – sit venia verbo! –, 
mentalitatea nesăbuită, dar inofensivă, sentimentul artistic de un senzualism 
decorativ şi carnavalesc al acestui Capua încântat de sine, aveau, evident, să 
rămână străine de sufletul unui om profund şi sobru cum era Adrian – ambianţa 
acestei urbe era tocmai ce trebuia ca să-i provoace privirea cunoscută mie de 
ani de zile […] Münchenul cu concertele de paradă ale gărzii la Feldherrnhalle, 
cu prăvăliile de obiecte de artă şi magazinele de artă decorativă (cât nişte 
palate), cu expoziţiile de sezon, cu balurile ţărăneşti în carnaval, cu beţiile 
crunte cu bere de martie, cu chermeza prelungită de pe Oktoberwiese, 
ţinând săptămâni întregi, unde-şi prăznuia saturnalele un poporanism dârz 
şi fidel, totuşi de mult corupt de metodele moderne de vânzare în masă…”  
[1, p. 269-270]. În enumeraţia din fragmentul respectiv figurează şi saturnaliile 
moderne, astfel că în mod firesc ne amintim de acele sărbători „de origine 
rustică”, după cum precizează cercetătoarea Anna Ferrari, care „se desfăşurau 
anual în onoarea zeului Saturn. Instituite, potrivit mărturiei lui Livius (…), 
concomitent cu inaugurarea templului lui Saturn de la poalele Capitoliului, 
în 497 î. Hr., aveau loc în luna decembrie, începând din 17, după calendarul 
lui Numa Pompilius, şi durau şapte zile, până pe 23 decembrie” [2, p. 741].  
În contextul celor menţionate, autoarea ne oferă preţioase informaţii referitoare 
la unele particularităţi ale festivităţilor respective: „în timpul saturnaliilor se 
accepta inversarea rolurilor sociale, implicând o licenţă în raporturi absolut 
imposibilă în restul anului”. Astfel, cei care în viaţa obişnuită erau sclavi cu 
ocazia saturnaliilor „participau la banchete alături de stăpâni, dar îşi puteau lua 
toate acele libertăţi care în alte împrejurări i-ar fi costat foarte scump, ajungând 
până la a cere să fie serviţi de propriii stăpâni” [2, p. 741]. De asemenea,  
e remarcată alegerea unui princeps saturnalicius ce avea drept scop consfinţirea 
caracterului de farsă propriu sărbătorilor în cauză, fiind relevate şi afinităţile cu 
serbările carnavalului datorate anume atmosferei sărbătoreşti, uneori deşănţate, 
şi practicării travestirii.

Dacă e vorba de ipostaza faustică a lui Adrian, aşa cum ne arată şi titlul 
romanului, este inevitabilă apariţia diavolului, a acelui Mefistofel cu care 
protagonistul să încheie un pact faustic. Totodată, în dialogul dintre cei doi, 
mai cu seamă în relatările diavolului, pot fi depistate anumite tangenţe cu 
principii ale viziunii carnavaleşti. Bunăoară, atunci când în contextul relevării 
afinităţii dintre artist şi nebun, criminal („Artistul e frate cu criminalul şi cu 
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nebunul. Îţi închipui tu că s-a putut crea vreodată o operă care să placă fără 
ca plăsmuitorul ei să fi avut de-nvăţat ce-i aceea o existenţă de criminal şi de 
nebun?”) interlocutorul lui Leverkühn menţionează: „Noi nu creăm lucruri 
noi – asta-i treaba altora. Noi doar descătuşăm, eliberăm. Dăm dracului 
blegeala şi timiditatea, scrupulele preacurate şi îndoielile. Cu un pic de 
hiperemie spulberăm, suprimăm oboseala – şi cea mică şi cea mare, şi cea  
a oamenilor şi cea a vremii ” [1, p. 315-316]. Anume acestea sunt unele dintre 
principalele trăsături ale concepţiei carnavaleşti ce promovează eliberarea de 
sub autoritatea unui control riguros, descătuşarea, iar spulberarea, suprimarea 
oboselii vremii este unul din principalele obiective care determină specificul 
tradiţiei practicilor definitorii pentru o atare viziune . În continuare, diavolul 
accentuează, dintr-o optică de asemenea înrudită cu cea carnavalescă, 
„autenticul, străvechiul, primitivul entuziasm, entuziasmul nevătămat de 
nici o critică, de nici o chibzuire paralizantă, de nici un control ucigător al 
raţiunii” [1, p. 316], altfel spus „divinul extaz”, precizând: „Dacă diavolul 
detestă ceva, dacă există în toată lumea asta ceva ce el nu poate să înghită, 
e critica dizolvantă. Ceea ce vrea, ceea ce promovează el e tocmai triumful 
împotriva ei, nechibzuinţa irupând strălucitoare” [1, p. 316]. În acelaşi spirit 
este şi replica lui Adrian: „Şarlatan de bâlci!”, la care diavolul răspunde: 
„Fireşte! Se putea altfel?! Când cineva lămureşte, rectifică cele mai grosolane 
neînţelelgeri ce circulă pe seama sa, şi asta mai mult de dragul adevărului 
decât de dragul persoanei sale, e-un palavragiu. N-am de gând să îngădui 
ca mironoseala ta supărăcioasă să-mi vâre căluşul în gură, şi ştiu foarte bine 
că nu faci decât să-ţi stăpâneşti emoţia, că m-asculţi cu tot atâta plăcere cu 
câtă ascultă o fată, duminica, la biserică, şoaptele flăcăului”. Combaterea 
unei atare atitudini de mironoseală este exemplară pentru specificul spiritului 
carnavalesc, dar şi asocierea plăcerii cu care el e convins că îl ascultă Adrian 
cu cea pe care o are o domnişoară care ascultă anume la biserică, duminica, 
şoaptele flăcăului este şi ea elocventă în acest sens.

O descriere ce poate fi considerată revelatorie pentru valorificarea 
principiilor carnavalescului este cea a iadului făcută la insistenţa 
protagonistului („Să-nchei un târg şi să nu ştiu negru pe alb ce-am de plătit? 
Răspundeţi! Cum se vieţuieşte în casa diavolului? Ce-i aşteaptă, în speluncă, 
pe cei care v-au jurat credinţă?) când din partea diavolului el primeşte 
următorul răspuns: „E-adevărat că acolo, între zidurile fără ecou, va fi gălăgie 
mare, nemăsurată, mult mai mare decât poate cuprinde urechea; şuierături şi 
uguieli, urlete şi gemete, răcnete şi horcăieli, ţipete şi mormăieli, zbierete 
şi milogeli în extazul schingiurilor, încât nimeni nu-şi va mai auzi propriul 
cântec pentru că va fi înăbuşit în al tuturor, în chiotele dense, groase ale 
iadului, în trilurile ruşinii stoarse din eterna revărsare a celor care nu-s de 
crezut şi-a celor pentru care n-au a răspunde” [1, p. 327-328]. Cele menţionate 
în continuare ne interesează în mod deosebit, întrucât este evidenţiată  
„o voluptate a infernului” care ne permite să considerăm tabloul în cauză 
unul cu adevărat reprezentativ pentru valenţele carnavaleşti ale acestui 
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roman: „Să nu uităm monstruosul geamăt de voluptate, ce se-amestecă şi el, 
pentru că un chin fără sfârşit e, care nu dă suferinţei răgaz, n-are sincopă, nici 
leşin să-i pună hotar. Începe să degenereze într-o savoare a ruşinii, ceea ce-i 
îndeamnă pe unii, cu oarecare ştiinţă a intuiţiei, să vorbească chiar despre  
«o voluptate a infernului». De ea se leagă un element de sarcasm şi  
o ignominie fără de margini, iar amândouă la un loc fac parte din cazne, 
pentru că această voluptate infernală e cam acelaşi lucru cu o batjocorire 
profund lamentabilă a incomensurabilei suferinţe îndurate şi-i însoţită de 
dispreţul arătării cu degetul şi de râsete nechezate…” [1, p. 328].

În concluzie, menţionăm că în legătură cu valorificarea carnavalescului 
în capodopera lui Thomas Mann Doctor Faustus e necesar să fie accentuat 
atât simţul acut al parodiei, râsul până la lacrimi specific lui Adrian, cât 
şi predilecţia romancierului pentru autoparodie, pentru mimica biografică 
realizată prin intermediul naratorului Serenus Zeitblom ce explică de ce s-a 
decis el să recurgă la mască şi la joc. Cu referire la râsul protagonistului 
Leverkühn, e cazul să fie reliefată importanţa lui ca indiciu al prezenţei 
diavolului în acest roman ce ne duce cu gândul la pactul faustic. Însăşi 
existenţa lui Adrian, după cum rezultă din mărturisirea sa, mai cu seamă 
din sintagma ambivalentă „călugăr diavolesc” prin care se caracterizează 
în faţa invitaţilor, este o dovadă a naturii sale faustice şi, respectiv, de 
specific carnavalesc, la fel cum este şi descrierea iadului ce îl aşteaptă după 
încheierea celor 24 de ani câţi i-au fost oferiţi de către diavol pentru a-şi 
fructifica genialitatea în muzică. Descrierea festivităţilor din Münchenul 
de la sfârşitul regenţei ales de Adrian ca reşedinţă a sa, precizarea anumitor 
surse literare ca Gesta Romanorum ce i-au influenţat creaţia muzicală pot 
fi considerate repere memorabile ale valorificării carnavalescului şi sunt 
esenţiale pentru o înţelegere adecvată, pertinentă a specificului poeticii 
acestui roman.
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PAGINI  BILINGVE  ÎN  PRESA  SPIRITUALĂ
DIN  BASARABIA  (1867-1871)

LIDIa COLESNIC-CODREANCA
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat. În prezenta comunicare, se face o caracterizare generală  
a cadrului sociocultural în care a apărut şi a activat presa spirituală din Basarabia 
în condiţiile diglosiei de 106 ani şi o trecere în revistă a ziarelor editate de Eparhia 
Chişinăului şi a Hotinului în epoca sec. al XIX-lea. Pe baza materialului faptic 
selectat din presa scrisă, sunt scoase în relief cele mai caracteristice particularităţi 
ale limbii române: manifestări ale interferenţei bilingve atestate în textele de limbă 
română publicate. Astfel, se conturează tabloul general al limbii române utilizate 
de către clerici în sfera cultului religios din Basarabia sec. al XIX-lea.

Cuvinte-cheie: diglosie, bilingvism, glotopolitică, sfera cultului religios, 
interferenţă bilingvă.

După mai bine de o jumătate de veac de la anexarea Basarabiei, în 
tipografia eparhială de la Chişinău, începe editarea revistei bilingve Kişinevskie 
Eparhialnâe Vedomosti, organul de presă al Eparhiei Chişinăului. Sinodul rus, 
la 17 februarie 1867, aprobând cererea Arhiepiscopului Antonie al Chişinăului 
şi Hotinului din 7 ianuarie 1867, a emis ucazul „pentru alcătuirea vedomostilor 
Eparhiei Chişinăului în limba Rusască cu tălmăcire pe limba cea de loc 
Moldovenească” [1, p. 1], „uitând” parcă de ucazul sinodal de la 20 august 1836 
„despre permiterea utilizării limbii moldoveneşti în lucrările de secretariat pe 
parcursul a 7 ani” [2, fila 1], expediat de către sinod arhiepiscopului Dimitrie, 
edict care interzicea utilizarea limbii române în Basarabia în administraţie după 
anul 1842.

La început, din 1867 până în 1905, revista Kişinevskie Eparhialnâe 
Vedomosti s-a editat bilunar, apoi săptămânal (1905-1918) şi cuprindea două 
compartimente: 1) partea oficială, cu decrete emise de Sf. Sinod privitor la 
biserică şi dispoziţii ale autorităţilor eparhiale de la Chişinău; şi 2) partea 
neoficială, cu tălmăciri la Sf. Scriptură şi la Scrierile Sf. Părinţi, cu învăţături şi 
sfaturi pentru creştini, cu ştiri despre activitatea şcolilor ecleziastice, cu articole 
despre istoria Eparhiei Chişinăului şi Hotinului, cu materiale referitoare la 
obiceiuri, tradiţii ş. a.

Prima redacţie a revistei eparhiale era alcătuită din profesori ai 
Seminarului Teologic din Chişinău. Dar printre colaboratorii revistei au fost 
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şi câţiva preoţi din afara seminarului: arhimandritul Natanail (Danilevschi), 
preoţii Luca şi Teodor Laşcu, D. Ciachir, I. Găluşcă. Redactorul revistei era 
arhimandritul Varlaam, rectorul seminarului, care a semnat în calitate de 
redactor doar un singur număr.

Primul număr al revistei apare la 1 iulie 1867 şi este primit cu multă 
încântare de către tagma duhovnicească basarabeană, anume pentru faptul 
că textele sunt tălmăcite în română. Deşi iniţial administraţia revistei 
solicitase arhiepiscopiei să impună bisericilor abonarea la revistă, tirajul 
revistei bilunare nu era suficient de mare: în 1867 – 689 de exemplare; în 
1868 – 620 de exemplare; în 1869 – 600 de exemplare; în 1874 – 696 de 
exemplare [3, p. 426].

De reţinut că, 1) revista eparhială nu era tradusă integral din ruseşte,  
ci doar numai unele articole, mai ales din partea neoficială; 2) titlul revistei figura 
numai în limba rusă; 3) textele traduse nu purtau semnătura traducătorului. 
Se ştie că la început textele erau tălmăcite în română de către colaboratorii 
redacţiei: protoiereii Teodor Baltaga şi Emelian Ghepeţchi, apoi au fost atraşi 
şi alţi traducători, precum preoţii I. Galuppa, Gh. Dânga, I. Butuc, Luca Laşcu 
şi diaconul A. Ciugureanu [4, p. 197].

Dar, şi acele articole traduse apar numai până în anul 1871, nr. 16.  
La sfârşitul anului 1871 „textul românesc este suprimat sub pretextul că 
traducerea, mai cu seamă a părţii oficiale a revistei, este dificilă” [5, p. 30].  
În afară de aceasta, mai este şi „inutilă şi de prisos”, invocându-se că, 
„majoritatea preoţilor şi-au făcut studiile la Seminar şi cunosc bine limba rusă” 
[6, p. 421].

Şi totuşi, paginile bilingve ale revistei publicate pe parcursul a patru 
ani, cu texte traduse de către diverşi autori, constituie o sursă deosebit de 
valoroasă din punct de vedere sociolingvistic, întrucât acele texte păstrează 
o variantă inedită a limbii române utilizate în sfera cultului religios din 
Basarabia secolului al XIX-lea. Ba chiar mai mult, paginile traduse divulgă 
o realitate lingvistică influenţată de utilizarea cu desăvârşire a limbii ruse în 
comunitatea lingvistică basarabeană.

În prezentul articol ne propunem a reliefa cele mai caracteristice 
manifestări ale interferenţei bilingve, atestate în paginile româneşti ale 
Buletinului Eparhial de Chişinău pe parcursul anilor 1867-1871.

De regulă, în textele traduse prevalează 1) calcurile (sintactice, lexicale, 
morfematice, semantice) după modele ruseşti:

„Au ieşit în lume cuvintele, învăţăturile şi vorbirile, cele tipărite în 
anul curgătoriu a Preosvinţiei Sale, Preosvinţitului Leontie” (rus. Vâşli v svet 
otpeceatannâie v tekuşcem godu slova, poucenia i reci Ego Preosveaşcenstva, 
Prepodobnago Leontia) [7, p. 109], „Feciorul de diacon Andrei Iapăscurtă sau 
rânduit pănămariu la biserica ce din nou se zideşte în satul Ţarigrad, ţinutul 
Sorocii” (rus. v novostroiuşceisea ţerkvi) [8, p. 78]; „Protoiereiul de la Biserica 
Sf. Nicolai din Posada Şabii, ţinutul Akkermanului, pentru bătrâneţele anilor 
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(rus. po starosti let) s-au uvolnit după ştat” (rus. za ştat) [9, p. 10]; „Punerile 
la cale ceii mai de sus ocârmuire” (rus. rasporeajenia vâsşego pravilelistva) 
[10, p. 25]; „s-au orânduit împlinitoriu dregătoriei de ponomariu”  
(rus. opredelen ispravliaiuşcim doljnosti ponomarea) [11, p. 69]; „Datoriile 
ce să atârnă de bunăstarea ce din afară” (rus. obiazannosti v otnoşenii ko 
vneşnemu blagopoluciu) [12, p. 292];

„Cel afară de ştat diacon (rus. sverhştatnâi diakon) din satul Corneşcii, 
uezdul Iaşului, Ioann Buciucean s-au orânduit psalomşcic la biserica de 
acolo…” [13, p. 175]; „dascălul preste ştat” [8, p. 77]; „Biserica Trei-Ierarhii, 
din satul Cozeşt tot acelaş ţinut” (rus. togo je uezda) [14, p. 30]; „Scrisoarea 
preotului din sat cătră preotul tot din sat” (rus. Pisimo seliskago sveaşcennika k 
seliskomu je sviaşenniku) [15, p. 409]; „Aşăzarea cea dinlăuntru a hramurilor” 
(rus. vnutrennee raspolojenie hramov) [14, p. 314]; „Preotul fără de loc”  
(rus. bezmestnâi sveaşcennik) [9, p. 9].

La nivelul lexicului, în paginile traduse predomină 2) cuvintele ruseşti 
cu afixe româneşti, aşa-zisele împrumuturi lexicale adaptate la normele 
limbii române:

„Ştatul Comitetului de îmvăţătură” (rus. Ştat ucebnago komiteta)  
[8, p. 75], „De la Canţelearia oberprocurorului Preasfântului Sinod” (rus.  
Ot Kanţelearii oberprokurora Sviateişago Sinoda) [16, p. 96]; „Uezdul Iaşului… 
[13, p. 175]; „Diaconul Iacov Saviţchii s-au strămutat de la Soborul de 
cafedră al Chişinăului la Soborul din Akerman” (rus. iz Kafedralinago sobora)  
[7 , p. 107]; „Poftorirea ucazului (rus. povtorenie ukaza) [15, p. 120]; 
„Pricetnicii din satul Cioreşt” (rus. pricetniki) [13, p. 175]; „Delele în 
sfatul Blagocinicesc pot a să porni după jalobe, iscuri şi pârâri” (rus. Dela v 
blagociniceskom sovete mogut nacinatisea po jalobam, iskam i donosam)” 
[10, p. 27]; „s-au învolnit afară de ştat” (rus. uvolen za ştat) [14, p. 150]; 
„pentru neşciinţa de carte … s-au iscliucit din tagma duhovnicească în 
cea politicească” [12, p. 76]; „cea dintâi foarte vajnică parte a hramului” 
(rus. vajneişaia ceasti hrama) [14, p. 315]; „Părţile bisericii cele mai 
glavnice” (rus. glavneişie ciasti ţerkvi) [14, p. 314]; „s-au năgrădit” (rus. 
nagrajdenî) [17, p. 66]; „s-au năgrădit cu nabedrennice” (rus. nagrajdenî 
nabedrennikami) [17, p. 67]; „feldfebelul otstavnoiu (slobod)” (rus. 
otstavnoi felidfebeli) [18, p. 88]; „Rucaviţele sau năracliţele” (rus. poruci 
ili narukavniţî) [19, p. 2]; „Nabedrenniţa sau genuncheriul, greceşte 
epigonatii” (rus. nabedrennik ili nacolennik, po greceski epigonatii)  
[19, p. 3]; „După cetirea şestopsalmiei şi a ecteniei cei mari“ (rus. posle 
citenia şestopsalmia i velikoi ektenii) [14, p. 144].

Substantivul rusesc „Polunoşniţa” (rus. polunoşniţa) este utilizat de 
către traducători la diverse cazuri româneşti: „În vremea polunoşniţii”, „toată 
polunoşniţa”, „în afară de polunoşniţa cea de toate zilele, la noi sânt şciute 
încă polunoşniţa sâmbetei şi a duminicii” [21, p. 409-410].

La fel, şi cuvântul rusesc pesnia este folosit la singular şi plural la diferite 
cazuri: „această cântare a pesnelor iaste alcătuită după deosebite pravile”, 



67

„Obicinuit are pentru sine 8 nesne”, „În sfintele pesne”, „cântări deosebitelor 
pesne”, „după a treia pesne”, „după pesna a 3-a”, „închipuiesc măria pesnei 
ceii mai mare sau mai mice”, „pesna a noua a canonului se încheie cu svetelna 
pesna” [22, p. 202].

Atestăm atât substantivul rusesc userdie, utillizat la diverse cazuri 
româneşti, cât şi adjectivul derivat cu sufixul-nic: „preoţilor, pentru 
propoveduirea ce cu userdie a lor” [18, p. 88], „în nagradă, pentru a lor 
userdnică pentru biserică ascultare” [17, p. 66].

Observăm predilecţia traducătorilor pentru formarea adjectivelor 
româneşti cu ajutorul sufixului – nic, tendinţă atestată în 1840 în Gramatica lui 
Iacob Ghinculov [23]:

„scrierea cea offiţialinică” (rus. offiţialinaia perepiska), „în Sinodalnica 
canţelearie” (rus. v Sinodalinuiu Kanţeleariu) [1, p. 2]; „s-au hotărât a zidi trei 
porţi triumfalnice” (rus. reşili postroiti tri triumfalinâie vorota [24, p. 113]; 
„scârbelnica simţire [24, p. 125]; „tipărirea vedomostilor Eparhialnice” (rus. 
eparhialinâie vedomosti), [15, p. 110]; „limba cea de neam naţionalnică” 
(rus. narodnâi naţionalinâi iazâk) [15, p. 413]; „biserica pravoslavnică”  
(rus. pravoslavnaia ţerkovi), [15, p. 417]; „inspectorul şcolilor populearnice” 
(rus. inspector narodnâh şkol), „stăpânirea Eparhialnică” ( eparhialinoe 
nacialistvo) [14, p. 46]; „Vro câteva cuvinte pentru posturile cele ce le 
ţine biserica pravoslavnică” [15, p. 417]; „iar în turnişoare steaguri: 
russesc-naţionalnic şi russesc-neguţitoresc” (rus. flag russko-naţionalnâi)  
[24, p. 116].

Cuvinte ruseşti neadaptate la afixe româneşti se întâlnesc mai rar:
„Porţile întâiu puse era lângă rohatca Orheiului” (rus. Pervâie vorota 

postavlenî bâli vozle Orgheevskoi zastavî) [24, p. 115], „s-au orânduit 
psalomşcic” (rus. opredelion psalomşcikom) [13, p. 175]; „s-au însemnat 
pomoşcnic pe blagocinie” (rus. opredelion pomoşnikom po blagociniu)  
[14, p. 49]; „din partea cea de dreapta diaconik spre păzirea rizelor” (rus. po 
pravuiu storonu diakonik dlia hranenia riz) [14, p. 315].

La nivelul sintaxei, o caracteristică deosebită a topicii, este antepoziţia 
atributului faţă de cuvântul determinat, copiere a modelului rusesc: „porţile 
acestea erau cu aurite acoperişuri în mijlocul a 12 mititele arce” [24, p. 115], 
„au fost aprinse opaiţe şi pestriţe fănare”, „nu vor îneca-o curgătoarele ploi” 
[24, p. 125]; „ femeiescul schit Răciula” [25, p. 52]; „pentru userdnică ascultare 
şi cinstită purtare” [17, p. 66]; „învolnitul seminarist” [26, p. 71]; „cel afară 
de ştat diacon” [13, p. 175]; „supusul moldovenesc evreiu” [26, p. 72]; „s-au 
botezat în pravoslavnica credinţă” [27, p. 343]; „Pentru a intra în mai sus 
politiceasca şcoală” [28, p. 100]; „cătră însemnata biserică a Arhistrategului 
Mihail din satul Bujor ” [11, p. 69]; „punerile la cale ceii mai de sus ocârmuiri” 
[10, p. 27]; „avgusteasca împărăteasă” [24, p. 114].

Foarte rar e atestată antepoziţia părţii nominale a predicatului faţă de 
verbul auxiliar a fi:
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„Porţile întâiu puse era” [24, p. 115].
De notat că, în Kişinevskie Eparhialnâe Vedomosti prepoziţia pentru 

este utilizată cu sensul a două prepoziţii ruseşti: „o” şi „po”. Cel mai 
frecvent prepoziţia pentru traduce sensul prepoziţiei ruseşti „o”, substituind 
prepoţizia românească despre, aşa cum era obişnuit în general în vechile texte 
româneşti, iar în cele normative din Basarabia acest fenomen e atestat începând  
cu Gramatica de la 1819 [29].

„Însemnare pentru şcoala de Duminică” (rus. Zametka o Voskresnoi 
şcole) [30, p. 236], „Vro câteva cuvinte pentru posturile ce le ţine biserica 
pravoslavnică” (rus. Nescoliko slov o postah soderjimâh pravoslavnoiu 
ţerkoviu) [15, p. 417]; „Pentru chipul cel din afară a unora sfinţilor 
bărbaţi” (rus. O vneşnem vide nekotorâh sviatâh mujei), „Pentru Adam”  
(rus. O Adame), „Pentru Apostolul Petru” (rus. O Petre Apostole) [11, p. 279].

Atunci când prepoziţia pentru traduce prepoziţia rusească „po”, ea are 
sensul conjuncţiei româneşti din cauza:

„Pănămariul de la satul Grimănăuţii ţinutul Hotinului Parfenii Lupin 
pentru boală (rus. po bolezni) sau uvolnit afară de ştat” [25, p. 50], „Pănămariul 
din satul Şirouţii ţinutul Hotinului Calistrat Letni, după predstavlisirea 
blagocinului, pentru bătrâneţe (rus. po starosti), s-au învolnit afară de ştat”  
[7, p. 108].

Se atestă cazuri, unde prepoziţia pentru este utilizată şi cu sensul pe care 
îl are azi:

„Feciorul de preot de la biserica Adormirei din satul Zgărdeşcii, ţinutul 
Iaşului Flor Florovici, pentru neşciinţa de carte s-au icliucit cu femeia sa 
Anna din tagma duhovnicească în cea politicească” (rus. za negramotnosti)  
[ 12, p. 76]; „după cerere s-au învolnit din tagma duhovnicească în cea 
politicească pentru de a întra în slujba ostăşască” (rus. dlia postuplenia  
v voennuiu slujbu [28, p. 100].

Modelul rusesc „s narecevaniem imeni” sau „s imenem”, în 
traducere, crează o fluctuaţie de calcuri: „s-au botezat în pravoslavnica 
credinţă cu punerea numelui Grigorii ”, „s-au botezat în pravoslavnica 
credinţă cu chiemarea numelui, în Sf. botez, Zaharia” [27, p. 343],  
„s-au sfinţit în călugărie cu numirea Damian” [ 18, p. 88].

De remarcat că, în Basarabia primul dicţionar bilingv rus-român este 
editat în 1892 [ 31]. Prin urmare, tălmăcitorii în română mizau mai mult pe 
glosarele bilingve ale manualelor de Gramatică editate la Chişinău în 1819 [29] 
şi la St. Petersburg în 1840 [23].

Un alt aspect al interferenţei bilingve, remarcat în paginile româneşti 
(traduse din ruseşte) ale Buletinului Eparhial de Chişinău, este fenomenul 
invers - adaptarea substantivelor proprii româneşti la normele limbii ruse, 
şi anume, a toponimelor prin intermediul substituirii vocalei din rădăcină 
sau prin anexarea afixelor ruseşti: „satul Lapuşna, ţinutul Chişinăului”  
[30, p. 64], „satul Ratunda ţinutul Hotinului” [30, p. 65]; „satul Balaureşcii 
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ţinutul Chişinău” [30, p. 66]; „satul Floriţoe ţinutul Iaşului”, „satul Fondul-
Galbinii ţinutul Chişinăului” [16, p. 100]; satul Răspopenii ţinutul Orheiului, 
satul Drepcouţii ţinutul Hotinului, satul Vâşcauţii ţinutul Orheiului, satul 
Coseuţii ţinutul Chişinăului [32, p. 137-139].

Un loc aparte îl ocupă adaptarea numelor româneşti la normele limbii 
ruse, tot prin anexarea sufixelor ruseşti. Cele mai frecvente fiind sufixul 
-ov/-ev şi -ii; substiuirea dezinenţei româneşti -ă prin -a sau trunchierea 
terminaţiei-u a numelui românesc. De asemenea, substituirea prenumelor 
româneşti prin cele ruseşti:

„Codreanov Filipp” [33, p. 379], „Chirilov Nicolai” [33, p. 378]; 
„Mititelov Nicolai, Ducov Vladimir, Musteaţev Gheoghii, Buzilov Ivan, 
Serbov Vasilii, Negruţov Feodor, Topalov Afanasii, Burianov Alecsandr, 
Spoialov Gheorghii, Calestratov Zaharii, Burianovschii Constantin, 
Bordeev Ivan, Plecinta Feodor, Plamadeala Filpp, Ăpuri Constantin, Borşci 
Gheorghii, Catansus Filpp, Barbos Stefan” [33, p. 377-384].

Din 1871, începând cu numărul 17, ziarul Kişinevskie Eparhialnâe 
Vedomosti apare numai în ruseşte.

În concluzie, reţinem că, limba textelor româneşti vizate supra, afectată 
de interferenţa bilingvă pe parcursul unei jumătăţi de secol, este un argument 
concludent al variantei poluate a limbii române vorbite de tagma bisericească 
din Basarabia secolului al XIX-lea. Cu toate acestea, paginile traduse au 
contribuit la promovarea limbii române în mediul clericilor, au servit drept 
mijloc de informare şi comunicare, iar pentru noi constituie o sursă importantă 
de cercetare a gradului de degradare a limbii române din sfera cultului religios 
din Basarabia secolului al XIX-lea.
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MĂRCILE  ACTELOR  DE  VORBIRE  REPREZENTATIVE/
ASERTIVE  ÎN LIMBA ROMâNĂ

Elena constantinovici

Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat. 
Cuvinte-cheie: 

Fiind considerat unitatea minimă de comunicare, actul de vorbire  
a fost definit în diverse feluri. O definiţie larg răspândită este următoarea: 
„Actul de vorbire este actul performat prin utilizarea limbii în situaţii de 
comunicare concrete: secvenţa produsă de vorbitor cu o anumită intenţie 
comunicativă, într-un context determinat.” [1, p. 798] Pentru a face 
deosebire între actele fizice (a bea un păhar cu apă) şi actele mentale 
(a se gândi la un păhar cu apă), fenomenul în cauză a fost numit act 
de vorbire (a cere un păhar cu apă), adică a face ceva (în cazul de faţa  
a cere) cu ajutorul cuvintelor. Atunci când actele de vorbire se realizează 
prin limbajul nonverbal, este utilizată şi denumirea de acte comunicative: 
când, de exemplu, solicitarea se face prin gesturi sau mimică). [2]

Traseul investigator al acestei problematici s-a centrat pe căutarea 
răspunsului la întrebarea: cum se pot efectua cele mai diverse acţiuni utilizând 
cuvintele într-un act concret de vorbire?

Există mai multe clasificări ale actelor de vorbire. Dintre acestea, cele 
mai vehiculate sunt ale lui J. Austin şi J. A. Searle.

Luând ca bază clasificarea lui Austin, John Searle distinge 5 acte de 
vorbire, reprezentate de următoarele enunţuri: (lista şi comentariile respective 
sunt preluate, cu mici intervenţii, din [3].

1. enunţurile reprezentative: descriu realitatea, ca în (1) Zăpada este 
albă;

2. enunţurile directive: vorbitorul performează un act directiv pentru 
a-l determina pe ascultător să facă ceva, ca în (2) Deschide fereastra!;

3. enunţurile comisive: vorbitorul îşi asuma obligaţia de a realiza  
o actiune viitoare, ca în (3) Îţi promit ca te voi ajuta să-ţi găsesti un nou loc 
de muncă;

4. enunţurile expresive: exprimă o atitudine sau o stare psihică în raport 
cu un fragment al realităţii, ca în (4) O, femeie, mare este credinţa ta!;
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5. enunţurile declarative, prin care continutul propozitional este pus în 
corespondenţă cu realitatea, ca în (5) Te botez în numele Tatălui, al Fiului şi al 
Sfântului Duh!

Relevant este că actele de vorbire reprezentative sunt în lista tuturor 
clasificărilor existente. Reprezentativele sunt cunoscute şi sub denumirea de 
asertive (În terminologia lui J. Austin actele asertive se numesc acte expozitive; 
la J. R. Searle, ele includ nu numai expozitivele, ci şi unele verdictive din 
clasificarea lui J. Austin).

Actele de vorbire reprezentative sunt utilizate pentru a exprima 
raţionamente, concepţii, noţiuni, idei, argumente, convingeri, opinii, viziuni 
etc. Scopul ilocuţionar este descrierea unei stări de lucruri ca în (6) S-a descoperit 
că şi timpul este substanţă. Caracteristic pentru reprezentative este faptul că 
emiţătorul „garantează” adevărul celor exprimate şi, prin urmare, acest tip de 
act ilocuţionar poate fi evaluat din perspectiva adevărat/ fals. Specifice actelor 
reprezentative sunt verbele: a afirma, a anunţa, insista, a spune, a sugera,  
a zice etc. Actele reprezentative se realizează prin propoziţii enunţiative, însă 
ca acte de vorbire indirecte, pot fi realizate şi prin propoziţii interogative 
sau exclamative. Se încadrează în acest tip de acte de vorbire: afirmarea, 
negarea, sugestia, insistenţa, presupunerea, deducţia, plângerea, reproşul, 
întrebarea pentru obţinerea informaţiei, transmiterea unei informaţii, 
explicaţia, rezumarea etc. Fiind acte locuţionare, acestea sunt constatative 
şi servesc la efectuarea operaţiilor de referire şi de predicare, [3] adică ele 
denotă ceva (un obiect sau un proces) şi spun ceva despre cele denotate ca 
în (7) Moldova este situată în Europa. Evident, marca acestui act informativ 
este o propoziţie enunţiativă. Însă o atare interpretare nu este aşa de 
simplă precum pare. Asta pentru că exprimând acte de vorbire, propoziţia 
enunţiativă conţine în structura sa de adâncime un verb performativ. Ideea 
datează din anul 1970 şi aparţine lui J. R. Ross [4] care consideră că acest 
verb performativ poate fi caracterizat prin următorul set de trăsături: + Verb, 
+ Performativ,+ comunicare, + lingvistic, + enunţiativ, subiectul lui fiind 
pronumele personal, pers. 1 sg. eu, iar complementul indirect – pronumele 
personal, pers. 2 sg. tu (care de cele mai multe ori lipseşte în structura de 
suprafaţă a enunţului). În discuţie s-au antrenat mai mulţi lingvisti, printre 
care: Lakoff G., [5] McCawley, [6] Anna Wierzbicka [7] etc. George P. 
Lakoff susţine ideea cu claritate: „… chiar şi afirmaţiile trebuie redate în 
formă logică cu ajutorul verbului performativ, care înseamnă „a vorbi”,  
„a afirma”. [5, p. 166] James D. McCawley C. V., fiind solidar cu părerea lui John 
Ross, propune o formulare nouă: „Ross consideră că reprezentarea semantică  
a oricărei propoziţii (…) este construită după forma care poate fi parafrazată 
ca Eu îţi declar că, (…) adică în forma structurii în care verbul de bază 
exprimă un act ilocutiv, (…), astfel propoziţia enunţiativă simplă Johnson 
este imperialist poate fi parafrazată ca Eu îţi spun că Johnson este 
imperialist”. [6, p. 237] Anna Wierzbicka este de parere că în rezolvarea 
acestui caz trebuie făcută o deosebire tranşantă între verbele a spune şi a 
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comunica, în sensul că „a comunica se defineşte prin a spune, fiindcă acesta 
din urmă este unitatea elementară, nu primul”. [7, p. 253] Cercetătoarea 
propune următoarea ilustrare:

S este P = Eu îţi comunic că S este P =
Dorind să fac astfel ca tu să ştii asta, eu spun: S este P.
Plouă = Eu îţi comunic că plouă =
Dorind să fac astfel ca tu să ştii asta, eu îţi spun: plouă.

În continuare, cercetătoarea observă că „tu – complementul indirect 
al predicatului a comunica – în structura de profunzime nu este în legătură 
directă cu vorbirea: acesta este presupusul subiect al cunoştinţelor transmise, 
nu „obiectul” comunicării acestora. (…) (Este sau nu prezent cuvântul tu în 
structura de suprafaţă a acestei propoziţii, nu este esenţial: contează tu din 
structura de adâncime). (idem). Chiar dacă performativul eu comunic (pers. 
1, nr. sg., timpul prezent) nu se construieşte pe baza expresiei eu spun cuiva 
(ţie) şi, de cele mai multe ori, nu este prezent în structura de suprafaţă  
a propoziţiei enunţiative ca în (7), el trebuie considerat parte a structurii de 
adâncime a oricărei propoziţii enunţiative. [7, p. 254-255]

Luând în calcul cele menţionate supra, se poate spune că actele asertive 
pot fi exprimate prin:1) propoziţii enunţiative afirmative (8) Toţi oamenii aduc 
fericire: unii – prin prezenţă, alţii – prin absenţă. sau negative (9) Grijile nu-ti 
înlatură problemele de mâine. Nu pierzi niciodată ce nu ai avut, nu poţi păstra 
ce nu e al tău. 2) propoziţiile exclamative exprimă uneori acte asertive (10)  
Ce vale adâncă! = (Îţi spun ţie că valea este foarte adâncă.) 3) modul indicativ 
la toate timpurile aferente. Orice act de vorbire reprezentativ se construieşte cu 
verbe la modul indicativ. Ancorarea temporală se face în cele trei coordonate 
ale modului indicative: trecut, prezent sau viitor. Clasa asertivelor nu prezintă 
constrângeri în această privinţă, doar verbe ca a prezice cer ca acţiunea să fie 
performată la viitor. Predomină timpul prezent în construirea majorităţii actelor 
de vorbite asertive: (11) Fericit sau nefericit pe om îl fac doar gândurile sale, 
nu circumstanţele exterioare.(afirmaţie); (12) Un singur lucru iţi reproşez: ai 
fost neglijent. (reproş); (13) Îţi sugerez să fii mai atent (sugestie); (14) Presupun 
că ştii cum să te comporţi la o înmormântare (presupunere); (15) Insist să-ţi iei 
umbrela. (insistenţă);

Fiecare act de vorbire asertiv are pentru structura de suprafaţă un arsenal 
specific de mijloace de expresie. De exemplu, plângerea/reclamaţia, prin care 
se redă nemulţumirea unui client faţă de serviciile acordate, se exprimă prin:

1. Propoziţii enunţiative – (16) Şoferul microbuzului bruschează 
călătorii. (17) Casieriţa este nepoliticoasă.

2. A depune/ a face/ a prezenta o plângere/ reclamaţie împortiva + 
substantiv la cazul Genitiv. – (18) Prezint o reclamaţie împotriva medicului 
stomatolog.

3. A depune/ a face/ a prezenta o plândere/ reclamaţie + la/ către + 
substantiv la cazul acuzativ. – (19) Am depus o reclamaţie la poliţie/către 
administraţia şcolii. [8, p. 73]
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Fiecare act de vorbire are şi o structură de profunzime. Simplificată, 
procedura propusă de Anna Wierzbicka, poate fi aplicată la descifrarea structurii 
de adâncime a tuturor actelor de vorbire. Astfel, structura de profunzime  
a actului de vorbire reclamaţie se descifrează în felul următor: dorind să fac 
astfel ca tu să ştii, eu îţi spun: Casieriţa este nepoliticoasă./ Prezint o plângere 
împotriva medicului stomatolog./ Prezint o reclamaţie la poliţie. etc.

Sugesia, care este un act de vorbire reprezentativ ce exprimă bunăvoinţa 
emiţătorului de a propune ceva receporului pentru o mai bună desfaşurare  
a lucrurilor, se exprimă prin:

1. Propoziţii enunţiaive, construite cu verbele a putea, a fi etc.– (20) 
Puteţi face o călătorie la munte pentru relaxare. (21) E mai bine să luaţi 
avionul ca să câştigaţi timp.

2. Propoziţii interogative, construite cu verbele a vrea, a putea (la forma 
afirmativă sau negativă) + verb la conjunctiv; ce + a spune, a zice, a fi, precum 
şi prin întrebarea de ce să nu? – (22) Vrei să luăm masa împreună? (23) N-ai 
vrea să luăm masa împreună? (24) Poţi să ai mai mare grijă de sănătatea 
ta? /N-ai putea să ai mai mare grijă de sănătatea ta? (25) Ce ar fi să facem  
o plimbare? (26) De ce să nu mergem pe jos?/ De ce n-am merge pe jos?

3. Propoziţii imperative construite cu verbe la modul conjunctiv pers. I 
pl.: (27) Să mergem la o plimbare!; cu verbul a da + substantivele sfat, idee, 
sugestie. (28) Dă-mi o idee!

Structura de profunzime a acestui act de vorbire se descifrează astfel: 
dorind să fac astfel ca tu să procedezi cum e mai bine, eu îţi spun: E mai bine 
să iei avionul…, N-ai vrea să luăm masa împreună? Ce ar fi să mergem la 
plimbare? Să mergem la plimbare!

În felul acesta pot fi analizate şi celelalte acte de vorbire reprezentative: 
afirmarea, negarea, insistenţa, presupunerea, deducţia, reproşul, întrebarea 
pentru obţinerea informaţiei, transmiterea unei informaţii, explicaţia, 
rezumarea etc.

Astfel, devine tot mai evidentă tendinţa spre studierea limbajului în 
acţiune. Sub acest unghi de vedere, nu mai este cercetat modul în care limba 
este organizată sub aspect formal, ci felul în care este ea folosită în comunicare, 
într-un context concret, aşa cum este utilizată de către un locutor concret, 
urmărindu-se şi efectul pe care limbajul poate să-l aibă asupra receptorului.
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MANIFESTĂRI  ANTIMODERNE  ÎN  LITERATURA
ROMANTISMULUI  ROMâNESC.

tamara CRISTEI
UnAŞM, Facultatea Ştiinţe Socioumanistice

Abstract. In the Romanian Literature of the Romanticism Epoch they 
tried hard to contextualize the European Literature with a large and affordable 
literary „field” , that determined not only an attitude of accepting and intercepting 
new ideological and literary evidences, which can be signs of a wished progress, 
but also, in some moments, a counter attitude or a reticence, an evident backup 
towards the progressive meaning of changes, sometimes a firm criticism as well in 
the case when they were seen in formulae, radicals and, often, being destroying. 
Gaining and affirming actively a modern spirit has also challenged the emergence 
of a counter-spirit, defined by A. Compagnon as truly antimodern, as active and 
productive, because it apposed the resistance to the presures of the radical changes, 
that endangered the autochton qualities which maintained the alterity and identity. 
Although the idea of antimodern refers to tradition, it has nothing to do with the 
frozen and passive tradition, but with the resistence to individual or national 
degradation, which is an indicator of the activities and masterpieces of some 
writers as representatives of the Romanian romanticism.

Keywords: Modern, antimodern, romanticism, alterity, identity.

Factorii implicaţi puternic în conturarea demersurilor socio-ideologice 
şi cultural-estetice ale epocilor moderne configurează conceptul de „orizont 
de aşteptare”, fenomen ce cuprinde sine ira diverse arii existenţiale ale unei 
societăţi, în spaţiul celei cultural-literare activizându-se tendinţe, mişcări, 
curente inovatoare, ce reprezintă anumite eforturi de contextualizare 
cu un „câmp literar” larg şi ofertabil. De o asemenea anvergură a fost, 
pentru literatura română, romantismul, de care A. Marino leagă procesul 
de conştientizare a noii direcţii ideologico-estetice moderne, de orientare 
europeană: „apariţia spiritului literar modern coincide, în orice caz, cu 
primele infiltrări romantice notabile, cu valul de lamartinism şi byronism”.  
[4, p. 38]. Faptul a determinat, în opinia noastră, nu numai o atitudine de 
interceptare-acceptare a noilor evidenţe ideologico-literare ale romantismului, 
ci şi, în anumite momente, o contra-atitudine sau o atitudine rezervată, uneori 
de neîncredere faţă de sensul şi ţinta progresivă a schimbărilor. Or, perspectiva 
interceptării inovaţiilor moderne întru sincronizare cu romantismul european 
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şi idealurile lui socio-politice n-a fost una acceptată în totalitate de către toţi 
reprezentanţii romantismului românesc, fenomen observabil chiar din perioada 
primului val, când elementele puternice ale câmpului literar european erau 
deosebit de influente. Acesta este unul dintre primii factori ce a determinat 
interceptarea conştientizată de către romanticii literaturii române mai întâi a tipului 
Biedermeier Romanticism, unul „îmblânzit”, casnic, domestic, de tip iluminist 
şi paşoptist”, care, în cadrul literaturii europene, a reprezentat a doua perioadă, 
ce a evoluat după High Romanticism, desemnat drept „înalt, vizionar, cosmic”. 
(Virgil Nemoianu). În felul acesta, s-a manifestat replica romanticilor noştri la 
modelul romantismului european, promovându-se in extensio tipul Biedermaier 
şi astfel răspunzându-se „orizontului de aşteptare” al unui timp, spaţiu cultural 
şi literar românesc, tipul High regăsindu-se, parţial, în creaţia lui A. Russo,  
B. P. Hasdeu şi, plenar, în opera lui M. Eminescu. Întrucât substanţa literaturii 
este aşa-numitul „suflet al epocii”, „aspectul interior, psihologic şi moral al vieţii 
moderne, noul mod de a „simţi” şi a „trăi”, conţinutul sufletesc distinct al omului 
modern se manifestă deosebit de acut în momentele de „revoluţie” spirituală, când 
umanitatea simte în mod obiectiv necesitatea regenerării, refacerii şi reformulării 
conţinutului său interior. În acest sens, romantismul deschide seria „schimbărilor 
la faţă” ale omului modern, cu o vie conştiinţă a imperativului timpului pe care-l 
trăieşte. Abia în romantism, accentuează şi G. Duda în tratatul său de teorie 
literară, ideile de diversitate, alteritate devin dominante [3, p. 140], prin ele 
legitimându-se pluralismul de idei şi formule estetice în epocă, care au produs 
manifestări parţial sau radical opuse, în consecinţă diferenţiindu-se, în opinia 
noastră, nu numai cele două categorii antinomice de romantici, cunoscute deja: 
revoluţionari şi reacţionari; activi şi pasivi, moderni şi tradiţionalişti, ci, în spectrul 
acestora, evidenţiindu-se un grup de romantici cu un compartament reticent sau 
contradictoriu, ce nu reprezintă tranşant aceaste tipuri. Definirea acestora se 
poate realiza prin aplicarea conceptului de antimodern, pus în valoare de către 
Antoine Compagnon într-un studiu amplu şi elocvent, intitulat Antimodernii.  
De la Joseh de Maistre la Roland Barthes (2005). Autorul face funcţional şi 
pertinent termenul de antimodern, demonstrând dimensiunile conceptuale 
ale acestuia şi operaţionalizându-l pe materialul factologic al culturii şi 
literaturii franceze, una dintre literaturile europene de emergenţă, cu puternic 
impact asupra societăţii şi literaturii româneşti în epoca iluminismului şi 
romantismului. În aceste rânduri avem posibilitatea doar să sintetizăm unele 
consideraţii edificatoare ale istoricului francez, care porneşte din reinterpretarea 
conceptului de modern şi modernitate: „Spre deosebire de marea povestire 
despre modernitatea dinamică şi cuceritoare, aventura intelectuală şi literară 
a secolelor XIX-XX s-a poticnit întotdeauna în faţa dogmei progresului,  
a rezistat raţionalismului, cartezianismului, Iluminismului, optimismului 
istoric – sau determinismului şi pozitivismului, materialismului şi 
mecanicismului, intelectualismului şi asociaţionismului…” [2, p. 15]. Prin 
„poticnire”, Compagnon presupune o neîncredere, o reticenţă şi, în definitiv,  
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o atitudinine de opoziţie, uneori net critică atât faţă de schimbările 
unificatoare cât şi faţă de tradiţia circumspectă.

Reieşind din acest criteriu, spectrul atitudinal al romanticilor români se 
partajează, în fond, în: a) cei care au acceptat în întregime şi aproape fără 
rezerve transformările preconizate după modelul european; b) cei care, de 
facto, n-au acceptat renovarea după modele ţărilor europene emergente (ceea 
ce convine împărţirii antinomice consacrate, menţionate deja) şi c) cei care 
nu se încadrează net în cele două categorii, întrucît au exprimat, prin ideile şi 
acţiunile promovate, fie o atitudine duală, fie una critică, de opoziţie evidentă, 
în procesul implementării programului burghezo-democratic patruzecioptist, 
redimensionat în plan ideologico-artistic pe formulele iluminismului, 
clasicismului şi romantismului, care, în literatura română, au fuzionat în creaţia 
lui I. Heliade-Rădulescu, I. Ghica, Gr. Alexandrescu, A. Russo, B. P. Hasdeu,  
M. Eminescu. Determinând particularităţile unor atare personalităţi,  
A. Compagnon menţionează că antimodernii nu sunt toţi „conservatorii şi 
reacţionarii de tot felul, nu toţi melancolicii şi toţi dezamăgiţii timpului lor, 
imobiliştii şi radicalii, ursuzii şi morocănoşii, ci modernii care nu se împacă mai 
deloc cu Timpurile moderne, cu modernismul sau cu modernitatea, sau modernii 
fără de voie, modernii sfâşiaţi între mai multe tendinţe sau, încă, modernii 
intempestivi”. [2, p. 11]. Or, termenul antimodern este utilizat de istoricului 
francez anume în scopul evitării conotaţiei depreciative, întrucât antimodernul 
s-a ivit din esenţa modernului, dintr-o reacţie „contra modernului din el însuşi, 
de ură de sine în calitatea sa de modern”. Concluzia cercetătorului francez 
este că anume „antimodernii autentici n-ar fi alţii decât modernii, adevăraţii 
moderni, cei care nu se mai lasă înşelaţi, care nu-şi mai fac mari iluzii cu privire 
la modernitate.” [2, p. 12]. În acest plan, este evident că fenomenul antimodern 
este unul complex, care însă atrage şi/sau permite o flexibilitate mai operantă 
în analiza şi definirea aspectelor multiple ale romantismului românesc. Una 
dintre dimensiunile antimodernului este „moderna sensibilitatea antimodernă”, 
care, după Compagnon, diferă „în mod capital de prejudecata eternă, care ia 
atitudine împotriva shimbării”, ea marcând romantismul prin manifestarea 
unei atitudini ambivalente faţă de tradiţie, exprimată de „antimoderni în sensul 
interesant, modern al cuvântului” [2, p. 14]., incluzând-o în circuitul de valori 
atât pe cât i se poate opune o rezistenţă critică.

Prezenţa spiritului antimodern în cadrul romantismul românesc  
o demonstrează activitatea şi creaţia lui I. Heliade-Rădulescu, scriitor de formaţie 
spirituală eclectică, după cum adeveresc atât scrierile teoretico-filozofice, 
cât şi opera literară. Ca ideolog, la începutul activităţii sale, a intenţionat să 
reprezinte imaginea unei personalităţi de avangargă, acceptând ideile înnoitoare 
şi shimbările ce aveau să se producă pe cale revoluţionară şi impunându-se  
printr-un discurs patetic, înflăcărat. Mai târziu, când realizarea idealurilor 
revoluţionare a necesitat formule radicale, iar cohorta generaţiei patruzecioptiste 
de formaţie europeană îi adumbrise personalitatea, scriitorul face figura istorică 
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şi politică a contrarevoluţionarului, fiind împotriva acţiunilor de luptă radicală 
şi susţinând o politică a reformelor parţiale, care să nu atingă schimbarea 
structurii puterii şi a societăţii, ceea ce a făcut să fie considerat „un revoluţionar 
printre reacţionari şi un reacţionar printre revoluţionar”. Or, Heliade, într-o 
accepţie proprie, trece în ariengardă, având nostalgia sistemului verificat de 
timp şi pledând pentru acţiuni moderate în scopul asigurării întreprinderilor 
de constituire a culturii şi literaturii române. Adunând, prin lecturi eterogene,  
o cultură de factură iluministă şi clasicist-romantică, scriitorul s-a impus şi prin 
idei filozofice şi estetico-literare interceptate din diverse lucrări traduse, care 
circulau în spaţiul cultural românesc, realizând mai întâi o traducere proprie  
a Artei poetice a lui Boileau, apoi o lucrare teoretică Cursul de literatură antică 
şi modernă, compilată după Levyzac şi Moysant, de asemenea o compilaţie 
după Marmontel, Laharp şi Voltaire. În definitiv, a elaborat mai multe lucrări-
sinteze: Pentru poezie, Pentru stil, Critica literară ş.a., care au stat la baza 
cursurilor de literatură şi mitologie ale scriitorului, fiind orientate să fie  
„o prezentă istorie a literaturii naţiilor celor mai însemnate”. Heliade a împărtăşit 
şi a promovat conceptul unei literaturi universale, susţinut şi de proiectul 
traducerii şi publicării Bibliotecii universale, rămas nerealizat, precum şi ideea 
de sincronizare contextuală a literaturii române cu cea europeană. Cunoscător 
al literaturii franceze, scriitorul a interceptat tendinţele de discreditare  
a romantismului manifest în ţările de emergenţă, care i-au devenit apropiate 
ca stare de spirit şi i-au alimentat intenţia de a-si configura un deosebit canon 
literar, încercând să articuleze elemente eterogene într-un tot eclectic. Deşi 
ideile literare sunt tributare, teoretic, orientării clasice, opera poetică este 
axată pe o nuanţată atmosferă romantică, vizând sublimul ca punct de referinţă  
a orizontului de aşteptare al universului heliadesc. Atestăm această dominantă 
în multele dintre poemele sale (Serafimul şi Heruvimul, Sfânta Cetate, 
Anatolida) De asemenea şi poza poetului de a se complace în postura de victimă 
a epocii istorice este un indiciu ce configurează, în cheia lui A. Compagnon, 
un antimodern. 

Un alt tip de manifestări antimoderne în evoluţia romantismului 
românesc îl denotă activitatea lui C. Negruzzi, care a reprezentat atitudinea 
reticentă sau moderată faţă de toate formele de shimbare radicală şi în 
termeni rapizi a unor instituţii sociale şi culturale, iar în opere – o atitudine 
de neîncredere şi dezaprobare prin expresie ironică şi autoironică faţă de 
acţiunile confraţilor de condei. Retragerea sa la moşie în timpul revoluţiei 
de la 1848, absenţa din cadrul evenimentelor de la 27 martie din Iaşi, 
neînţeleasă şi condamnată de către prieteni, dar elocventă prin poziţionarea 
sa contra-revoluţionară în formula de atunci. Dezacordul cu formele active 
ale mişcării revoluţionare, pe care le considera prea radicale şi le ironiza, 
ruptura sa atitudinală cu unii dintre capii mişcării, scriitori de referinţă ai 
epocii, au constituit, în opinia noastră, un factor determinant al viziunii 
ironice asupra lumii ca Weltschauung axial şi al celei autoironice ca semn 
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distinctiv al naratorului auctorial. În această perspectivă se înscrie şi titlui 
unicei ediţii de autor a operei negruzziene Păcatele tinereţii şi, în cadrul 
ei, titlul mănunchiului de texte poetice: Neghină şi pălămidă, cu funcţie de 
simboluri cu semnificaţie autoironică. De asemenea, relevantă în acest sens  
e nota ironică sau autoironică a naratorului auctorial din nuvele Zoe, O alergare 
de cai şi chiar din Alexandru Lăpuşneanul. Şi în ciclul Negru pe alb, „scrisori 
numai cu numele, în realitate texte publicistice” (N. Manolescu), considerate 
şi „primele eseuri în literatura noastră”, Negruzzi întreţine această dominantă 
la suprafaţa discursului literar, unitatea ciclului fiind asigurată, în primul 
rând, de criteriul estetic: viziunea ironico-zeflemisitoare asupra realităţii şi 
conturarea unui tip modern de personalitate autoironică a naratorului auctorial, 
care să realizeze adevărate „disertaţii literare pe teme diverse” (Liviu Leonte),  
de o actualitate stringentă în epocă şi totodată abordate dintr-o perspectivă 
dezinvoltă şi cu un ton degajat, permisiv unei atitudini contrare. Astfel,  
în câteva texte intitulate Critică sau în Despre limba românească, 
Slavonismele, Ochire retrospectivă ş.a. Negruzzi manifestă poza 
„romanticului retourne”, proprie antimodernilor, nota auctorială: „invazia 
de prejudeţe şi de lucruri străine care pre toată ziua se înţelenesc la noi” 
denunţând atitudinea ambivalentă manifestată de scriitor. În ce priveşte 
calitatea modernă a liricii, scriitorul, pe de o parte, detestă lipsa de 
autenticitate literar-estetică a poeziei din epocă, plasând-o faţă-n faţă cu 
cea a lui Dosoftei, „unul din scriitorii cei mai aleşi ai timpului aceluia”, 
preferînd-o „pentru că e naivă şi fără pretenţie, pentru că e moale şi netedă, 
nu aspră şi ciotoroasă” ca poezia din epocă; pe de altă parte, calificativele 
enunţă indirect o poezie a trecutului ireversibil, neadecvat orizontului 
de aşteptare a literaturii române. De aici şi natura critică, decepţionată 
a observaţiilor şi a tonului interpretativ al autorului din majoritatea 
scrisorilor, prin care acesta încearcă să angajeze cititorul. Aşadar, exemplele 
enunţate descoperă faptul că spiritul critic şi echilibrat negruzzian are un 
revers al expresiei mult mai evident, o faţă ascunsă a replicii, menită să 
manifeste neîncrederea şi tendinţa de a dezavua, indirect sau făţiş, atât 
excesele şi erorile numeroase comise pe parcursul realizării reformelor 
din perioada primului val al romantismului românesc, cât şi exaltările 
nefireşti ale discursului literar vaporos sau patetic-patriotard din epocă, 
contrapunându-i un altul, ironico-analitic, mult mai firesc şi adecvat pentru 
tipul de romantism Biedermaier.

O altă formulă funcţională în planul identificării notelor distincte ale 
romantismului românesc este cea a lui Roland Barthes, care preciza că „a fi în 
avangardă înseamnă a şti ce anume a murit; a fi din ariergardă, înseamnă încă 
a iubi încă acel ceva”. [Apud 2 p. 18]. Explicaţia criticului ne duce evident la 
formaţia mentalităţii şi activităţii unor romantici reprezentativi din literatura 
română. În special, A. Russo, „ostaş al propăşirii”, precum s-a autodefinit, 
fiind şi unul dintre conceptorii revoluţiei de la 1848, a insistat asupra ideii că 
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„fiecare revoluţie trebuie să nască un adevăr pe lume”, altminteri ea nu are 
sens, exprimându-şi în acest context deziluzia că „nici o revoluţie n-a putut 
desfiinţa falspatriotismul”. Mai mult decât atât, ea devine, în opinia scriitorului, 
un generator de falşi patrioţi: „Falspatriotismul este masca egoismului în 
timp de tulburare… Aceia care speculează libertăţile popoarelor, care nu au 
alte principii decât interesul personal,… se acoper cu haina patriotismului în 
zilele de lupte, în zilele cele mari ale popoarelor. Ei par că fac sacrificii, dar nu 
sacrifică nimica, ci pun la dobândă.” [5, p. 305]. Demascând acest cel mai mare 
rău al revoluţiilor, A. Russo îndemna în testamentul său politic: „Astupaţi-vă 
urechea la glasul falşilor patrioţi.” [5, p. 309]. Bineînţeles, „ostaşul propăşirii” 
n-a fost un contrarevoluţionar de fond, dar nici n-a trăit euforia revoluţiei ca 
alţi romantici ai epocii, ci, dimpotrivă, a contestat ca adevărat revoluţionare 
„tulburările” provocate de falşii patrioţi, care se „îndeasă ca la paradă, apucă 
partea cea mai mare şi atunci…devin lucruri nemaiauzite, de care naţiile 
se ruşinează mai pe urmă.” [5, p. 305]. Mai mult, a detestat cu hotărâre, în 
spirit antimodern, discursul patriotard, ca fiind o mască urâtă a unor lideri 
ai revoluţiilor burghezo-democratice: „Adeseori, acei ce ce strigă în contra 
aristocraţiei sunt nişte aristocraţi ascunşi în zdrenţele demagogiei, sunt nişte 
falşi patrioţi. Aceşti aristocraţi de uliţă, de noroi, de patimă sunt cei mai aprigi 
duşmani ai libertăţii.” [5, p. 306]. De aceea, probabil, în timp ce confraţii de 
idei sărbătoreau unirea în centrul Iaşilor ca realizare a unui obiectiv major 
al revoluţiei de la 1848, A. Russo însă, de pe patul suferinţei, le-a adresat 
cuvintele testamentare: „Deşteptaţi-mi patria, dacă vreţi să pot dormi în pace!”, 
considerând că spiritul adevărat modern al timpului n-a fost conştientizat şi 
promovat insistent prin acţiuni relevante.

În acest scop, a abordat, în majoritatea studiilor şi operelor literare (Studie 
naţională, Studie moldovană, Cugetări, Soveja, Amintiri, Cântarea României), 
problema continuităţii esenţelor spirituale ale românismului şi corelării datelor 
istorice de afirmare valorică a identităţii naţionale cu cele ale timpului prezent, 
pentru a-i identifica aşteptările: „Pentru noi, românii, studia antichtăţii este  
o studie de neapărată nevoie… pentru a lega lumea veche cu lumea nouă”.  
Însă pentru a preveni excesele, scriitorul preciza cu drept de obiectiv:  
„Să studiem, iar nu să prefacem, pentru că-i lucru peste fire; lumea merge înainte 
şi nu se poate întoarce.”. [ 5, p. 57]. Doar spiritul timpului prezent înscris în 
orizontul de aşteptare al societăţii edictează şi de aceea, în accepţia scriitorului, 
prioritară este conştientizarea imperativelor timpului prezent, un indiciu calitativ 
al modernităţii formulat de Matei Călinescu: „Principala lui (a scriitorului) sursă 
de inspiraţie şi creativitate este conştiinţa prezentului asumat. [1, p. 37]. Astfel, 
A. Russo, calificat drept reprezentant al tradiţionalismului naţional, de fapt, nu 
se înrămează rigid în această formulă, pentru că împărtăşeşte şi ideea rupturii 
cu trecutul, cât de fascinant n-ar fi, fenomen care se produsese deja: „Trecutul 
e mort şi e mort de-a binelea”. Totodată, însă, A, Russo consideră şi „iubeşte”, 
vorba lui Barthes, acest trecut mort, pune pe „mormântul lui un trandafir” şi caută 
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să-i înţeleagă resorturile-i multiple, ceea ce a determinat un mixaj din variate 
atitudini fundamentale: admiraţie, apreciere, decepţie, pesimism, ca resurse  
a unei stări de profundă reflecţie analitico-sintetică de natură ambivalentă.  
În acest sens ne putem repera pe ideea concluzivă a lui A. Compagnon:  
„Nu poate fi mai bine definit antimodernul decât ca fiind un modern prins în 
mişcarea istoriei, dar incapabil să renunţe la trecut.” [ 2, p. 18].

În concluzii, ţinem să menţionăm că insolitul concept de antimodern, 
repus în valoare de A. Compagnon în studiul său amplu şi fundamental 
documentat, axat pe ideea că modernitatea naşte şi un spirit antimodern, 
care nu trebuie înţeles ca neoclasicism, academism, conservatorism 
sau tradiţionalism, ci rezistenţă şi ambivalenţă, propune noi deschideri 
de interpretate atât a specificului cât şi a topoi-lor romantismului 
românesc. Modelul configurat de savantul francez, ce desemnează indicii 
antimodernulul, permite a determina mai relevant şi a analiza mai pertinent 
complexul fenomen al romantismului românesc, cu profunde implicaţii în 
toate domeniile vitale ale societăţii din epocă, în tendinţa de a-şi defini 
modernitatea. Spiritul european a avut un impact considerabil care s-a 
proiectat divers în spaţiul spiritual românesc, provocând resursele autohtone 
ale literaturii atăt la regenerare şi înnoire, cât şi la rezistenţă şi contraatac, 
reprezentanţii romantismului acţionând atât în formula modernului cât şi în 
cea a antimodernului, ceea ce demonstrează vocaţia adevăratei modernităţi 
a literaturii române din epoca romantică.

Referinţe bibliografice

1. Călinescu, Matei. Cinci feţe ale modernităţii. Iaşi, 2005.
2. Compagnon, Antoine. Antimodernii. De la Joseh de Maistre la Roland 

Barthes. Bucureşti, 2008.
3. Duda, Gabriela. Introducere în teoria literaturii. Bucureşti,1998.
4. Marino, Adrian. Modern, modernitate, modernism. Bucureşti, 1969.
5. Russo, Alecu. Cântarea României. Bucureşti – Chişinău, 2007.



83

CREATIVITATEA  LEXICALĂ  –  CONDIŢIA  FUNDAMENTALĂ
A  INTEGRITĂŢII  UNUI  TEXT  AUTONOM

petru DERESCU
Institutul de Filologie al AŞM

Abstract. Starting from premise „every person who speak has kind of grammar” 
(S. Puscariu) is taken research paradigmatic the „vocabulary” of participants in the 
show „Jurnal saptamanal” at Free Europe”. In this sense are analyzed comparative 
The organic integrity criteria, relations of contextual and stylistic coloratura following 
aspects of verbal scores:

– dominant topic centers; – used stereotypes; – verbal tics and grammatical; 
– elements of cultural texts; – in // functional dependence score.

The analysis aims to highlight conditions functional autonomy verbal texts.
Keywords: verbal score, topic center, stereotype, verbal tic, lexical 

autonomy.

1. Premise. Am pornit, în cercetarea pe care am întreprins-o, de la  
o contradicţie de concepere categorială a termenului „text”. Pe de o parte, 
aşa precum constată cercetătoarea Julia Kristeva, „deoarece textul ia fiinţă 
şi este perceput numai ca intertext, despre text ca unitate autonomă nici nu 
poate fi vorba”. [1, p. 12].

Pe de altă parte, într-un studiu referitor la corelaţia dintre componentele 
interviului – deci, a unui text ziaristic – atestăm următoarele afirmaţii:

„Mai puţin folosit în practica interviului nostru de presă, şapoul,  
este textul autonom (subl. n. – P. D.), plasat între titlu şi interviu, motivat fie de nevoi 
de informare, care nu-şi găsesc răspunsul în corpul interviului (circumstanţele 
realizării acestuia, date despre interlocutor, justificarea demersului ziaristic etc.), 
fie de dorinţa ziaristului de a oferi cititorului argumente pentru lectură.

Tot texte autonome (subl. n. – P. D.), sunt şi eventualele adnotări pe care 
ziaristul simte nevoia să le presare, uneori, pe parcursul interviului: notaţii de 
atmosferă, descrieri de context, elemente de portret fizic sau comportamental al 
intervievatului, întâmplări pe parcurs etc.” [2, p. 30].

Această contradicţie – evidentă mai cu seamă în planul analizei 
textului concret şi a delimitării tipologiei acestora1 ne-a pus în 

1 În această ordine de idei considerăm că definiţia propusă interviului ca atare 
– „Ca gen ziaristic, interviul se constituie dintr-o succesiune de întrebări şi răspunsuri,  
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faţa următoarei întrebări: care ar fi indicele „autonomiei”unui text  
ca atare?1

În această tentativă de a ne apropia de specificul autonomiei textului ne 
raliem următoarelor aserţiuni:

„Text înseamnă Ţesătură;… textul se face, se lucrează printr-o întreţesere 
perpetuă; pierdut în această ţesătură – această textură – subiectul se desface 
în ea, ca un păianjen care s-ar dizolva pe sine în secreţiile constructive ale 
pânzei sale. Dacă am iubi neologismele, am putea defini teoria textului drept  
o hyphologie (hyphos este ţesătura şi pânza de păianjen)” [3, p. 55].

În acest sens savantul E. Coseriu consemna următoarele: „Cuvintele se 
schimbă continuu, nu numai din punct de vedere fonic, ci şi din punct de vedere 
semantic, un cuvânt nu este niciodată acelaşi; am spune mai curând că un cuvânt, 
considerat în două momente succesive ale continuităţii folosirii sale, nu este 
«ni tout à fait un autre, ni tout à fait le même». În fiecare moment se manifestă 
ceva care a existat deja şi ceva care n-a existat niciodată înainte: o inovaţie în 
forma cuvântului, în folosirea sa, în sistemul său de asociaţii. Această schimbare 
continuă, această năzuinţă neîntreruptă de creaţie şi de recreaţie, în care, ca pe 
nişte pânze ondulate cu mii de nuanţe sau ca pe suprafaţa scânteietoare a mării 
în bătaia soarelui, în nici un moment nu se poate fixa un sistem static concret, 
deoarece în fiecare moment sistemul se frânge pentru a se reconstitui şi pentru  
a se frânge din nou în momentele imediat succesive – această schimbare 
continuă este tocmai ceea ce numim realitatea vie a limbajului” [4, p. 41].

Reieşind din cele de mai sus, precum şi din definiţia categoriei 
corelative „textului” – a nontextului – „Ansamblu eterogen de enunţuri, 
cu o structură de suprafaţă întreruptă, discontinuă ori incompletă.”  
[1, p. 43], considerăm că un criteriu al „autonomiei”textului ar putea 
servi tocmai creativitatea manifestată în cele mai diverse forme: atât în 
elaborarea propriu-zisă a textului, cât şi în compoziţionarea structurală  
a acestuia, orientarea şi colorarea lui expresiv-afectivă.

În consecinţă, ne-am propus a ne referi în cele de mai jos doar la câteva 
aspecte ale creativităţii, manifestate în „realitatea vie a limbajului”, printre care 
se evidenţiază, credem, în primul rând, semantizarea contextuală a elementelor 
lexicale şi utilizarea expresiilor paremiologice în context.

Am analizat în acest sens 54 de partituri verbale incluse în cartea „Jurnal 
săptămânal la Europa Liberă” (Ch., Editura Arc, 2009). Ţinem să precizăm 
că am utilizat termenul „partitura verbală” în temeiul legăturii lor tematice 
generale şi a continuităţii cronologice a expunerilor.

Vom constata de la început că acestea aparţin persoanelor din cele mai 
diverse categorii sociale şi, în consecinţă, diferă considerabil şi prin caracteristici 
de limbaj, şi prin stările afective exprimate. Unul dintre participanţi, spre 

fiind mediatizarea convorbirii rezultate dintr-o întrevedere solicitată de ziarist şi purtată 
sub semnul actualităţii” [2, p. 21] – este prea departe de a fi operaţională în plan 
aplicativ.1
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exemplu, se confesează (la p. 63): „Deşteptătorul sună cu o jumătate de oră mai 
devreme – poate reuşesc măcar în această dimineaţă, în drum spre birou, să-mi 
lustruiesc maşina. Nu de alta, dar toată săptămâna mi-a fost ruşine pentru halul 
în care îmi întreţin „fidelul meu armăsar”; o altă persoană, aflată în Transnistria, 
mărturiseşte: „M-am simţit ciudat, mi-a fost poate puţin ruşine observând  
o tânără care plângea la mormântul soţului ei, mort în război” (p. 53).

2. Referindu-ne la aspectele anunţate, consemnăm următoarele
2.1. În cele 54 de texte cercetate au fost atestate 24 de elemente lexicale 

noi sau modificate conform contextului; vom remarca dintre acestea pe cele de 
mai jos:

– selectorat: „Ne amuzăm, la un moment dat, cu colegii pe sama 
termenului inventat de cineva: „selectorat” în loc de electorat” (p. 47);

– derutită: „Începând cu 23 august 1939, când a fost concepută şi până 
la 27 august 1939, când s-a născut contrafăcuta formaţiune statală Republica 
Moldova, societatea civilă a Basarabiei s-a aflat într-o permanent stare de derută. 
Boala, cu nume convenţional „derutită”, printr-o diabolică spălare de creieri, 
i-a fost inoculată în perioada regimului totalitar sovietic şi mai acţionează, din 
păcate, până în prezent” (p. 47);

– găselniţă: „Azi am o programare la salonul lui Victor Micuşa, iar 
diseară merg la concertul lui Dan Balan. Va fi o zi „cognitiv-distractivă”. Sunt 
extrem de curioasă, care va fi de data asta găselniţa” lui Dan” (p. 56).

În unele pasaje sunt resemantizare anumite abrevieri, precum ar fi 
RM („Odată cu apariţia pe harta lumii a RM (abreviere pe care toată lumea 
o descifrează „Republica Moldova”eu, însă, consider că mai corect ar fi 
„Rezervaţia Moldova” (p. 48); VLSK („Dar n-ai ce-i face, mă opresc la unul 
din Valea Morilor. Astăzi – VLSK – Valea Lacului secat de…” (p. 164).

Cuvinte din limbajul colorat stilistic sunt utilizate pentru noi realităţi ale 
zilei („Slavă Domnului, de când am intrat (?) în capitalism hoteluri avem câtă 
frunză şi iarbă. Hurdughii cu multe etaje, construite de cel ce ne-a crescut şi 
„disidenţii” avem vreo câteva”. (p. 164).

Vorbitorii demonstrează, în cadrul partiturilor verbale pe care le 
elaborează. capacitatea de a stabili diverse raporturi semantice între elementele 
enunţului şi de ordin antonimic („M-a surprins curiozitatea accentuată  
a compatriotului meu de a afla ultimele evoluţii (mai degrabă, involuţii) ale 
cursului monedei euro şi ale costului unui metro pătrat de imobil” (p. 10);  
„În timp ce-mi beau cafeaua, pornesc televizorul să văd ce mai zice. Nu zice prea 
bine în ultimele 24 de ore” (p. 23). În această categorie se înscriu şi enunţurile 
cu verbe antonimice, precum e cel care urmează: „Hai, la treabă! Că s-au dus 
sărbătorile şi vine criza.” (p. 27) sau alte elemente ale structurii sintactice: 
„Facem şi mai mult haz pe seama unui fruntaş al partidului de guvernământ, 
care susţine că o „coaliţie monstruoasă” ar avea un rol „progresist”;  
„Mă sună un consătean, un vechi prieten şi camarad de arme. Îmi dă o veste 
bună. Urmează să instalăm o placă comemorativă în cinstea unui amic,  
care a căzut pe câmpul de luptă în sângerosul război de la Nistru. Din păcate, 
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nu voi putea fi prezent la eveniment. Am spus aceasta şi am rămas cu o rană 
în suflet şi neîmpăcat cu sine. Uite aşa toată viaţa mă căznesc, deoarece mai 
des m-am împăcat cu alţii decât cu mine însumi” (p. 113).

Unii autori şi-au creat enunţuri proprii pentru desemnarea unor realii 
specifice; astfel, începutul unui text este următorul: „Dimineaţa am lunecat din 
somn în lumina trezirii cu mai multe staţii de „încă cinci minute, pentru că, în 
ajun, m-am culcat pe la trei.” (p. 18), iar spre final atestăm următorul enunţ: 
„Trezire cu mare bucurie, fără „încă cinci minute”, pentru că somnul a fost 
împlinit….” (p. 20).

În mod deosebit am semnala capacitatea de utilizare un anume e a unui 
element de limbaj în diferse categorii funcţionale, scoţându-I în evidenţă 
posibilităţile de exprimare: „Ce-i cu Puterea asta, atât de indiferentă faţă de ci 
ce cinste-i fac? Cum, domnule, să nu-i susţii pe cei ce te scot în lume? De unde 
atâta ignoranţă, aroganţă, nesimţire? E clar că întâmplarea i-a făcut miniştri. Dar 
ce-i cu noi, cu poporul? Cum de-i „întâmplăm” pe alde aiştea la putere? Sau şi 
noi suntem o întâmplare.” (p. 163).

Drept o manifestare a creativităţii la nivel lexical este şi tendinţa unor 
vorbitori de a-şi întitula fragmentele de text; credem că acel simţul limbii se 
manifestă aici printr-un “simţ al textului” şi-l face pe vorbitor să-şi întituleze 
însemnările în felul următor: „Marţi : „Alegerile Preşedintelui RM”; Miercuri 
– „Efectele crizei globale”; Joi – „NICI ÎNCOLO; NICI ÎNCOACE”; Vineri 
– „Dis-de-dimineaţă” (p. 162-165).

2.2. Un alt aspect important al expresivităţii şi autonomiei funcţionale 
a textelor luate în discuţie îl constituie utilizarea proverbelor, a expresiilor 
stabile, a imaginilor reluate din lecturi sau din alte texte. Precum observă 
pe bun temei cercetătoarea Andra Sybil Ştefan, „autonomia proverbelor ca 
unităţi lexicale de sine stătătoare este determinată de varietatea contextelor 
în care pot apărea diverse semnificaţii; caracterul epic face ca proverbul să se 
adreseze direct conştiinţei la nivelul relaţiei individ – societate în sensurile 
pe care le imprimă contextul; mobilitatea proverbelor rezultă mai ales din 
suprapunerea planurilor informaţionale care modifică funcţiile proverbului 
în context” [5, p. 17].

Cele 54 de texte conţin circa 30 de unităţi din această categorie. Uneori 
acestea sunt utilizate în formă lor consacrată : „Cum se zice, cu răbdarea treci 
şi marea, dar răbdarea mi s-a epuizat înainte de ora douăsprezece. Când te mai 
poţi relaxa, dacă nu în anii de studenţie şi, mai exact, în perioada sesiunilor?” 
(p. 95); „M-a şocat şi pe mine acest cadou (o sabie drept simbol al statalităţii). 
Gestul, după mine, înseamnă „Moldoveni, nu uitaţi proverbul „Capul plecat 
sabia nu-l taie” (p. 95).

De cele mai multe ori locuţiunile în discuţie apar într-o formă modificată 
parţial: „Socoteala de acasă însă nu se potriveşte cu cea de la tîrg, mai ales când 
tîrgul e în Moldova.” (p. 29); „Şi totuşi frică mi-e că în toiul primăverii, când 
ţăranul va fi mai mult pe câmp decât în casă, spre seară, istovit, fără vecin pe 
rolul de „avocat al diavolului”, în faţa televizorului nu va mai avea puteri să 
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aleagă grâul de neghină.” (p. 30); „Desigur, cum vom vota duminică, aşa vom 
trăi luni” (p. 71).

Experienţa mai multor participanţi pune în circulaţie curentă expresii 
învechite, care capătă, în noi condiţii contextuale, valori sugestive inedite: 
„După-amiază, merg să-mi întâlnesc prietenii din ţările mai libere ca a noastră. 
Înţeleg că nu reuşesc să mă încadrez în parametrii fixaţi de Valentina Ursu care, 
pe cât de bună la inimă pare… Ştiu că, dacă nu vin la vreme cu jurnalul gata 
„aranjat”, o să iau Berlinul”.

Uneori tendinţa autorului de a folosi mai multe expresii idiomatice 
duce la o contaminare a acestora, ceea ce opacizează întreaga semnificaţie a 
enunţului: „Dar, aşa cum dreptatea e la fundul mării, încercăm să luptăm cu 
morile de vânt”(p. 33).

Probabil, din aceeaşi tendinţă a hipercorectitudinii a apărut într-un text 
un proverb modificat în două feluri. În primul caz autorul îl include în propriul 
discurs în forma ce urmează: „Politicienii au plecat în vacanţa de iarnă. Unii 
pleacă la odihnă, alţii se duc prin sate , să se întâlnească cu alegătorii. Semn 
că au învăţat proverbul „Cine îşi aşterne plapuma din iarnă se va acoperi mai 
bine la primăvară”; în o altă parte vine din partea unei altei persoane: „Pentru 
alţii, a fost un an mai greu, abia reuşind să se facă auziţi. Deh, cum spunea 
bunica, cum îţi aşterni, aşa dormi” (p. 17). Proverbul respectiv, după cum se 
cunoaşte, are o altă formă întrucât, prin însăşi definiţia sa, vizează viitorul. 
„Cum ţi-i aşterne, aşa vei dormi”.

3. Concluzii.
1. Creativitateai în cele mai diverse domenii ale limbajului constituie 

condiţia sine-gua-non a autonomiei textelor.
2. Influenţa mijloacelor mass-media asupra procesului de constituire şi 

funcţionare a comportamentului verbal al vorbitorilor este, precum se poate 
deduce, una covârşitoarea; se impune, prin urmare, necesitatea diferenţierii 
expresive a tuturor torentelor mediatice pentru a spori şi nivelul lexical, şi 
varierea funcţională a exprimării publicului
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Abstract. Study Pour une ou sociocritique variations sur un incipit 
signed by Claude Duchet inaugurates a new critic literary current – sociocritica. 
Defined as a „social poetic” it proposes a socio-historical reading of the text, 
reveals the social status in text, how to integrate social problems and mentality/ 
interests of the community in a semantic, syntax and narrative. The researches 
conducted in the field studies the text, aiming to return its sociality.

Keywords: sociogram, co-text, textual value, sociogenesis, sociopolitical 
value.

Textul literar reprezintă o modalitate de a reflecta – în plan artistic 
– mediul social. Opera literară, ca produs finit, devine una din formele de 
expresie ale societăţii. Mai mulţi teoreticieni s-au preocupat de modalitatea 
prin care se materializează aceste mutaţii sociale în planul ficţiunii şi 
diverse perspective au încercat să descrie această corelaţie. Sociocritica, 
una dintre cele mai recente, îşi propune să analizeze de ce şi felul în care are 
loc convertirea faptelor sociale în fapte de limbaj.

Geneza începe cu studiul Pour une socio-critique ou variations sur un 
incipit, semnat de Claude Duchet şi publicat în Littérature, nr 1, marcând 
debutul unei noi perspective de interpretare critică. Acest curent critic 
nu proclamă supremaţia unei doctrine sau şcoli, ci îşi propune „studierea 
socialităţii literaturii într-o manieră nouă şi originală în raport cu cea  
a sociologiei, mai mult sau mai puţin marxistă, pe care o succede.”  
[1, p. 237]. Fiind „un mod de lectură a textului” [2, p. 6], ea poate fi considerată 
o metodă mediatoare între direcţia sociologiei literaturii şi cea structuralist-
formalistă, pe ale căror cercetări le depăşeşte. Modul de recuperare  
a socialităţii poate fi efectuat doar prin dialogul între sociologii literaturii pe 
de o parte, şi structuraliştii şi formaliştii pe de altă parte. Esenţa problemei 
constă în „concilierea acestor două perspective sau, mai curând, reunirea 
lor, pentru a considera socialul şi literarul, socialitatea şi literaritatea ca un 
ansamblu.” [3]. Acest fapt se explică prin mutaţiile înregistrate în epocă de 
aceste curente. Cu toate acestea, Duchet nu împărtăşeşte întru totul teoriile 
formaliste care considerau textul ca fiind un sistem închis, ca o structură pur 
lingvistică, independentă de orice impact exterior. El consideră că textul nu 
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mai poate fi văzut ca un produs strict individual, ci doar în strânsă corelaţie 
cu mediul social. 

În definirea obiectului său de studiu, s-a impus, deopotrivă, şi  
o distincţie între sociologie şi sociocritică. Adesea conceptul de sociocritică 
este asociat cu cel al sociologiei literaturii. Faptul se datorează, în parte, 
confuziei dintre aceste două perspective de interpretare. Distincţiile le 
stabileasc înşişi fondatorii sociocriticii: Claude Duchet şi Edmond Cros. Primul 
subliniază faptul că «Sociocritica nu este o sociologie a literaturii şi nu are 
doar literatura ca obiect de cercetare, ci toate ansamblurile socio-semiotice. 
[…]. Obiectivul sociocriticii este studiul socio-istoric a reprezentărilor».  
[4, p. 7]. Edmond Cros, efectuând cercetări în paralel, menţiona, la rândul 
său, într-un articol, că „…sociologia literaturii şi sociocritica pot crea 
impresia, la o primă vedere, că se interesează de obiecte identice, dar dincolo 
de aceaste suprapuneri aparente se întrevăd preocupările radical opuse”  
[4, p. 7]. Ulterior, constrânşi de aceleaşi confuzii, membrii CRIST-ului 
(Centrul de cercetări interuniversitare a sociocriticii textului) elaborează un 
manifest menit să elucideze statutul sociocriticii, postulând: „Sociocritica 
nu este o disciplină şi nici o teorie. Ea nu este, cu atât mai mult, o sociologie 
şi, cu atât mai puţin, o metodă. Ea este o perspectivă.” [5].

Privite sub raport problematic şi epistemologic, sociologia literaturii 
şi sociocritica se deosebesc radical. Sociocritica nu îţi centrează studiile 
asupra raporturilor dintre lume şi diversele practice literare, asupra formelor 
de hegemonie culturală, teoriei creaţiei şi receptării operelor literare, 
relaţiei cu publicul etc. – termeni folosiţi de sociologia literaturii – dar 
preia concepte care facilitează explicitările ce se impun în încercarea sa de 
autodefinire precum sunt: conştiinţă posibilă (care asigură valoarea operei 
cu cât se identifică mai mult cu ea), sau viziunea despre lume (tendinţa 
scriitorului de a impune propriul său ideal, aspiraţiile; universul construit 
de el pornind de la realitate), interesându-se şi de modurile de gândire, 
fenomenele de mentalitate colectivă, stereotipuri şi presupoziţii. Acestea 
implică o corelaţie impusă de literaritate şi agramaticalitate. Literaritatea, 
concept datorat formaliştilor, mai exact, lui Roman Jakobson, consideră 
că „obiectul ştiinţei literare nu este literatura, dar literaritatea, adică ceea 
ce face dintr-o operă dată o operă literară” [6, p. 23] şi agramaticalitatea, 
termen propus de Michael Riffaterre, ce are în vedere sentimentul cititorului 
în condiţiile violării unei reguli de comunicare.

Duchet, conştient de divagaţiile care pot apărea ulterior, a prevăzut 
şi posibilul val de critici, de aceea său studiul debutează cu avertismentul: 
«Nu este sigur că termenul de sociocritică […] va putea fi spălat de orice 
ambiguitate.» [7, p. 177]. Neînţelegerile parvenite sunt expresia multitudinii de 
demersuri, fie distincte, fie similare care au încercat să definească sociocritica. 
Or, articolul fondator a generat, într-adevăr multiple unghiuri de interpretare, 
determinând gruparea să se divizeze în şcoli, în funcţie de direcţia de cercetare.  
Astfel distingem: 
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– Şcoala de la Vincennes, cu membrii ei grupaţi în jurul lui Claude Duchet, 
cei mai importanţi fiind Isabelle Tournier, Stéphane Vauchon, Patrick Maurus, 
Xavier Bourdenet, In-Kyoung Kim, Roseline Tremblay, Pierre Barbéris – care 
optează pentru o lectură socio-istorică a textului;

– Şcoala de la Montpellier, în frunte cu Edmond Cros, care privilegiază 
studiul lingvistic al textului literar şi pledează şi pentru reabilitarea 
subiectului cultural;

– Şcoala de la Montréal, cu cercetătorii Marc Angenot, Régine Robin, 
André Belleau, Gilles Marcotte. Pentru aceştia, discursul social trimite la 
ideea de comunitate socială a textului, avându-se în vedere, consideraţiile 
şi tipologia subiectului (subiect anonim, colectiv, …), devenind, astfel 
reflexul social al textului.

Odată cu ideile inagurale care au fost propuse de către Claude 
Duchet şi, în paralel, de Edmond Cros, au fost instituiţi şi primii termeni 
care au devenit inerenţi actului hermeneutic din această perspectivă. 
Valoarea textuală, co-textul, sociograma sunt repere terminologice care 
vin să faciliteze explicitarea discursului în redarea dimensiunii istorice 
a scriiturilor literare. Edmond Cros proiectează sociocritica în planul 
multiaspectualităţii, integrând aici şi contribuţiile structuralismului, ale 
semiologiei, ale psihanalizei. Sociocritica scoate în prim-plan o nouă teorie 
a subiectului, privilegiind studiul lingvistic al textului literar.

Căutând să îi restituie textului socialitatea, sociocritica are ca obiectiv, 
în opinia lui Claude Duchet, dezvăluirea „implicitului, a presupunerilor, 
a nespusului sau a negânditului, tăcerilor” [4, p. 7]. Ea apare ca rezultatul 
cercetărilor în materie de socialitate, încercând să reprezinte o „poetică  
a socialităţii, inseparabilă unei lecturi ideologice în specificitatea sa 
textuală.” [8]. Sociocritica vizează textul şi socialitatea lui, interesându-se 
de modalităţile de articulare a problemelor sociale şi a intereselor grupului în 
plan semantic, sintactic şi narativ. În condiţiile în care societatea şi textul sunt 
două entităţi inseparabile, se încearcă argumentarea prezenţei societăţii în 
interiorul textului, altfel spus, sociocritica „îşi propune să studieze societatea 
prin filiera textului.” [1, p. 237]. Efectuând acest demers, ea are la bază trei 
factori: reflectarea societăţii în roman, sociograma şi ideologia.

Sociograma – marcă a socialităţii – este considerată de Claude 
Duchet ca fiind „un ansamblu vag, instabil, conflictual de reprezentări 
parţiale, aleatorii, în interacţiune unele cu altele, gravitând în jurul unui 
centru de asemenea conflictual” [4, p. 18]. Avem în faţă, astfel, un fapt 
social principal, în jurul căruia intervin alte fapte sociale (subordonate), 
sau sub-teme, în vederea reprezentării unei situaţii tipice. Cel mai frecvent, 
sociograma apare sub forma unui conflict: mai multe sub-teme negative 
sunt opuse celor pozitive.

Raportându-ne la text, acesta „integrează şi desemnează un cotext din 
care este parţial construit şi la care se referă. Acest cotext este compus din 
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informaţiile referenţiale deja semiotizate în discursuri şi traduce «indicii» 
din această primă semiotizare.” [4, p. 18]. Ulterior, prin extensie, textul este 
considerat un „sociotext” şi completat de „cotext”, care la Edmond Cros este 
echivalent cu „aparatul translingvistic”, avându-se în vedere ceea ce „transcrie” 
şi nu ceea ce „semnifică” [9, p. 2]. Cotextul, grupând valori, obiecte, nume 
proprii, alcătuieşte un ansamblu care „mai mult deformează realitatea decât 
informează cititorul” [10], după cum consideră criticul Boris Lyon-Caen.  
De asemenea, el este de părerea că conflictualitatea despre care vorbeşte Duchet 
este prezentă sub forma unei stări beligerante, fiind ca o formulă de compromis 
a traseului romanesc nesigur, şi, în acelaşi timp, disputat.

Ideologia este o axă menită să reflecte socialitatea textului literar. 
Socialitatea este rezultatul experienţei personale sau a trăirilor individuale, dar 
şi produsul unui grup social care a modelat raportul scriitorului cu ideologia. 
Ideologia ca sistem de idei şi reprezentări ce domină spiritul individului sau 
grupului social pune şi ea problemele sale: procesul de funcţionare, prezenţa, 
traseurile pe care le urmează, în textul literar, natura discursului. De aceea, este 
mai eficient a identifica întâi, constituentul social al textului pentru a decoda, 
mai târziu, ideologia, care constituie un fel de amalgam şi de voci interpuse în 
a se completa.

Pe de altă parte, deşi sociocritica îşi alimentează tezele din studiile 
marxiştilor, structuraliştilor, formaliştilor, unele idei sunt contrare acestora. 
Astfel, Althusser neagă istoricitatea ideologiei: „ideologia nu are istorie, 
deoarece istoria sa este în afara ei, acolo unde există singura istorie care există, cea  
a indivizilor concreţi, etc.” [11, p. 36]. Dar istoricitatea este intrinsecă socialităţii. 
Negarea istoricităţii ideologiei ar însemna anihilarea teoriei sociologice.

Ideologia îşi justifică existenţa doar prin prezenţa subiectului. Prin 
procedeul interpelării se produce transformarea individului în subiect, 
ideologia demonstrându-şi, astfel, funcţionalitatea. Dacă indivizii sunt fiinţe 
abstracte, subiecţii au o existenţă concretă. Datorită faptului că ea, ideologia, 
este „o reprezentare a raportului imaginar al indivizilor cu condiţiile lor reale 
de existenţă” [11, p. 38], iau naştere variaţiile religioase, politice, morale, etc.

Ideologia generează un proces iluzoriu; ceea ce se întâmplă de fapt în 
ideologie, pare că se petrece totuşi în afara ei. În acest sens, Althusser emite 
o ipoteză contradictorie, precum că ideologia nu se iscă în exterior, dar că,  
în acelaşi timp, ea nu există decât în exterior.

Faptul că istoricitatea revine în vizorul teoreticienilor, permite explorarea 
a ceea ce a fost neglijat anterior de către istorici.

În încercarea de a-ţi defini obiectul de cercetare, Claude Duchet este pus 
în situaţia de a explica modul de interacţiune dintre sociocritică şi lingvistică. 
În timp ce Edmond Cros, care efectuează cercetări în paralel cu Claude 
Duchet, privilegiază studiul lingvistic al sociocriticii, Claude Duchet nu vede 
o compatibilitate între aceste două discipline. Distincţia se impune la nivelul 
referenţialităţii: „lingvistica excludea referentul, pe când sociocritica se dorea  
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o lectură ascunsă, parodiată sau disimulată a referentului”, totodată, „sociocritica 
[…] pleacă de la exterior, de la socialitate, care nu este pertinentă pentru 
lingvistică care urmăreşte să pună în lumină sistemul limbii.” [12, p. 126]. 
Dar acest fapt nu exclude posibilitatea unui „împrumut” din instrumentarul 
lingvisticii. Chiar dacă lingvistica propune o abordare diferită, menită să 
analizeze modul de funcţionare a textului în sine, iar sociocritica este interesată 
de posibilităţile în care ar forţa textul să depăşească tendinţa lui de închidere, 
în explorarea socialului ea se străduie să rămână mai mult în exterior, preluând 
diverse practici, precum sunt: modul de funcţionare a unui sistem textual la 
nivelul structurilor textuale, raporturile dintre semnificat/semnificant etc. 
completând cercetările efectuate în domeniu.

Totodată, Claude Duchet consideră că sociocritica ar trebui să propună şi 
evaluarea condiţiei subiectului, deoarece acordă o importanţă sporită subiectului 
scriiturii şi nu autorului, fapt împărtăşit şi de Edmond Cros. Cu toate acestea, 
el rămâne reticent în privinţa legăturii dintre discursul literar şi sociocritică, 
neafiliindu-se teoriei expuse de Marc Angenot, reprezentant al Şcolii de la 
Montréal. Dacă ar admite această corelaţie, atunci literatura ar deveni un 
discurs printre altele, iar premisa ar fi contrară ideii precum că literaritatea 
şi textul scris ar merge mână în mână, şi ar contrazice demersurile de factură 
sociologică. Cu atât mai mult: faptul ar impune schimbarea raporturilor dintre 
literatură şi lingvistică.

Dovadă a coerenţei teoriei şi practicii sociocritice sunt îndeosebi 
debuturile şi finalurile romanelor. Examinării socio-stilistice este supus titlul, 
sub-titlurile, modalităţile de introducere a dimensiunii sociale, tipologia 
numelui, etc.

Orice operă literară reprezintă un univers unde se întâlneşte ficţiunea 
cu realitatea. La limita dintre text şi imaginar se interpun meditaţiile, care 
condiţionează reabsorbţia socialităţii în text. Ele au scopul, după cum 
menţionează Edmond Cros, de a „deconstrui, deplasa, reorganiza sau 
resemantiza diferitele reprezentări ale trăirilor individuale sau colective.” [7] 
Pentru a analiza modalitatea de transpunere a acestor meditaţii se impune 
efectuarea unei cercetări interdisciplinare, pentru că şi meditaţiile implică 
o diversitate care se cere a fi urmărită. Rezultatul introducerii unor noi 
concepte şi schimbării unghiului de vedere al reflecţiilor, sociocritica este 
supusă unei permanente evaluări şi reconsiderări.

Totodată, meditaţiile constituie produsul aspiraţiilor ideologice şi estetice 
dar, şi reflecţia perioadei istorice care formează socialitatea operei. Meditaţiile 
de tip discursiv se materializează, respectiv, în planul discursului. În condiţiile 
în care „viaţa socială este în corelaţie cu literatura înainte de toate prin aspectul 
său verbal” [7], sociocritica devine o modalitate de disociere a socialităţii 
textului prin filiera discursivităţii. Meditaţiile instituţionale, în schimb, văd 
sociologia textului în corelaţie cu factorii extrinseci (de ordin economic, 
politic, etico-religios, etc.). Un volum de carte, publicat şi difuzat, trecând 
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prin filiera sociologiei lecturii şi, efectiv, a receptării, devine obiect de 
cercetare a sociocriticii; meditaţiile instituţionale au sarcina de a extrage 
sensul sedimentat în text. Meditaţiile sunt puse în funcţiune de diversele 
practici sociale care au sarcina de a „decupa, ierarhiza şi particulariza relaţia 
indivizilor cu socialitatea”. [7]

Sociocritica devine obiectul de interes major pentru Claude Duchet pe  
o perioadă îndelungată. Astfel, în rezultatul unei munci de peste 15 ani, volumul 
Un cheminement vagabond, reuneşte articole ai mai multor cercetători din 
Québec, America Latină, Coreea de Sud, care expun noi perspective propuse 
de sociocritică din 1995 încoace. 

Teoria pusă în circulaţie de către Claude Duchet şi-a demonstrat 
ulterior caracterul dizertabil, dezvoltându-se şi diversificându-se. 
Numeroase articole au fost publicate şi au fost organizate colocvii având 
ca tematică eficienţa pragmatică a acestei perspective. Sociocritica şi-a 
asumat ca materie de cercetare textul, în speţă, romanul. Ulterior, prin 
extensie, ea parcurge traseul aplicabilităţii şi asupra altor genuri literare. 
Cele mai recente studii relevă întrebuinţarea şi în cunoaşterea artei teatrale. 
Teatrul este considerat a fi „formă socială prin excelenţă” [9, p. 3], nu doar 
pentru că permite reprezentarea imaginarului social, dar şi pentru că se află 
la confluenţa mai multor discipline: istorie culturală, litere, studii teatrale, 
etc. O lectură sociocritică a teatrului este propusă de acelaşi Duchet în 
studiul Théâtre, histoire et politique sous la Restauration, dar constituie un 
centru de interes şi pentru Bernard Dort şi Annie Ubersfeld.

De asemenea, prin extensie, se vorbeşte despre o sociocritică 
a traducerii, care este pusă, însă, de către unii cercetători, sub semnul 
îndoielii. Henri Meschonnic rămâne constant în consideraţiile sale: 
traducerea este inferioară textului original, iar posibilitatea alterării 
textului devine inevitabilă în multe cazuri – deci validitatea sociocriticii 
este, aici, contestabilă. Primatul istoricităţii persistă şi în cazul 
traducerii. Transferul sociocriticii în câmpul traducerii este totuşi 
posibilă, însă, întrucât traducerea implică un schimb de socialitate:  
„Ce se traduce când traducem? Fără îndoială, socialitatea textului. Ce se 
practică când traducem? Un transfer de socialitate.” [13, p. 256].

Contradicţiile care apar între Meschonnic şi Duchet se referă la actul 
lecturii. Se impune, în acest context, o delimitare, în măsura posibilităţii, 
între valoarea şi vârsta textuală. O traducere poate fi, mai curând, depăşită, 
decât proastă sau inadecvată. Lecturile pot varia de la o persoană la alta, de 
aceea şi traducerile pot obţine o altă formă, în funcţie de persoană şi timpul 
istoric în care aceasta se efectuează, iar „istoricităţii textului trebuie să îi 
corespundă istoricitatea traducerii.” [13, p. 258]. În orice caz, transferul de 
socialitate este unul real.

Deşi sociocritica înregistrează un raport de interdisciplinaritate cu 
sociologia literaturii, istoria culturală, analiza discursului, etc., nu o face pentru 
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a se contopi cu ele, ci pentru a-şi împrumuta instrumentarul metodologic 
necesar definirii obiectului său de studiu.

De la inaugurarea sa şi până la etapa actuală, ea înregistrează un spectru 
larg de viziuni, care încearcă să acopere şi alte genuri literare. Carenţa tezei 
lui Claude Duchet rezidă în faptul că „substituie psihologia individuală  
a scriitorului sau studiul de factură sociologică prin literatura însăşi.” [3].
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FORME  DE  INTERTEXTUALITATE  ÎN  PROZA
LUI  AURELIU  BUSUIOC

veronica DUMITRAŞCO
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Abstract. Intertextuality is a word coined by Julia Kristeva, linguist who has 
written much on this topic. Her notion of intertextuality refers to the literal and 
presence in a text of „another text”. The novels written by Busuioc impresses with 
their relationships on the intertextual level. The literary universe and „history” 
remain the main terms of „confrontation” in the dialogue that defines itself the 
Busuioc’s novels. So, the created world is described in terms of a vast commented 
intertext: begin with masterpieces, through the classical period until the modern, 
contemporaneity; all literary ages are present through the great masters. Report to 
myths, history, references and citations, interpretations and reinterpretations are 
unignored in creation of this writer.

Keywords: text, intertextuality, paratextuality, allusion, dialog.

La începutul secolului al XX-lea, dar mai cu seamă în cea de-a doua 
jumătate, în experimentele postmoderniste, intertextualitatea devine cu adevărat 
un spectru al literaturii, în care dialogul textelor (fără refracţiile care dau o altă 
strălucire operei) ar deveni uşor imperceptibil. Relaţia dialogală – „autor-narator-
personaj-cititor” în receptarea unui roman ar fi denaturată, iar sensul deformat. 
Cu alte cuvinte, descifrarea structurii operei presupune în mod obligatoriu 
identificarea modelului consacrat, care stă la baza construcţiei, pentru a sesiza 
mai lejer codul, sistemul de referinţe ale operei.

Romanul lui Busuioc, de după ’90 încoace, se remarcă printr-o construcţie 
distinctă, relevantă nu numai prin tehnicile narative sau cele discursive, mult 
la modă în romanul modernist sau postmodernist din ultima vreme, dar mai cu 
seamă prin relaţiile pe care acesta le stabileşte cu alte „texte ale lumii”.

Julia Kristeva afirmă că „…orice text este construit dintr-un 
mozaic de citate; orice text este absorbţia şi transformarea altor texte”  
[1, p. 250-272]. Şi orice întâlnire cu textul literar, de regulă, este îndrumat de 
primul contact cu paratextul. Formal, aceste mijloacele paratextuale şi titlul 
îndeplinesc funcţia de anticipare, astfel pregătind „starea lecturii” pentru cititor 
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şi furnizând acestuia nişte „instrucţiuni pentru lectură”, indispensabile construirii 
sensului. În consens cu problematică, Paul Cornea susţine că pentru a-l atrage 
pe cititor, „numirea trebuie să fie nu atât corectă, cât şocantă, nu atât exactă,  
cât sugestivă” [2, p. 31].

Astfel mijloacele paratextuale şi titlul romanului lui A. Busuioc sunt folosite 
cu sugestii bine stabilite din start. De remarcat că anume titlurile romanelor  
lui Busuioc presupun cel puţin două sensuri: unul „literal”, care rezumă oarecum 
subiectul, oferind indicii asupra „temei” şi altul, care pe de o parte, orientează 
lectura, eventual influenţând-o, şi creează cititorului orizonturi de aşteptare,  
iar pe de altă parte, trimite spre o subtilă relaţie intertextuală.

Titlul „Hronicul Găinarilor” oferă, la o primă vedere, informaţii 
în legătură cu trama romanului: istoria familiei Avădanilor şi aşa zisul 
„descălicat” al Găinarilor. Dar în acelaşi timp propune deopotrivă şi o strategie 
intertextuală şi metatextuală. Sesizăm o aluzie directă la descălicatul Moldovei,  
o intertextualitate externă. Conform tradiţiei, întemeierea noului stat este 
asociată cu numele lui Panteleu Avădanei, „primul voievod” al Găinarilor. 
Acesta, contrar datinilor, izgonit din Roşcoveţi, reuşeşte să înfiinţeze  
o nouă entitate politico-teritorială numită Găinari, dependentă de Roşcoveţi.  
În „Hronic…” se spune că: „…răsărise pe vremea războaielor şi împăcăciunilor 
dintre ruşi şi turci dintr-o sămânţă aruncată întâmplător într-o văiugă strivită 
între două dealuri întinse (…). Sămânţa avea nume omenesc, îşi zicea 
Panteleu Avădanei, pe atunci încă locuitor al Roşcoveţilor, şi fusese aruncată 
întâmplător, pentru că abia la cinci ani de la fuga neveste-si Rada cu un ţigan 
din geambaşi, când începuseră să dispară misterios şi periodic orătăniile din 
bătăturile gospodarilor”. Observăm că populaţia băştinaşă a cătunului îşi are ca 
origine o dinastie de hoţi şi o curtezană. Descendenţii Găinarilor nu întârzie să 
adeverească originea şi îndeletnicirile clanului. Aceştia vor impune cutumele 
favorabile „regimului”, ce obliga familiile înstărite şi nefavorabile „conducerii 
sovietice” să-şi părăsească moşiile, ba chiar să fie date pierzaniei.

Într-un alt roman „Şi a fost noapte…” captarea atenţiei se face prin este 
recurgerea la mecanismul simbolizării tradiţionale. Prin procedeele intertextuale 
etalate intenţionat în titlul romanului şi titlul primului capitol Exodul se evocă 
o relaţie intertextuală cu mitul biblic, în care elementul paratextual reprezintă 
trama romanului, dar şi o prolepsă la ceea ce vor urma, emigrarea Lenţei 
Velceva. Aici „exodul” reprezintă atât părăsirea ţării, a casei părinteşti, cât şi 
eliberarea din calvarul sovietic.

Astfel, din punct de vedere stilistic, romanele se remarcă prin utilizarea 
aluziei, simbolului şi al metaforei ca mijloace de camuflare şi încifrare  
a mesajului acestuia, pe care cititorul îl descifrează utilizând „cheile”. Acestea 
duc de fiecare dată pe tărâmul narativităţii, a modului de constituire a textului 
şi a lumii lui imaginare.
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Pornind de la sugestiile lui Valeriu Stancu că „orice formă de imitaţie, 
reluare, transformare literară este o ipso intertextualitate” [3, p. 29], descoperim 
că „Hronicul…” reprezintă în sine un dialog intertextual cu arhicunoscutele 
afirmaţii, ce-l determină pe cititor să facă trimiteri multiple şi la o infinitudine 
de texte şi surse extraliterare, activându-i astfel memoria culturală-istorică. 
Transformarea cititorului pasiv în unul activ, se produce în urma implicării lui 
inerente în intuirea mesajului transfigurat artistic. De exemplu expresia latină 
Ab urbe condita [4, p. 37], care este şi titlul cărţii scrisă de Titus Livius, descrie 
nu doar evenimentele istoriei romane, ci şi modul cum a apărut şi s-a consolidat 
democraţia în Roma antică. În ideea moralizatoare a istoriei se exprimă un 
adevăr incontestabil: „istoria noastră” este încărcată de „găselniţe”, veridicitatea 
cărora este greu demonstrată. Şi pentru protagonişti istoria falsificată constituie 
mereu o problemă de conştiinţă. Regimul a încercat să-şi obţină legitimitatea şi 
recunoaşterea inventând o istorie conformă cu propriu său utopii, denaturând 
realul istoric, cultivând un mancurt care să-şi uite trecutul, într-adevăr: „cine 
nu are trecut, nu are nici viitor”.

În romanul lui Busuioc adeseori intertextualitatea este pusă în 
vizorul cititorului chiar de către autorul-narator. Inedit se prezintă în roman 
intertextualitatea parodică. În „Hronic…” aceasta se realizată printr-un indiciu 
direct al autorul (după Booth) vom da citire fragmentul prin care se ironizează 
bruta socialistă, şi anume aliniatul când Piotr Panteleevici opreşte maşina în 
faţa „bordeiului”: „– Hm… făcu el. Multe s-au schimbat, Mariţo. Acum sunt 
şef mare. Cu cât mai mare ajungi, cu atât mai mare-i răspunderea. Nu suntem 
cununaţi, nici înscrişi la primărie. Eu nu pot răspunde pentru tine. Ai rămas sub 
ocupaţie… Un şef mare trebuie să fie curat ca lacrima…

Mariţa sări în picioare, mai să scape copilul din braţe. Simţea că  
se sufocă:

– Dar când ai venit din puşcărie, banditule, nu erai şef? Erai ca lacrima? 
Nu te-am îmbrăcat şi te-am adăpat noi, din sărăcia noastră?

Bărbatul zâmbi:
– Pentru cine bandit, pentru cine deţinut politic! N-ai grijă,  

în câteva zile am să vă mut într-o casă ca lumea, n-are să vă lipsească 
nimic!” [4, p. 183]. Prin intermediul vocii personajului său, Busuioc 
realizează portretul robot al „conducerii” şi al preocupărilor acestora, 
glisându-se şi retuşându-se viciile acestora.

Romancierul Busuioc e conştient de funcţia primară a mottoului – de 
direcţionare a lecturii. Iată de ce îşi anunţă aluziv, cu ajutorul lor, intenţiile, 
avertizându-ne că textul pretinde un tip de lectură erudit, bazat pe referinţe 
culturale. Motto-ul e folosit cu diferite funcţii, devenind o cheiţă artistică de 
descifrare artistică. Un exemplu luat aproape la întâmplare: „…Căci toţi ucidem 
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ce iubim, Dar nu murim cu toţii”. (Oscar Wilde, Balada închisorii din Reading). 
Este formula ce guvernează începutul scriiturii, citatul care devine un fir roşu 
în procesul lecturii şi care ghidează cititorul pe parcursul întregului roman.  
El anunţă încă din primele rânduri complexitatea scriiturii, dezvăluind chiar de la 
început tematica romanului de dat. Ca şi în cazul „Balada închisorii din Reading” 
de Oscar Wilde, ideea principală ce stă la bază este un vârtej de suferinţă pe care 
oamenii le pricinuiesc unii altora. Însuşi scriitorul ne mărturiseşte: „Aceasta  
e prima carte pe care o scriu in memoriam, pe care o închin soţiei mele, pe care 
am pierdut-o şi pentru care nu am fost omul ei. N-am fost omul la care ea ar fi 
avut dreptul” [5].

Motto-ul, ca un procedeu eficace de punere în abis, este un alt act 
asumat programatic. Subiect romanului se găseşte în parabola celor două 
lebede (una albă, alta neagră) din debutul naraţiunii, Exodul. „În dimineaţa 
zilei de 14 iulie 1944, o pereche de lebede survola în sfârşit oraşul B. Zborul 
în sine nu marca nimic extraordinar – treceau pe deasupra urbei şi stoluri 
întregi de asemenea zburătoare. Neobişnuită era perechea: o pasăre albă ca 
spuma laptelui şi cealaltă neagră tăciune.” [6, p. 7-9] Acest fragment prezintă 
în sine o autoparafrază, prin care romanul îşi găseşte materia în el însuşi, 
astfel reluându-şi scenele fundamentale.

Punerea în abis este o formă particulară de povestire în povestire, 
unde naraţiunea inclusă este o reiterare sau o anticipare, fragmentată, ajustată 
sau îmbogăţită, în orice caz o oglindire, a naraţiunii cadru, ca de exemplu 
cântecul „Lili Merleen” cântat de Lenţa Velceva: „Wenn sich die späten Nebel 
dreh’n, Werd’ich bei der Laterne steh’n, Wie eist Lili Marleen, Wie esist Lili 
Marleen…” (poemul „Cântecul unui tânăr soldat de gardă”). Cântec, iniţial 
creat tempo de marş şi scris în perioada primului război mondial (1915) de 
către soldatul german Hans Leip, descria despărţirea de prietena sa, Lili 
Marleen, prezintă în sine o anticipare a despărţirii cuplului Werner şi Lenţa. 
Dar în acelaşi timp prin acest text-refren, intertext, cititorul tinde „a crede 
în existenţa reală a personajelor şi a întâmplărilor fictive”.

Romanul lui Aureliu Busuioc are o arhitectură bine gândită graţie apelării 
la relaţiile intertextuale. Mitul stă la baza construcţiei romaneşti. Prin folosirea 
mai multor relaţii intertextuale romanul obţine o nouă strălucire. Construit într-
un continuu dialog continuu, în care partenerii îi sunt marile spirite ale culturii 
omenirii şi marile modele ale literaturii, romanul se transformă într-un spaţiu al 
„metamorfozelor” spectaculoase. În concluzie, lumea creat se lasă descoperită 
în termenii unui imens intertext comentat, începând cu operele de căpătâi, 
trecând prin perioada clasică şi până la modernitate, contemporaneitate, toate 
epocile literare sunt prezente prin marii maeştri. Iată de ce raportul cu miturile, 
istoria, referinţele şi citatele, interpretările şi reinterpretările sunt de neignorat 
în creaţia acestui mare prozator.
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PREZENŢA  COTIDIANULUI  ÎN  PROZA  LIDIEI  ISTRATI

violeta DUMITRAŞCO
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Abstract. In 80’s years of XX century, in prose appears a phase of conscience. 
We observed that novels dispute on the relationships between person and history. 
The text reveals the monotony and banality of daily, or which Milan Kundera calls 
„prose of life”. Like Mircea Cărtărescu, Petru Cimpoieşu, Lidia Istrati explores in 
detail the daily routine. Recourse to daily routine in Goană după vânt and in short 
proses, writer presents the reflection of own biography and ideology.

By combining the reality and fiction, Lydia Istrati reflects on the major 
themes like human condition, arts and history.

Keywords: daily routine, autobiography, fiction, authenticity, text.

Perioada anilor ’70-’80 ai secolului trecut se remarcă, la noi, nu numai 
prin prosperarea literaturii oportuniste, dar şi prin afirmarea timidă a poeziei 
şi prozei evazioniste, uneori subversive, care, desigur, în niciun caz nu treceau 
uşor de ochiul vigilent al „omniprezentei cenzuri” (Vladimir Beşleagă).  
În ceea ce priveşte fenomenul disidenţei literare, apoi acesta este aproape 
total necunoscut literaturii române în spaţiul dintre Nistru şi Prut. În acest 
context, transfigurarea artistică a realităţilor cotidianului în toate manifestările 
lui devine o modalitate inventivă şi eficace de a replica literaturii oportuniste. 
Scriitorul în regimul totalitar recurge la diverse subterfugii. De exemplu, 
„optimismului istoric” al scrierilor oportuniste i se opune ingenios un timp 
subiectiv, un timp al conştiinţei individuale. O direcţie importantă în acest 
sens reprezintă proza care pune în discuţie raportul dintre om şi istorie, 
creator şi artă. Bineînţeles, conflictele sistemului totalitar nu sunt tratate 
tranşant, ci indirect, în regim aluziv. În centru e plasat ego-ul creatorului, 
aflat în căutarea cunoaşterii de sine cu toate luminile şi umbrele sufletului 
său. De aici şi stările obscure, crizele identităţii, iar micul infern al sufletului 
uman, în ultimă instanţă, se repliază pe cel cotidian. Astfel spectacolul fiinţial 
îşi află un sistem de referinţe în cotidian, al vieţii de zi cu zi a „omului nou”, 
constructor al noii societăţi. Desigur, caracterul inocent-subversiv al acestor 
texte artistice stă în monotonia şi banalitatea cotidianului sau a ceea ce Milan 
Kundera numeşte „proza vieţii”.
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Din punct de vedere semantic, cuvântul cotidian – reflectă evenimente 
în curs, care au loc din zi în zi. În cazul variantei engleze „everyday life”, 
semantica e una şi mai clară, în care sunt incluse aspecte ca temporalitatea 
şi repetitivitatea, prezenţa şi lipsa evenimentelor, caracterul ciclic şi liniar, 
mişcarea şi pauza. Toate acestea ne duc la gândul, cât de mult cotidianul în 
toate ipostazele lui influenţează şi formează personalitatea.

Proza evazionistă a interpretat în mod diferit „viaţa de zi cu zi”,  
un factor important în acest sens este conştientizarea cotidianului ca pe  
o condiţie creatoare sau distrugătoare, iar meritul prozatorului ţinând nu numai 
de redarea estetică a trăirilor sale, ci şi de exactitatea cu care el descrie locuri, 
întâmplări, personaje, gânduri, idei, fapte.

Referindu-se la sursele de inspiraţie ale scriitorului, W. Faulkner 
susţine: „Aş zice că scriitorul are trei surse – imaginaţia, observaţia şi 
experienţa. El însuşi nu ştie cât de mult foloseşte din una sau din cealaltă 
în fiecare moment dat, fiindcă niciuna dintre surse nu poate exista separat. 
Căci el scrie despre oameni şi foloseşte material din toate trei surse ca şi un 
dulgher care se duce în pod şi alege o bucată de lemn care i se potriveşte 
perfect în colţul la care lucrează. Desigur, orice scriitor, ca să ne referim 
la el mai întâi, îşi scrie propria biografie – el a descoperit lumea şi a mai 
descoperit apoi că această lume e destul de importantă, de dinamică ori de 
tragică pentru a merita s-o pună pe hârtie, pe note, pe pânză; şi tot ce ştie el  
e ceea ce i s-a întâmplat lui, fiindcă nu şi-a dezvoltat capacitatea de a observa, 
de a trage concluzii, de a scruta intimitatea celorlalţi. Singura introspecţie 
posibilă este în sine – totul va fi biografie, fiindcă acesta e singurul etalon 
cu care ştie măsura ceea ce a experimentat direct” [1, p. 137].

Operele anilor ’80 se caracterizează şi printr-o „abordarea în spirit 
radical a problematicii omului şi degradării lui, a modificărilor tragice ale 
psihologiei sale în comunism” [2, p. 179]. Prozatorii reuşesc să scrie şi să 
publice despre nedreptăţile comise, preferând limbajul direct al reportajului 
de ziar, fragmentarismul şi discontinuitatea existenţei prozaice, ce a dus la 
modificarea caracterului unitar şi a coerenţei epice. Cercetând viaţa oamenilor 
surprinşi în activităţile cotidiene, ei nu creează o copie a realităţii, ci o „lume 
ficţională” ca o fotografie a realităţii.

Aşa cum observa şi Ruxandra Ivăncescu, în studiul său privind proza 
contemporană, prozatorii înregistrează în operele sale „vocile vii ale străzii şi 
ale unei lumi pestriţe, multiculturale cu o fidelitate pe care numai Caragiale  
a dovedit-o la vremea sa” [3, p. 14]. Astfel prin modul de dilatare a amănuntului, 
prin prezentarea vieţii de zi cu zi sunt descoperite zonele profunde ale realităţii 
umane, în cele din urmă devenind o formă de cunoaştere.

Pe lângă prozatori ca Mircea Cărtărescu, Petru Cimpoeşu, şi Lidia Istrati 
explorează în amănunt banalul cotidian. Anume prin fixarea cotidianului,  
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a biografismului se creează un text autentic, o proză care devine o radiografie 
a stărilor trăite. Prin intermediul firului biografic, scriitoarea încearcă să lege 
toate componentele creaţiei sale, prezentând propria viziune spirituală.

Recurgând la cotidian, la tehnica autobiografică atât în romanul Goană 
după vânt, cât şi în proza scurtă, creaţia prozatoarei reprezintă o reflexie 
dintre propria biografie şi ideologie. Această comunicare are scopul de a pune 
în evidenţă relaţia dintre realul trăit şi cel scris. Remarcăm că prozatoarea 
a început să scrie din viaţă, aducând astfel, adevărul şi simplitatea vieţii 
nealterate. Viaţa din care s-a inspirat autoarea a fost o viaţă grea, plină de 
confruntări, de suferinţe.

Creaţia Lidiei Istrati reflectă dramatismul vieţii cotidiene cu toate 
lipsurile ei. Prozatoarea a căutat să prezinte în opera sa sinceritatea îndurerată 
a unui om pe care viaţa era cât pe ce să-l înfrângă, e drept, fără a-l mutila, 
fără a-i anihila substanţa umană, ea îmbină inspirat cotidianul, elementul 
autobiografic cu cel fictiv.

Accentul s-a plasat pe bizarul situaţii, dar şi pe faptele comune, 
la prima vedere, lipsite completamente de semnificaţie. Într-o nuvelă de 
debut, Îngăduie, omule!, banalul cotidian va pune începutul unei sondări 
artistice departe de a fi oarecum inocente. Aluziile scriitoarei converg spre 
ideea necesităţii unor schimbări sociale în consonanţă cu imperativele 
„dezgheţului hruşciovian”. Firul unei naraţiuni începe cu venirea a doi 
absolvenţi-agronomi într-un sat, unde ei îşi găsesc un loc de muncă. Tinerii 
sunt martori ai nedreptăţilor pe care le suportă sătenii din cauza autorităţilor 
locale. Fascinaţia pentru banalul cotidian, în total dezacord cu festivismul 
prozelor oportuniste, sare în ochi chiar din debutul naraţiunii, unde ni se 
excelează în prezentarea celor mai mai mici detalii drumul înspre satul 
destinaţiei „tinerilor agronomi”:

„Vâjâie vântul. Purtăm haine subţiri şi ne zgâlţâie binişor.
La orizont, în mâna dreaptă, creşte un prăsad rotund. De azi înainte o să-l 

tot văd. Dacă se va întâmpla, bineînţeles, să rămânem aici.
În mâna stângă am văzut un iaz fără sălcii, cu malurile înnegrite de 

călcăturile vitelor. Apa umbla în valuri şi clătina nişte răţuşte, ţâşneşte din stuf. 
Răţuştele erau mici şi, de departe, păreau pufoase şi gingaşe. (…) Noi suntem 
agronomi. Suntem agronomi tineri, şi colaci nu ne coace nimeni nicăieri.

Am ajuns la cârmuire. În coridor, aerul e stătut şi îmbâcsit cu fum de 
ţigară. Ni-i frică de preşedinte şi mai zăbovim. Ne temem să nu fie burduhos 
şi cu ochii oţeliţi, care nu văd nimic. Asemenea preşedinţi nu au nevoie de 
agronomi tineri” [4, p. 122].

Detaliile, impregnate cu elemente autobiografice, străbat toată povestirea. 
De reţinut că personajul-narator, Olga Văluţanu, asemeni Lidiei Istrati, este 
repartizată într-un sat să lucreze în calitate de agronom. Formal, ea nu se plânge 
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de lipsa comodităţilor materiale, ci de absenţa confortului sufletesc, provocat 
de interesele materialiste.

În tratarea problemei iubirii şi demnităţii umane, prozatoarea încearcă 
să contureze personaje bine individualizate şi minuţios tipizate. Pentru  
a realiza acest lucru, se recurge nu numai la obiectivizarea personajului, dar şi 
la „completarea” lui cu trăsături dobândite prin impactul cu conduita generală şi 
a mediului social. Iată o relatare din nuvela Nica: „Atunci, lumea află că Antip 
Prodan a vândut, vinerea trecută, vaca şi-i dus la Chişinău să dea aldămaş pentru 
feciorul care nu se ştie unde-i candidat, că Vasile al lelei Panaghia şi-a cumpărat 
o „Volgă”, dacă-i tractorist şi are pe ce, iar Petrache Vascu a stricat o casă 
nou-nouţă şi porneşte alta, de cărămidă roşie, şi baba Aniţoaia tot pe drumul 
acela a apucat-o, c-a strâns pensia rublă cu rublă, a năimit meşter tocmai de la 
Chişinău, să-i clădească sobă de teracotă ca la boierul Sanduleanu, că tare i-a 
fost dragă în tinereţe şi acu-i chip să moară cu sobă de teracotă, iar flăcăii şi 
fetele, bată-i norocul, nu mai dansează câte doi ca înainte vreme, ci la hurtă” 
[4, p. 121]. Pe acest fundal al satului, Nica devine un personaj individualizat, 
paradoxal tocmai prin fapte insignifiante: că ea umblă „în pufoaică şi 
pâsle tălpăluite, îmbrobodită după cap, cu mâini ţencuşate de răzătoare”  
[4, p. 117]. Asistăm aici ca martori la un dat cotidian în care valorile autentice 
sunt anihilate prin abundenţa de nonvalori, în care credinţa, demnitatea nu-şi 
mai găsesc loc în viaţa oamenilor. Mai mult ca atât, elementele cotidiene ca 
„Volga”, „cărămida roşie”, „casa” sunt nişte artefacte, coduri, indicatoare ale 
vremii premeditat aglomerate pentru a etala discrepanţe, diferenţe crase între 
ideologie şi nivelul autentic de cultură, de bunăstare socială. Desigur, aceste 
coduri nu pot fi descifrate fără ca ele să fie raportate la sistemul comunist, în 
care au luat naştere „deficitul”, „mita”. De exemplu, „Volga” era considerată 
pe vremuri o maşină de lux, la ea aveau acces doar membrii de partid sau cei ai 
securităţii. Însă autoarea aduce în text o realitate pe care comunismul încerca 
să o muşamalizeze, şi anume faptul că în ţară se fură, o dovadă în aceste sens 
este procurarea maşinii de clasa muncitoare, de „un tractorist”. Din acest 
punct de vedre cotidianul capătă însemnele unei istoricităţi discrepante, puţin 
specifice noii civilizaţii.

Proza Lidiei Istrati trebuie citită printre rânduri. „Soba”, un simbol 
al maternităţii, dar totodată şi un loc unde arde focul, simbol al energiei 
vieţii, credinţei. Din perspectiva biblică, „soba” capătă şi un alt sens, cel de 
încercare duhovnicească. Nu în zădar autoarea ne o prezintă pe baba Aniţoaia 
care doreşte să i se clădească o sobă de teracotă ca la boierul Sanduleanu, ea 
cade jertfa unor ispite de confort material. Un simplu detaliu, legat de clădire  
a altei sobe, reflectă faptul cum regimul a încercat, în alt plan, să închidă, să 
ruineze bisericile, pentru a clădi o altă societate, una în care valorile creştine 
ar fi înlocuite cu altele.
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Un simbol esenţial în nuvelă devine „casa”, care ca şi cetatea, templul 
se află în centrul lumii, este imaginea universului. Ea este un simbol feminin, 
cu sensul de refugiu, de mamă, de protecţie, e o „catedrală a sufletului”. Ea 
este o axă între cer şi pământ, e lăcaşul familiei şi al dragostei, iar distrugerea 
acesteia, devine un simbol al războiului sufletesc.

Volumul Scara se axează pe aceleaşi elemente cotidiene, trăiri afective 
ale personajelor. Nuvela Scara, care dă titlul cărţii, este o povestire alegorică 
despre existenţa omului. Aici cotidianul se structurează prin opoziţia 
austerităţii, legat de moş Acridan, care încearcă să-şi afirme propriile idei, 
însă pe care nu le realizează din cauza urii, invidiei ce stăpâneşte lumea. 
Personajul central al nuvelei, moş Acridan, încearcă să facă un gest mare, 
le dă oamenilor din sat scânduri pentru construirea unei „scări”, care ar 
uşura urcuşul acestora, eventual scândurile fiind pregătite pentru sicriu. 
Astfel noi devenim martori ai faptului cum „scara”, care este simbolul 
legământului dintre cer şi pământ, dar totodată reprezintă şi accesul la 
realitate, la cunoaşterea absolută, trecerea de la întuneric spre lumină, 
este distrusă, „lespezile dezbârnate, prundişul scobit din trepte, corlatele 
dezbătute” [4, p. 89]. De remarcat este şi adevărul că prin această nuvelă 
autoarea a tins să sublinieze că neamul se află într-o degradare totală, dar 
şi cât de mult poporul s-a îndepărtat de adevăratele valori: LIBERTATE, 
ADEVĂR, CREDINŢĂ.

Un alt text de referinţă din proza Lidiei Istrati este povestirea Moara, 
unde sunt prezentate pagini veritabile ale vieţii de zi cu zi, o amintire 
din copilărie la înălţimea lui Ion Creangă. Pe parcursul acestei povestiri 
scriitoarea îşi aduce aminte poate de una dintre cele mai importante perioade 
din viaţa ei, şi anume aceea când „aflasem că am tată pe lume”. Şi în Fără 
pereche, Vioara, Cu oile autoarea îşi evocă familia, întâmplările care i-au 
marcat existenţa.

Printre paginile biografice se remarcă şi povestirea Nepoata, în care 
cititorul se întâlneşte cu prozatoarea, care relatează până în cele mai mici 
detalii urmările foametei, o perioadă tragică a neamului, temă evitată de 
regimul comunist.

Şi romanul Goană după vânt scoate la iveală o serie de elemente de 
factură autobiografică, cotidiene, inserate de autoare în discursul narativ, 
pentru elucidarea misterului propriei fiinţe, cât şi pentru crearea unei identităţi 
alternative eului auctorial. Puzzle-ul care se constituie în urma împletirii 
cotidianului, autobiograficului cu ficţiunea îi permite scriitoarei de a regenera 
sinele, dar şi de a reconstrui cititorului un adevăr istoric.

Lidia Istrati este o prozatoare a diferitor generaţii, fiind preocupată de 
restabilirea legăturii dintre timpuri, cum trecutul germinează în prezent şi-l 
determină (nu întâmplător personajul principal, Nica, este un contemporan 
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– un cercetător, apoi redactor, coautor). Goană după vânt este o operă despre 
intrarea în viaţă a unei tinere, ea lucrează într-un laborator şi visează să schime 
viaţa. Activitatea profesională a personajului devine doar un aspect a vieţii,  
o condiţie a autocunoaşterii. Profesia intelectuală a protagonistei devine un 
garant al reflexivităţi. Povestirea se centrează nu pe acţiuni, ci pe gândurile 
personajului, cotidianul devenind un factor important în căutarea sinelui. „Cine 
sunt eu” rămâne tema principală a eroului, iar pentru atingerea acesteia e nevoie 
de străbătut evenimentele banale, încât realizarea acestui scop devine o problemă, 
nesesizabilă nici de personaj, nici de autor, nici de cititor.

Autenticitatea romanului este confirmată de coincidenţa cu realitatea din 
viaţa autoarei: „În luna aceea, dis-de-dimineaţă, cabinetele erau încă pustii, 
senină la suflet, îţi vopseai genele (tu eşti asta, Nicuţă?) – ai lucrat sâmbăta 
şi duminica, manuscrisul era bun pentru a fi dat la tipar. Sufletul tău căuta 
relaxare şi izbăvire de grijă, mă rog, şefă de redacţie care a îndeplinit planul.”  
[4, p. 241], o confesiune asupra perioadei când Lidia Istrati activa în calitate 
de şef la redacţia de medicină şi biologie. Mai mult, naratoarea, Nica, este 
întruchiparea scriitoare, subliniere dată chiar în roman „Pe tine nu te iubesc ca 
pe un simplu erou. Tu eşti întruchiparea mea”, este „o fată” din stepa Bălţilor, 
locul de baştină a autoarei.

Goană după vânt este prin excelenţă un roman complex, ce îmbină 
elementele de politică şi de familie. Astfel, romanul ni se prezintă ca un veridic 
document al existenţei cotidiene în care ne regăsim într-o oarecare măsură.

Scriitoarea manifestă un interes deosebit pentru limbajul omului de 
rând, astfel încât limbajul devine principala sursă de comic atât în roman, 
cât şi în proza scurtă. Anume reproducerea cât mai exactă a limbajului 
cotidian îi permite autoarei să prezinte caractere, trăsături morale variate 
într-o realitate când ridicolă, când de coşmar, cât şi elementul istoric.  
Un exemplu elocvent ar fi: „Întâi, Plăieşu Vasa, bălăbănindu-şi piciorul 
drept şi muşcând un chibrit fără gămălie, mi-a spus cu jumătate de gură că 
m-ar lua laborantă, dar n-are ediniţă.

– D-apoi de cine depinde ediniţa? am întrebat.
– Cum de cine? De el, eu nu hotărăsc nimic.
Îşi purta ochii cu picăţele de sus în jos. Nu eram frapată – îl ştiam capabil 

de orice. Simţeam că se întâmplă ceva, dar în naivitatea mea, de bună seamă 
credeam că nu e nici un loc vacant. „Pe de altă parte, ce am eu cu ediniţa asta? 
Cine-i ediniţa? Un loc în statele de funcţionari” [4, p. 162].

De remarcat este faptul că pentru poezia şi proza evazionistă, îndeosebi 
pentru opera Lidia Istrati, detaliile cotidiene îndeplineau funcţia de simbolizare, 
acestea fiind nişte semne ale trăsăturilor personajului, iar realismul în descrierea 
cotidianului vectorial este îndreptat spre autobiografie. Totodată definitoriu 
pentru proza scriitoarei este şi regizarea senzaţiilor din cotidian, populat cu 
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voci şi personaje „realiste”, în timp ce naratoarea îşi caută permanent măşti 
cu care să înfrunte nedreptatea. Prin îmbinarea realităţii cu ficţiunea, universul 
prozei se schimbă treptat, printre evenimentele cotidiane se întrezăresc teme 
mari, meditaţii asupra condiţiei umane şi a istoriei, prin care autoarea devine 
incomodă, subversivă.

Referinţe bibliografice

1. Petraş, Irina. Teoria literaturii. Cluj-Napoca: Biblioteca Apostrof, 2002.
2. Negrici, Eugen. Iluziile literaturii române. Bucureşti: Cartea Românească, 

2008.
3. Ivăncescu, Ruxandra. O nouă viziune asupra prozei contemporane. Colecţia 

Debut. Seria Eseuri, Piteşti: Paralela 45, 1999.
4. Istrati, Lidia. Goană după vânt. Chişinău: Prutul Internaţional, 2007.
5. Dicţionar de termeni literari, coord. Mircea Anghelescu, Bucureşti: 

Garamond.
6. Nicorovici,Vasile. Autentismul. Cluj-Napoca: Dacia, 1984.



107

LIRICA  LUI  DUMITRU  MATCOVSChI  –
NEMĂRGINIREA  MĂRGIOAREI

victoria FONARI
Universitatea de Stat din Moldova

Abstract. In the poetic text, Dumitru Matcovschi uses the word Mărgioară 
(edge) to mean the country or the native land. It is the space where he was, with 
people who have marked him. The poet makes a village on the banks of the Nistru –  
Vadu Raşcov – a myth of Mărgioară (edge): „The most beautiful./ No one in the book./ 
It was once here on …/ a mărgioară (an edge)/ A shore waters / was once here about 
…” (Tear of the Gods). Even if the word mărgioara will not always be written with 
a capital letter it is a cult accentuated by the force of a word that the common name 
becomes own. Status of the word Mărgioara amplifies the connotation of edges. From 
optical lexical edge is synonymous with marginal, peripheral, secondary ferrous, 
unimportant, watching etc. This field language the writer takes the position from 
Don Quijote and succeeds in that something common to make knightly accessories, 
full of nobility. Metamorphosis is determined by the aura that he makes out of the 
root word „edge”. Reaching the poet is like the king who has the power to achieve is 
the same enrichment not only materially but in the spiritual.

Although conventional the word Mărgioara is limited space, it becomes the 
center of the earth (the connotations of the word Marioara were used by literary critic 
Theodor Codreanu in correspondence with the point of view Acad. Mihai Cimpoi). 
The diminutive opens a special relationship between lyric ego and this notion 
thus the convention becomes emotion. Feelings created by this word are the most 
diverse: pain, respect, love, compassion, dignity, praise, kindness, tenderness, swing.  
The word out of peripheral optics has a sacral function.

Keywords: poetic text, limited space, myth of Mărgioara (edge), centre of 
the earth.

1. De la teoria economică la dialogismul lui Bahtin
Interdiscuplinaritatea abundă din ce în ce mai mult investigaţiile teoriei 

literare. Şi dacă până nu demult era firesc să abordez un text artistic prin filiera 
ştiinţelor socio-umanistice, cum ar fi prin conceptele filosofice, hermeneutice, 
a istoriei, a psihologiei. Iată că asistăm în secolul nostru, unul ce se axează  
pe informatică şi economie, o tendinţă de a accepta în interpretare un abuz 
din partea acestora şi de a plana în teoriile ce-şi ştiau frontierele încorsetate 
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în domeniile respective aparţinând ştiinţelor exacte, dominate de fizică şi 
matematică. Un exemplu în acest sens sunt noţiunile: globalizare, teoria 
haosului, hypertext cu sensul din domeniul informaticii. E timpul să 
revizuim şi teoria economică a marginalismului. Conform studiului încă din 
anii 1870-1890 marginea este cea care contribuie la evoluţia fundamentală 
a valorii – valoarea produsului defineşte valoarea factorilor productivi. 
Valoare produsului se bazează pe importanţa pe care consumatorii o atribuie 
produsului [1]. În articolul său profesorul Enrico Saltari demonstrează că 
această teorie a invadat şi lumea politică, şi percepţiile filosofice.

Din ce în ce mai des apare valorificată cartea ca un produs economic. 
Poezia nu suportă aceaste atribute economice, totuşi tendinţa lecturii, 
preferinţele persoanelor pentru o carte sau alta îi acordă textului şi un statut 
economic. Nu ne vom referi cum în calitate de o margine a unui imens 
imperiu spaţiul nostru avea forţe să fie un stabil partener economic, dar 
ne vom referi la perspectuva nemărginirii marginii. Marginea lumii este 
imensitatea cosmică, marginea universului este poarta spre neant, marginea 
devine o conotaţie existenţială de a păşi dincolo. Şi atunci marginea poate 
fi un prag, o scară, o depăşire, un mal, o stâncă, o frontieră. În poezia lui 
Dumitru Matcovschi se întâlnesc aceste conotaţii.

Cuvântul margine este în raport şi cu iluzia marginii, termen preluat 
din psihologie. Optica celui care priveşte un spaţiu raportat la experienţa lui 
vitală. Cum se vede marginea din centru? Cum se vede marginea din margine? 
Un răspuns vine de la teoreticianul Bahtin, care identifică plurivocitatea 
în opoziţie cu monologul. Monologul, în accepţia sa, este centralizarea; 
marginea contribuie la dialog. Dacă e să ne referim la creaţia lui Dumitru 
Matcovschi poeziile abundă în întrebări retorice, evocări, vocative. Poetul 
centrează cuvintele rustice, tradiţionale, pe alocuri arhaice, locale, care oferă 
o comoditate colocvială de înţelegere.

2. Cercetătorii despre Mărgioara lui Dumitru Matcovschi
Deşi nu am putea spune că individuliatea sa este una ascunsă, 

cuvântul se personalizează în adâncimea valorică. Limita cuvântului este 
determinată de context, poetul creează contexte care deschide numele:  
„La margine de vatră, la margine de ţarc,/ mi-e inima de piatră, mi-e 
sufletul un arc…/ Mă iartă, Doamne Sfinte! Cuvintele mă dor:/ eu mor între 
cuvinte şi-mi pare rău să mor./ Ruşine mi-e, ruşine. În preajmă arde foc…//  
Mă apără pe mine de mine, eu te rog!” (Rugăciune). Textul din volumul 
Pomul materiei (a. 1996) apare ca o materie vie în care sunt întreţesute 
sentimentele: evlavie, rugăciune, dorinţă, iertare, căinţă, incertitudine, iubire, 
respect, durere, îndoială şi sinceritate. În versuri atestăm o decentralizare  
a centrului. Inima, care de fapt este axa vitală, poetul o plasează în margine. 
Pietrificarea este în opoziţie cu durerea, dar prin sintagma „inima de piatră” 
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lacrimă cuvântul. Polifonia e evidentă şi în alte versuri: „Cuvintele bat 
fierbinte,/ inima rug aprinde…/ Mormintele cine-şi vinde/ din cimitir?” (Limba 
maternă). Frontiera existenţială este plasată intenţionat pe cântarul economic. 
Valoarea financiară nu corespunde cu valoare spirituală. Sunt valori din sfere 
diferite. Suprapunerea lor e imposibilă, fiind din lume incompatibile, lumi 
paralele ce nu se pot intersecta (perspectiva romaniceră sesizată în povestea 
lui James Kruss (1926-1997) Timm Thaler sau Râsul vândut. Spiritualitatea 
versus ecomnomia sunt bizare la prima vedere, dar textul artistic apropie 
valorile, antipodale, a ambelor lumi, pentru că ambele sunt componente ale 
unei vieţi umane. Uneori le confruntă, alteori le confundă, ajungând până la  
a se dezice de moralitate, distrugându-şi propria identitate.

Interpretarea lui Theodor Codreanu vehiculează contrapunctul 
margine-centru în creaţia lui Dumitre Matcovschi, percepută la nivelul 
naţiunii. O idee similară o întâlnim şi la criticul literar Ion Ciocanu.  
Din această optică este valorificată imaginea Basarabiei în raport cu 
Moldova lui Ştefan Vodă, cu arealul românesc: „Pentru Basarabia lui, 
poetul găseşte un diminutiv simbolic: mărgioara. Dar ce arome cu sensuri 
figurative se ascund în poetica marginii! (…) Poetul poate trece de la 
imn la blestem, de la mângâiere la diatribă de suflu eminescian, ca în 
Impostorii (1988), împlinită nu doar ideatic, ci şi artistic” [2, p. 9]. Dintr-o 
optică periferică îşi determină analiza critică Eliza Botezatu cu privire la 
„programul estetic” al creaţiei poetului: „Să revenim la un aspect, de care 
uneori se face caz, pe seama căruia alteori se ironizează, la care se fac 
trimiteri în dezbaterile noastre provinciale: tradiţionalism şi modernitate”  
[3, p. 137]. Perceperea frontierii plasate într-o interpretare diminuează 
valoarea discuţiilor, cu toate acestea şi noţiunile de tradiţionalism (percepută 
drept una rurală) şi de modernitate (determinată de spaţiul urban) sunt 
incerte. Şi după cum observă în studiul său Treptele şi vocaţiile adevărului 
aceste concepte: „Tradiţionalul şi modernul, de-a lungul anilor, s-au 
respins, au colaborat, s-au contopit, rezultând totdeauna o a treia calitate” 
[3, p. 137]. Exemplificăm printr-un vers în care poetul îmbină paradoxal 
perspectiva basmului cu iluzia sau stereotipia pseudomoralei: „Un corb… 
Şi corbul trece drept pasăre măiastră…” (Lucruri stranii).

Acad. Mihai Cimpoi sondează axiologic lirica lui Dumitru Matcovschi, 
văzut ca Om al cetăţii”. În acest sens imaginea poetului apare similară cu 
eroul Eneu din epopeea lui Vergiliu, fiind de unul singul în faţa vitrigiilor 
timpului cu scopuri măreţe, gata să înfrunte minciuna şi să îndure toate 
deziluziile acestui popor.

Deşi criticul nu face o comparaţie directă cu literatura latină, totuşi în 
poezia lui Dumitru Matcovschi domină coeziunea dintre raţional şi emoţional. 
Acestea fiind două surse din care versurile simple primesc adâncimi.
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3. Mărgioara – centrul universului poetic matcovschian
Câte diferenţe dintre casa modernă de azi şi casa din versurile lui 

Matcovschi?! Şi totuşi casa devine axa valorică: „Un loc, o axă./ A pământului./ 
Întotdeauna este./ Chiar de nu-i” (Terra incognita). Convenţia dintre jocul 
hamletian de a accepta existenţa sau nu prin „este chiar de nu-i” transgresează 
de la un sofism existenţial spre o lume apropiată de un eu al unui centru 
interior, intuit dintre raţionamente, memorie, emoţie. Este o axă a conştiinţei 
determinată de concepte ce fortifică eul liric, în acest sens acad. Mihai Cimpoi 
relevă contradicţia de a plasa marginea în cerc, astfel punctul nu mai rămâne a fi 
periferic, dar un miez, pentru a trasa circumferinţa: „Satul este un univers rotund, 
o cetate morală, o axis mundi care sacralizează întregul univers. Infernul e alungat 
din acest univers al sănătăţii, elementarităţii rustice, stabilităţii şi permanenţei. 
Rusticitatea, aşadar, are un efect terapeutic, excluzând oboseala inspiraţiei, 
decadentismul bolnăvicios, predispoziţia fragmentaristă postmodernistă”  
[4, p. 31]. Proiecţia geometrică a spaţiului rustic pe care-l relevă criticul se 
datorează conceptului de a găsi corespondenţe celeste şi atunci reprezentarea 
primă/ originalul proiecţiei este soarele, scris cu majusculă, perceput ca  
o sacralitate creştină cu tangenţe dacice: „Trăim un dor ce Soarele cel Mare./  
De casă dorul, de copii şi de nepoţi./ Nu arunca, om bun, cu pietre-n Soare:/  
e unul Soarele cel Mare pentru toţi!” (Soarele cel Mare). Casa părintească 
conţine firul vital prin care eul liric îşi simte energia solară.

Casa în care au crescut copii, în care şi-au trăit grijile părinţii. Casa 
îşi are un câmp semantic destul de vast, incluzând ograda, vatra, fereastra, 
copacul, părinţii, frunzele, focul din vatră. Fiecare din aceste elemente 
este ferecat în poezia lui Dumitru Matcovschi care pare atât de înţeleasă 
şi atât de ermetică. De ce ermetică? Pentru că valorile pe care le elucidează 
devin exponate de muzeu. Odată cu trecerea timpului poezia sa creşte în 
esenţe. Versul său altă dată citit tradiţionalist se rupe din freamătul codrilor, 
din ambuscada migraţiei, din Mărgioara care devine un AXIS MUNDI:  
„Era ca stejarul omul. / Mărgioara lui avea, / ca toţi şi ca nimenea” 
(Pomul, omul). Şi în acest sens cuvintele semnate în toamna anului 1977  
(la 17 noiembrie în Literatura şi arta) de criticul Vasile Coroban, cu referire la 
volumul de versuri Axă, devin profetice : „În felul lor aceste rânduri sunt o ecuaţie 
poetică, revelând simplu în ce constă trecutul şi prezentul meleagului nostru” 
[5, p. 182]. Necunoscutele cunoscute devin jocul de sensuri: „Un picuşor-uşor-
uşor de bunătate”, arderea – perceput ca forţa sentimentului purificator – ce este 
proprie inimii, soarelui, ţării.

Perspectiva timpului ciclic se datorează şi cultul arborelui, atât de 
insistent în poezia lui Dumitru Matcovschi. Copacul include diverse atitudini 
faţă de trecerea timpului, de aici faţă de istorie. El devine un martor al neamului. 
Seva lui cunoaşte atingerea oamenilor cu care nu ne-am intersectat în timp. 
Frunzele lui au forţa de a perfora timpul în emoţii. Fructele au tangenţa cu 
rostul fiinţei umane.
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Din perspectiva valorilor creştine cunoaşterea e încadrată în fructul 
interzis. La Dumitru Matcovschi păcatul este ceea ce contravine cu legile 
casei, cu tradiţia milenară. La prima vedere afirmaţia poate provoaca anumite 
confuzii. Nu e vorba de un recidiv stagnant, neomogen, este un strigăt în faţa 
mutaţiilor de mentalitate. Scriitorul o vede similar cu o trădare.

Poezia lui Dumitru Matcovschi se caracterizează şi prin tensiunea luptei 
dinte bine şi rău, indiferenţă şi cumsecădenie, laşitate şi curaj, tăcere şi strigăt, 
rugă şi blestem. Personal poetul la multe emisiuni se destăinuia că la masa 
de scris luptă şi de fiecare dată iese biruitor. Ce luptă ascund versurile sale?  
În lectură această răvăşire interioară străbate şi inimile cititorilor. Din perspectiva 
empatiei imaginile se disociază la senzaţii legate de empirismul propriu.  
Şi atunci cititorii de diferite vârste, de diferite niveluri de percepţii, se regăsesc 
în caleidoscopul imaginilor arhetipale, pe care autorul le îngrijeşte (sau: le 
curează) cu atâta râvnă în versu-i. Şi aici ne apropiem de primordialul din 
cuvântul cultură – a cultiva. Infinitul este mut. Verbul trebuie conjugat pentru 
a da viaţă raportului dintre persoană şi timp. Numai astfel cuvântul începe să 
fie personalizat. Şi atunci seminţele cuvintelor, prin crusta simbolurilor, încep 
să înmugurească, cultivă valori, dosite cumva de o bunăvoinţă timidă a unui 
neam ce locuieşte mărgioara. Şi pentru ca acestea să răsară poetul simte lupta 
interioară nu doar a eului propriu, el îşi asumă responsabilitatea unui neam ce 
trebuie să rămână vertical, să nu se reducă doar pentru mestecare a bunurilor 
străine şi care priveşte cu dizgraţie, incertitudine, valorile proprii.

4. Axa valorică şi etrnitatea
Poezia abundă într-o imagine integră de Axis mundi din crengile diferitor 

copaci. Frunza de tei evident că sugerează aspectul artistic întruchipat prin 
romantismul lui Mihai Eminescu, frunza de stejar adună legendele în jurul vitejiei 
domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, frunza de soc străbate din balada Mioriţa, 
frunza de nuc se înfiripă cu dorul din doine. Şi prin aceste frunze se roagă poetul: 
„Alină-mă, frunză de nuc,/ Te rog, mă alină:/ speranţele-au ars ca pe rug/ fără 
lumină” (Rugă). Cunoaşterea nu este valorificată drept un păcat, uitarea este ceea 
ce nu suportă poetul. Anume de aici şi fructul pe care îl va cânta va fi nuca. Nuca 
devine acel fruct al cunoaşterii care întruchipează frăţia întru dăinuire. Miezul 
este bine ascuns în lemn. Valoarea devine una din cele şapte taine, la care nu 
poţi accede imediat. Poetul pregăteşte cititorul. Şi fiecare lectură a poeziei sale 
este o nouă treaptă a propriei cunoaşteri. Astfel coaja literelor se despică încet şi 
apare miezul lecturii. Esenţa care se ascunde în repetiţii, în antiteză, în negaţii, 
în enumeraţii şi simboluri.

Dumitru Matcovschi uzitează în textul poetic cuvântul Mărgioară cu 
sensul de ţară, plai, pământ natal. Este spaţiul unde s-a născut, cu oamenii care 
l-au marcat, cu demnitatea proprie acestei regiuni. Poetul face dintr-un sat de 
pe malurile Nistrului Vadu Raşcov un mit al Mărgioarei: „Cea mai frumoasă. 
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Nu cea din carte./ A fost odată, aici departe…// o mărgioară. Un mal de ape,/  
a fost odată, aici aproape…” (Lacrima zeilor). Chiar şi dacă mărgioara va fi scris 
nu de fiecare dată cu majusculă, este un cult accentuat prin forţa unui cuvânt ce 
din nume comun devine nume propriu. Statutul atribuit Mărgioarei amplifică 
conotaţia unei margini. Din optica lexicală marginea este în relaţie de sinonimie 
cu marginalul, perifericul, secundarul, neimportantul, uitatul, neesenţialul etc.  
În acest câmp lingvistic poetul preia poziţia lui Don Quijote şi reuşeşte ca din acel 
ceva comun să orânduiască accesorii cavalereşti, plin de nobleţe. Metamorfoza 
este determinată de aura pe care o sidefează în rădăcina cuvântului „margine”. 
Atingerea poetului este asemenea regelui ce are forţa de a aurifica, este aceeaşi 
îmbogăţire numai nu în plan material, dar în cel spiritual.

Poetul mângâie acest cuvânt şi el devine „Mărgioară”. Diminutivul 
distruge cuvântul din convenţia comunului, a stereotipului. Este un procedeu 
utilizat în folclor: dorule, doruţule; calule, căluţule… Dinamicitatea emotivă are 
proprietatea de a trasa axa coordonatelor valorice – axa solară. Mărgioara deţine 
funcţia de centru, de inima poetului în care palpită dorul, durerea, dragostea, 
demnitatea, lupta.

Graţie diminutivului Dumitru Matcovschi creează corespondenţe 
de imagini – satele Moldovei încep să fie oglindite toate în acest cuvânt 
„Mărgioara”. Acest raport de similitudine fonică Mărgioara – mărgeluşe 
determină perspectiva estetică. Cuvântul deţine şi funcţia frumosului. Constituie 
o frumuseţe ce primeşte valoarea preţului. Mărgelele fiind în poezia noastră 
populară modalitatea de a făgădui dragostea, de a-şi destăinui sentimentele. 
Accesoriile au menirea de a opri timpul în amintire. Se creează impresia că 
nu doar poetul lucrează în semnificaţiile cuvântului, dar şi cuvântul îl alege, 
îi determină existenţa: „Este un loc. Mai este. Undeva./ Acolo. În copilăria 
mea. O mărgioară. Alta nu-i ca ea./ Aici Bunul Dumnezeu născutu-s-a” (Terra 
incognita). Dedusesem raportul de corelaţie dintre Mărgioara – poet – existenţă. 
Poate cineva mă va acuza de inversia tranzitivului cu subiectul, totuşi consider că 
Mărgioara e cuvântul care imprimă lui Dumitru Matcovschi amintirea copilăriei, 
determinată de admiraţia pentru acest spaţiu. Mărgioara prin luminozitate, prin 
tandreţe, gingăşie, valorifică anume imaginea de copil, imagine pe care poetul  
a păstrat-o, a îngrijit-o, a şlefuit-o.

Deşi convenţional Mărgioara este un spaţiu limitat, el devine un centru 
al pământului (alte conotaţii ale mărgioarei au fost valorificate de criticul literar 
Theodor Codreanu în corespondenţă cu opinia acad. Mihai Cimpoi. Sunt sondate 
axiologic noţiuni şi opere de artă). Diminutivul îi deschide o relaţie aparte dintre 
eul liric şi această noţiune, ce din convenţie devine emoţie. Sentimentele fixate 
de acest cuvânt sunt cele mai diverse: durere, respect, dragoste, milă, demnitate, 
elogiu, blândeţe, duioşie, leagăn. Şirul poate continua. Cuvântul din optica 
periferică deţine o funcţie sacrală. Poetul găseşte bijuteria de la salba zânelor ce 
au trăit pe aceste meleaguri în catrinţe şi opinci.
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O  INADVERTENŢĂ  A  ADEPŢILOR  IDEII  DE  „SUPIN”
DIN  LIMBA  ROMâNĂ

marcu GABINSChI
Institutul de Filologie al AŞM

Abstract. The notion of „supine” of the Romanian grammar being identifiable 
only residually, i.e. negatively (as a homonym of the participle or as something 
including it as a sequence, besides the participle itself and perfect forms), it can 
not be identified positively, because as „supines” are regarded 1) practonyms with 
purely substantival traits, 2) paraverbal (i.e. not having all the necessary traits either 
ot a noun or of a verb) prepositives, 3) secondary infinitives, i.e. purely verbal 
forms, 4) gerundives, i.e. post-verbal adjectives, members of inter-parts-of-speech 
paradigms, 5) necessitatives, i.e. verbal forms introduced by verbs of necessity,  
6) confixally formed imperformative adjectives. However, this collection of purely 
outwardly similar formes is inconsequent even in the light of its own criterion, 
because it does not include the adverbial locutions, post-participial as well, such as 
pe apucate, pe nemâncate, cu târâita, cu nemiluita etc.

Keywords: 

Criticând nu odată iraţionalităţile prezentării a ceea ce se numeşte 
„supin” în gramatica limbii române, am relevat în primul rând contradicţiile 
dintre această tratare şi faptele descrise, fapte ce au calitate gramaticală cu 
totul diferită la nivelul claselor de cuvinte (al „părţilor de vorbire”) identificate 
după criterii lingvistice generale. Însă, după cum arată practica, inconsecvenţa 
gramaticii româneşti în această problemă se manifestă şi în acea sferă pe care ea 
însăşi o include în „supinul” său, ceea ce, precum vom vedea, apare alogic chiar 
de pe poziţiile proprii ale gramaticii române. Căci faptele de care va fi vorba 
mai jos nu se deosebesc prin însuşirile „supinale” de „supinele” gramaticii de 
loc mai puţin decât se deosebesc aceste ultime între ele.

După cum am încercat să arătăm, „supinul” gramaticii române include 
următoarele formaţii1:

1. S u b s t a n t i v u l  (de regulă numele de acţiune de formă 
participială, căruia îi spunem mai pe scurt practonim omoparticipial) 

1 Mai jos rezumăm cu unele completări, ale celor obţinute în lucrările precedente. 
Pentru toată întemeierea concepţiei noastre vezi, de exemplu, M. Gabinschi, Formele 
verbale nepredicative nonconjunctivale ale limbii române, Chişinău, 2010, şi bibliografia 
de acolo.
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, adică cel de tipul făcut, mâncat, băut, scris, citit ş.a. Acesta e aplicat 
în limba contemporană prin excelenţă la denotarea proceselor vechi 
de muncă (de ex., bătut, cusut, secerat, cosit, prăşit, copt, strâns, cules 
ş.a.) şi a sunetelor scoase de oameni (ca râs, plâns, tuşit, trăncănit, hlizit 
ş.a.), de animale (ca lătrat, mieunat, gâgâit, behăit ş.a.) şi de obiecte 
neînsufleţite (ca ciocănit, hodorogit, zdrăngănit ş.a.). În alte sfere aceste 
substantive se folosesc câteodată marcat, conotând indispoziţie, supărare 
etc., de ex., Of, da m-am săturat de aşteptatul ista!. În limba veche 
formabilitatea acestui tip de practonime era cu mult mai largă, iar cea  
a reflexelor lor prepoziţionale şi postprepoziţionale (despre care vezi mai 
jos) se tot lărgeşte pe măsură ce înaintăm spre vremea noastră, această 
polarizare relevând şi prin date diacronice evoluţiile în direcţii opuse din 
sfera în chestiune.

Aceste substantive, dacă nu stau fără articol după anumite prepoziţii, nu 
manifestă nicio însuşire verbală, neputând (ceea ce este cel mai definitoriu) să fie 
tranzitive (însuşire în genere posibilă şi la nume deverbative, dar indispensabilă 
doar pentru verb). Aşa sunt ele în forme ca vânat (fără prepoziţii şi fără de 
deprepoziţionalizat), (un) vânat, vânatul, (a) vânatului, vânaturi, vânaturile 
etc. Schimbarea în categoriile substantivale coexistă cu acordul după ele  
a atributelor, de ex., un vânat reuşit de lupi, în preajma multaşteptatului cules 
de mere etc. Aşa se manifestă substantivitatea acestor nume (neînsoţită nici de 
acele însuşiri verbale care coexistă cu calitatea substantivală a practonimelor 
din alte limbi, cum sunt tranzitivitatea şi uzul absolut în unele limbi romanice, 
distincţia de aspecte şi diateze în unele limbi slave etc.).

2) S u p i n u l  în sens strict, pentru care rezervăm această denumire 
însemnând „prepozitiv cu recţiune verbală al omonimului participiului”1 în de, 
la, de la, pentru, după, din, pe + făcut, mâncat, cosit ş.a., de ex., strung de tăiat fier 
sau Ne ducem la cules poamă. Situaţia e paradoxală prin aceea că tranzitivitatea 
este posibilă aici numai după prepoziţie, care însă, nefiind desemantizată, face 
ca îmbinările în cauză să rămână prepozitive, deci nu forme verbale, adică 
verbalitatea se exclude. Dar la rândul său, această tranzitivitate exclude distincţia 
(prin schimbare, acord sau transmitere) a categoriilor substantivului, adică 

1 Aşa facem în cazul limbii române cu maximă apropiere de înţelegerea, 
dominantă în lingvistică, a supinului. O definiţie precisă în lingvistica generală  
a acestuia însă nu există. De obicei se are în vedere supinul latin, adică acuzativul 
în -tum/-sum tranzitiv şi ablativul în -tu/-su ale practonimelor în -tus/-sus, de la care 
termenul a fost extins, în baza originii comune (din -i. -e. -*tum) asupra formaţiilor 
vechi slave în -тъ, însoţitor ca şi lat. -tum, al verbelor de mişcare. Dar acest supin 
slav regiza, spre deosebire de cel latin, nu acuzativul obiectului, ci genitivul lui, 
deci nu era o formă verbală, şi nici omonim al participiului. Deci, chiar aceste 
două formaţii înrudite nu se lasă cuprinse împreună de o definiţie strictă lingvistică 
generală. (Ce să spunem de extensiunile termenului asupra formaţiilor de cu totul 
altă natură, cum sunt participiile posibile doar în componenţa formelor de perfect 
din gramatica suedeză?).
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exclude substantivitatea. Nu se poate spune nici *la un cules mere, nici: *la 
culesul mere, nici *la culesul colectiv mere, ca şi însuşi *culesul mere etc. Deci, 
prepozitivele în chestiune, posedând unele însuşiri substantivale (conţinând 
prepoziţia nedesemantizată) şi unele verbale (tranzitivitatea şi indistincţia 
categoriilor substantivale), totuşi nu le adună în măsură suficientă nici pe unele, 
nici pe altele, ca să ţină în întregime de substantiv sau de verb. Nefiind deci, 
nici substantivale, nici verbale, dar fiind derivate ale verbelor, calificăm aceste 
formaţii ca p a r a v e r b a l e . Clasarea lor tradiţională la forme verbale (căci 
ele, ca şi celelalte „supine”, se dau în gramatici în cadrul verbului) e contrazisă 
şi de necomplinirea lor prin adverbe şi locuţiuni adverbiale, dar şi de formarea 
lor (dacă nu e vorba de conotare emoţională) doar de la verbe de anumite 
grupe semantice – aproximativ acelea din fondul vechi, de la care se formează 
numele de acţiune derivatoare ale lor (vezi mai sus), dar şi în atributele din 
terminologia tehnică modernă, ca, de ex., în aparat de curbat şine, pentru 
înseşi denumirile proceselor preferându-se practonimele în -re (cf. curbare).

3) I n f i n i t i v u l  s e c u n d a r , adică tipul de făcut în care de şi-a 
pierdut calitatea de prepoziţie, iar tipul făcut nu o are pe cea de substantiv şi nici 
de participiu, acest de făcut fiind format prin confixul de… P (P simbolizând 
omonimul desinenţei participiale). În tipurile productive de verbe avem de … 
at şi de…it, iar ca model luăm abstractul de făcut. Acesta e lipsit complet de 
însuşirile substantivale şi se caracterizează exclusiv prin cele verbale (de regulă 
prin minimul necesar al lor, adică recţiune predicatorială şi lipsa categoriilor 
nominale, deşi sporadic apare deja distincţia diatezelor şi unirea cu alţi exponenţi 
obiectivali, dar şi cu ca şi mai). Iar putând să fie subiect, nume predicativ şi 
formă pură de evocare a denotatului acest de făcut este infinitiv (se înţelege, 
în lumina definiţiei lingvistice generale a acestuia, valabilă şi pentru tipul  
a face, definiţie bazată pe însuşirile specifice comune ale infinitivelor din multe 
limbi). Această calitate a lui de făcut în cauză se demonstrează prin întorsături 
ca E greu/uşor/bine/rău etc. de făcut ceva şi alte construcţii canonice, dar şi 
de recentele Trebuie de făcut…, Se poate de făcut…, De făcut (nu) pot…, 
Cum de făcut…?, ca de făcut…, de mai făcut ş.a., sfera de aplicare a formaţiei 
lărgindu-se (în special în Moldova), pe zi ce trece. Tot odată, se observă tot 
mai des distincţia, deşi încă sporadică, a categoriilor obiectului (ca în de-l 
făcut, de-o făcut, de-i făcut, inclusiv a diatezelor, ca în de te făcut). Sferele de 
întrebuinţare a celor două infinitive, de făcut şi a face, nu coincid pe deplin, dar 
deja se intersectează în unele sectoare (de ex., E greu a face = E greu de făcut 
ş.a.), iar tautologiile de tipul de făcut fac le-au înlocuit practic complet pe cele 
de tipul vechi a face fac din limba literară comună, acestea întâlnindu-se doar 
în unele graiuri şi în folclorul unor localităţi.

Cu părere de rău, acest proces de apariţie şi de răspândire a unui infinitiv 
într-o limbă contemporană, proces extrem de preţios pentru lingvistică,  
ca unul fiind accesibil pentru observaţii nemijlocite, nici nu este recunoscut 
ca atare şi este ignorat complet de toate gramaticile oficiale din România 
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şi Moldova, iar manifestările lui cele mai avansate nici nu se pomenesc în 
aceste cursuri în compartimentele lor privitoare la conglomeratul inextricabil 
numit „supin”. (Omonimia acestui de făcut cu altceva, uşor identificabilă 
în baza categoriilor distinse în fiecare caz, nu poate nici de cum să justifice 
ignorarea procesului în cauză)1.

4) G e r u n d i v u l, adică adjectiv postverbal, format de la verb 
în cadrul paradigmei interclasiale (rus. „межчастеречная парадигма”),  
tot arătând că de făcut confixal, nu ca un „de + practonim de un tip oarecare”, 
deoarece tocmai acest de … P exprimă necesitatea pasivă, verbele tranzitive 
neputând avea aici complement direct. Aşa se disting omonimele, ca, de ex., 
de citit o carte (infinitiv secundar) şi o carte de citit (gerundiv). E posibilă 
impresia că gerundivul este un caz concret de întrebuinţare a infinitivului 
secundar: cf. rom. Da mai avem licori a soarbe (I. Palladi), rom. vechi  
A prăvi era aievea şi pedeapsa şi stângerea casei lui Vasile vodă (M. Costin), 
tip de construcţii obişnuit în engleză, de ex., a problem to tackle „o problemă 
de rezolvat”. Totuşi în română aici e diagnostic locul lui mai: cf. obişnuitul 
de mai aşteptat (infinitiv, ca şi a mai aştepta), dar mai rarul gerundiv,  
ca în Unde-i mai de îndurat ocara (L. Lari), sau lucrul cel mai de ţinut minte  
(L. Botnaru). De aici se vede că gerundivul român, deşi nu se schimbă după 
gen, număr şi caz, deci nu ca cel latin în -ndus, distinge totuşi gradele de 
comparaţie, deci iese din cadrul verbalităţii, fiind adjectiv.

5) N e c e s i t a t i v u l, adică omonimul participiului la masculin 
singular nominativ, ce şi-a pierdut varierea categorială nominală din construcţia 
participială acordată (ca în Lucrul trebuie făcut, Munca se cere făcută ş.a.), 
fiind complinitor al verbelor intranzitive (ca în Trebuie/Se cere/ Merită + mers/ 
alergat/ înotat) şi, rar, al celor tranzitive (ca în frazeologismele de tipul Trebuie 
avut grijă). S-ar părea că avem aici încă un infinitiv, ceea ce însă nu se confirmă, 
deoarece forma în cauză nu poate să fie cea de însăşi invocare a acţiunii şi practic 
nu se întâlneşte ca subiect sau predicativ, ci complineşte doar câteva verbe de 
necesitate. În Moldova, dată fiind însoţirea obişnuită a acestor verbe prin mai 
universalul tip de făcut, necesitativul e inuzitat. Descrierea lui în gramatică în 
cadrul „supinului”, legat acolo de prezenţa obligatorie a prepoziţiei este (ca şi 
cazul substantivelor de tipul făcut) o evidentă contradicţie.

6) În sfârşit, colecţionarea formaţiilor clasate la „supin” include  
o „inovaţie”. În gramaticile oficiale din România şi Moldova editate cu câteva 
decenii în urmă încă nu figurau adjectivele confixale imperformative de tipul 
de netrecut. Acum însă şi ele completează galeria de ipostaze ale „supinului”, 
făcându-l şi mai insesizabil. Aceste adjective nu sunt, cu rare excepţii, ca de găsit 

1 Deşi e vorba de situaţii diferite sub raport cantitativ, în esenţă a vedea, de ex., în 
cosit, din Trebuie de cosit fân tot un „supin”, ca şi în cositul fânului este ca şi a vedea în 
infinitivul rus aceeaşi formaţie ca şi în substantivele дaть, стать sau печь, сечь, течь 
ş.a., ale căror prototipuri la cazul dativ au evoluat în epoca protoslavă în infinitive.
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vs. de negăsit, negaţii ale gerundivelor: aceste ultime exprimă n e c e s i t a t e a, 
pasivă, pe când tipul de netrecut neagă c a p a c i t a t e a  pasivă. Prin urmare, 
sensul lui de ne… P nu este suma sensurilor lui ne şi de…P, ci a unui formant 
întreg, anume confix, deci, de ex., de necomparat este de altă structură 
morfematică decât sinonimul incomparabil, în care in- neagă sensul iniţial de 
capacitate pasivă, fără s-o modifice, aceste in- şi -abil rămânând prefix şi sufix. 
Tot spre deosebire de gerundiv, formabil la nevoie de la orice verb tranzitiv, 
imperformativele, deşi productive în ultima vreme şi în sfera neologismelor, 
nu s-au format de la multe verbe tranzitive din vechiul fond, cf. a mânca,  
a avea, a vedea, a auzi, a simţi ş.a. Adică e vorba de un tip de adjective confixale 
invariabile ca unităţi ale lexicului. Includerea lor în „supin”, dat în gramatici 
în cadrul verbului, este un evident nonsens, şi mai bătător la ochi decât unirea 
sub acelaşi titlu a altor formaţii de apartenenţă clasială diferită (vezi mai sus). 
Această includere nu se bazează pe luarea în seamă a însuşirilor reale ale 
faptelor, ci pe tendinţa ecolalică de a mări la maximum numărul formaţiilor 
clasate la „supin” ca scop în sine, formaţii legate de forma participiului, 
indiferent de felul acestor legături. Nu degeaba o definiţie a „supinului” lipseşte 
şi în cea mai autorizată gramatică românească din ultimii ani, fiind substituită 
printr-o „caracterizare generală”1 cu totul inextricabilă, în locul căreia obiectiv 
se impune definirea şi descrierea diferitor formaţii unite în „supin”2.

Aşa stând lucrurile, colecţionarii ipostazelor „supinului” au admis 
o inadvertenţă din punctul lor propriu de vedere, neţinând cont de unele 
fapte legate de „supin” nu mai puţin, decât alte ipostaze ale acestuia sunt 
legate între ele. Parafrazând un cunoscut frazeologism popular, am putea 
spune că cine dă în şase gropi şi nu dă într-a şaptea, care e alături, este 
inconsecvent chiar în felul său. Avem în vedere că în afară de cele şase 
formaţii descrise mai sus, există şi a şaptea, prezentată la rândul său 
şi ea prin câteva varietăţi. E vorba de următoarele expresii adverbiale:  
1) afirmative, ca pe alese, pe amurgite, pe apucate, pe dibuite, pe înfundate, 
pe înserate, pe înţelese, pe săturate, pe şoptite, pe tăcute, pe terminate dar şi  
2) negative ca pe neaşteptate, pe nebănuite, pe negândite (de altfel, taman bun de 
luat în seamă de către cei ce descriu „supinul”), pe nemâncate, pe neobservate, 
pe nerăsuflate, pe nespălate, pe nevăzute ş.a., ca şi cele în cu, ceva mai puţine, tot  
3) afirmative, ca de ex., cu ridicata, cu ţârâita şi 4) negative, de ex., cu 
nemiluita. Deşi mai puţine decât imperformativele ca de netrecut, şi 
aceste expresii demonstrează o oarecare productivitate, cf. neologicele pe 
terminate şi pe neobservate. Aşa dar, colecţionarii ipostazelor „supinului” 

1 Vezi Gramatica limbii române, I, Bucureşti, 2005, p. 509 urm., şi amănunţit 
despre aceasta vezi M. Gabinschi, Formele verbale…, p. 28-78.

2 Deşi între formaţiile descrise există cazuri de neutralizare a indiciilor specifice 
(ca în strung de tăiat sau Ne ducem la cules) şi de ambiguitate morfologică (despre care 
vezi [3, p. 148–153]), tabloul general al „supinului” nu se schimbă prin aceasta.
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sunt inconsecvenţi din propriul punct de vedere, uitând de încă o ipostază  
(sau câteva ipostaze) a lui.

La această concluzie ajungem observând descrierea unei sfere a limbii fără 
criterii lingvistice generale a formaţiilor descrise şi fără distincţie consecventă, 
între sincronie şi diacronie1. În consecinţă, se impune o revizuire radicală  
a sferei „supinului” limbii române.
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1 Tipul pe alese într-adevăr e legat la origine cu „supinul” în alte ipostaze  
[vezi p. 395-401], ceea ce nu schimbă statutul lor sincronic adverbial.

Asemănarea tipului în discuţie cu tipul alb. së pa thëni (textual pe nespuse) ca 
formă şi conţinut e evidentă, dar rămâne de cercetat dacă aceasta e o întâmplare sau ceva 
datorat unui factor comun.
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PARADIGME  ALE  REGIMULUI  NARATIV  ÎN  PROZA
LUI  M.  ELIADE  (Maitreyi,  NuNta  îN  cer)

Carolina gabura

Universitatea de Stat din Moldova

Abstract. Being a follower of the literature modernization, M. Eliade 
circumscribes the concept of authenticity to the new poetics of the novel which he 
promotes purposefully. One could state that the so-called „authentic prose” is, actually, 
lyrical, with its vivid subjective nature, for the lyrism is the artistic expression of  
„a subjective way of rapport between the self and mankind”. However we do point out 
that the subjectivity perceived as a way of expressing the interiority isn’t equivalent 
with lyrism. Thus only the affective interiority that generates personal spiritual mood 
determines the lyrism of individual emotions. The emotional-psychological structure 
of the narrator, his lyrical voice, recognized in the text by means of subjectivity,  
as well as the perspective of the personage-reflector, are those ways of lyrism of the 
narrative procedure in the prose of M. Eliade.

Keywords: narrator, perspective, lyrism, sensibility, subjectivity

Inovator al prozei româneşti, M. Eliade experimentează formule şi 
structuri romaneşti, tehnici şi strategii narative, acordând atenţie prioritară, nu 
în ultimul rând, diversificării regimurilor narative. Examinând alegerile făcute 
de prozator privind tipul enunţătorului şi al perspectivei adoptate de acesta, 
putem distinge în proza eliadescă variate regimuri narative: heterodiegetic şi 
homodiegetic auctorial, actorial, liric, non-liric etc. 

Adept al modernizării literaturii, M. Eliade, la fel ca A. Holban,  
C. Petrescu, circumscrie conceptul de autenticitate noii poetici a romanului 
pe care o promovează cu consecvenţă. Amintim că autenticitatea „implică  
o poetică a spontaneităţii, a faptului trăit, a relatării unor experienţe personale, 
ceea ce face ca relatarea să aibă loc la persoana întâi singular. Subiectivizarea 
excesivă a relatării transformă adesea romanul într-o lungă confesiune, într-un 
jurnal intim” [1, p.25]. S-ar putea afirma că aşa-zisă „proză autenticistă” este, 
eminamente, lirică, dată fiind natura ei subiectivă, căci lirismul este expresia 
artistică „a unui mod marcat subiectiv de raportare a eului faţă de lume”  
[2, p. 43]. Totuşi ţinem să subliniem faptul că subiectivitatea înţeleasă 
ca exprimare a interiorităţii, (aşa cum reiese din definiţia formulată de  
M. Dufrenne în Poeticul), nu se află într-o relaţie de echivalenţă deplină cu lirismul.  
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În convingerea noastră, nu orice interioritate, ci doar cea afectivă, cutreierată 
de fiorii sensibilităţii şi generatoare de dispoziţii sufleteşti personale determină 
liricizarea trăirilor individuale. La rândul ei, liricizarea regimului narativ 
homodiegetic instituit de un narator ce relatează la persoana I se produce, 
în primul rând, în funcţie de predispoziţiile acestuia spre reprezentări vii şi 
ardente ale sensibilităţii, spre efuziuni sufleteşti vibrante care induc un lirism 
funciar ce defineşte identitatea ce i-o atribuie autorul.

Finalitatea pragmatică a naratorului în proza cu regim liric este de  
a îndeplini, în numele autorului, diferite funcţii (de reprezentare, de control, 
de operator, de regizor) şi, în plus, de a fi o voce lirică, de asemenea şi  
o optică deopotrivă lirică ce contribuie la sensibilizarea naraţiunii. Vocea 
lirică exprimă expansivitatea, exuberanţa emoţională a enunţătorului, a „eului 
care trăieşte” (în terminologia lui F. Stanzel [3, p. 307]) şi este recunoscută 
în text prin intermediul unor mărci ale subiectivităţii, exprimate prin diverse 
mijloace lingvistice.

În romanul Maitreyi se aud, în opinia lui N. Manolescu, două voci 
narative: „una din voci s-a făcut auzită (sau, mai bine, pentru cazul de 
faţă, ar fi trebuit să se facă auzită) atunci, în paginile jurnalului; cealaltă 
se face auzită acum, când comentează jurnalul” [4, p. 470]. Criticul 
observă că există o „distanţă pe care am putea-o numi morală: între vocea 
care exprimă o trăire şi vocea care judecă această trăire” [4, p. 470].  
De asemenea, el subliniază faptul că „jurnalul se dovedeşte, în unele 
privinţe, sumar, sau chiar mut: abia rescrierea redă glasul” [4, p. 470-471]. 
În plus, „există o diferenţă de expresivitate” şi „consemnarea imediată, 
fidelă, nu mai garantează adevărul trăirii; abia regândită, prelucrată, 
trăirea îşi recapătă prospeţimea” [4, p. 471]. După noi, în roman se aude  
o singură voce, dar coloratura ei e diferită, în funcţie de situaţia de discurs 
ce o verbalizează. Inflexiunile acestei voci exprimă dualitatea structurii 
emoţional-psihologice a naratorului Allan (care, pe de o parte, e raţional şi 
pragmatic, iar, pe de altă parte, capabil de dezvăluiri lirico-patetice ale lumii 
sale interioare), fapt ce determină dimensionarea regimului homodiegetic 
actorial, instituit de acesta, în nonliric şi liric. Expunerea lui, subiectivată 
prin introspectarea profundă a propriei interiorităţi, se liricizează puternic 
în jurnalul intim, unde sunt comentate succint, dar sugestiv, stările afective 
cauzate de invazia sentimentului de dragoste, a cărei vrajă îi subjugă fiinţa: 
„Intoxicaţie? Cad victimă propriei mele farse? Astăzi, de dimineaţă şi 
până foarte târziu, am fost «fericit», înţelegând prin acest cuvânt tern un 
fluviu iraţional de sentimente majore, vitale, restaurând pofta de existenţă  
şi joc”. Astfel de aprecieri, emfatizate prin diverse mijloace retorice, produc  
o acumulare de energie emoţională, care creşte semnificativ când acestea sunt 
actualizate post-factum, în naraţiunea propriu-zisă a romanului. Rescrierea 
experienţelor trăite este un prilej pentru povestitor de a-şi reevalua, din 
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optică afectivă, trecutul, iar efluviile lirice datorate mixajuluii dintre emoţii, 
impresii, idei, gânduri din confesiunea sa, reverberează pe largi parcursuri 
ale povestirii, liricizând regimul spunerii.

Vocea lirică a povestitorului Allan (cea din jurnal şi comentarii) răsună 
cu deosebită rezonanţă în virtutea multiplelor strategii ilocutorii utilizate 
de acesta. Ritmul sacadat, frânt, abrupt din jurnal, rezultat din înlănţuirea 
enuţurilor scurte, fragmentate de cuvinte incidente, pune în evidenţă emoţii 
trepidante şi contradictorii: „Mi-e teamă − dar mă bucur. Sufletul nu mi-e încă 
uscat de gândurile noi şi nerezolvate. Pot fi, încă, pătimaş îndrăgostit, deşi 
nu sentimental. Dar, de fapt, ce-mi pasă mie dacă sunt sau nu sentimental”. 
Repetiţiile de tot felul, încadrate în fraze de fluenţă poematică, numeroasele 
întrebări şi exclamaţii retorice potenţează patosul liric al destăinuirilor: 
„Iubeam bucata aceasta de pământ aproape de mare, câmpia aceasta plină 
de şerpi şi dezolată, în care palmierii erau rari şi tufele parfumate. Iubeam 
dimineţile, înainte de răsăritul zorilor, când tăcerea mă făcea să chiui de bucurie;  
o singurătate aproape umană, pe acest campde atât de verde şi atât de părăsit, 
aşteptându-şi călătorii sub cel mai frumos care mi-a fost dat să-l văd vreodată”; 
„Poate altceva avea mai mult sens decât această pădure, de nimeni întrebată 
de ce creşte şi pentru cine îşi dezvăluie neîntâlnita ei frumuseţe? […] Oare nu 
poate fi un sens al existenţei această întoarcere la mineral, la cristal de pildă? 
Să fii un cristal, să trăieşti şi să împarţi lumina ca un cristal…”.

În viziunea lui E. Simion, „nota lirică autentică” [5, p. 62] din romanul 
Maitreyi este susţinută de „buna dozare a amănuntelor şi fineţea reflecţilor” 
[5, p. 62]. Amănuntele referă nu numai la ceea ce simte naratorul, ci şi la 
ceea ce vede el. Privirea lui, concretizată în imagini sensibilizatoare, are 
o coloratură afectivă inconfundabilă. Portretul lui Maitreyi, prefigurat 
retrospectiv de Allan din optică lirico-poetică, păstrează urmele fascinaţiei 
simţite în momentul când a văzut-o „atunci”. Cadenţa largă a frazelor, precum 
şi pasta densă a cuvintelor ce, pe de o parte, indică o materialitate densă, iar, 
pe de altă parte, idealitatea inaccesibilă, generând o fiinţă concretă, şi, în 
acelaşi timp, imaginară, fantomatică: „Maitreyi mi s-a părut, atunci, mult mai 
frumoasă, în sari de culoarea ceaiului palid, cu papuci albi ţesuţi în argint, cu 
şalul asemenea cireşelor galbene […], buzele ei prea roşii creau parcă o viaţă 
mai puţin umană în acest trup înfăşurat şi totuşi transparent, care trăia, s-ar fi 
spus, prin miracol, nu prin biologie”. Inserate în naraţiune, puţinele descrieri 
portretistice, dar şi cele de decor, prin frumuseţea imaginilor, prin profunzimea 
şi ineditul conotaţiilor, au impact sensibilizator asupra discursului. Atunci 
când privirea lui Allan se contopeşte cu cea a lui Maitreyi „ne priveam 
fix, fermecaţi, stăpâniţi de acelaşi fluid suprafiresc de dulce”, interioritatea 
lor se reflectă parcă în oglinzi paralele. Vocea naratorului redă crâmpeie  
dintr-un peisaj interior unic, alcătuit dintr-o gamă complexă de nuanţe 
afective. Exaltarea sufletească, puterea de fascinaţie exercitată deopotrivă 
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şi simultan asupra îndrăgostiţilor tensionează discursul:„ O fericire calmă 
şi în acelaşi timp violentă, în faţa căreia sufletul nu opunea nicio rezistenţă;  
o beatitudine a simţurilor care depăşeşte senzualitatea, ca şi cum ar fi participat 
la o fericire cerească, la o stare de har”.

O modalitate sui-generis de liricizare a regimului narativ homodiegetic, 
dar şi heterodiegetic, este adoptarea de către narator a perspectivei unuia 
sau mai multor personaje. Se ştie că personajul ce răsfrânge prin propria-i 
conştiinţă evenimentele romaneşti este numit reflector. După cum observă 
exegeta M. Bal, personajul-reflector (focalizatorul) „este „coloratura” fabulei, 
realizată de un agent specific al percepţiei, cel care deţine punctul de vedere”  
[6, p. 37-38]. Iar „Un punct de vedere impune existenţa unei conştiinţe care 
să fie atât punct de origine al unei percepţii, cât şi obiect perceput, pe care 
personajul îl poate detalia şi evalua” [7, p. 156]. Asumarea de către narator  
a punctului de vedere a personajului implică instaurarea regimului narativ actorial,  
care e permeabil la liricizare în cazul în care focalizatorul se distinge prin 
sensibilitate şi emotivitate. Punctul de vedere al reflectorului este fie complex 
ori restrâns, fie sporadic ori reluat constant pe parcursul întregii povestiri.

În romanul Maitreyi, naratorul Allan, în virtutea statutului tipului narativ 
ce-l valorifică, adoptă arareori punctul de vedere al altui personaj, focalizând, 
din unghiul acestuia de percepţie, evenimente şi întâmplări. Excepţie ar face 
relatarea despre logodna celor doi îndrăgostiţi care este prezentată prin prisma 
lui Maitreyi, acest ciudat, „suflet nepătruns şi neînţeles”, care expune teoria 
animismului de sens panteistic sub forma unui „poem de frumuseţe barbară” 
[5, p. 61], în care pluralitatea figuralului desemnează o gamă largă de emoţii 
şi sentimente. Enumerările metaforice sintetizează o viziune lirico-poetică 
inconfundabilă. Adoptarea opticii focalizatorului, consubstanţiale prin poezie 
şi lirism cu propria sa percepţie, este una dintre strategiile folosite de narator 
de a potenţa lirismul în discurs.

În romanul Nunta în cer naratorul exploatează mai mult virtuţile 
personajului-reflector. Aici regia narativă este organizată de un narator 
heterodiegetic, care exercită cu discreţie funcţiile sale de bază: de reprezentare 
şi de control. El doar fixează, foarte sumar, cadrul de desfăşurare a naraţiunii, 
ordonează „intrările” şi „ieşirile” personajelor sale, în şi din scenă. Regimul 
instaurat de acest narator lipsit de identitate emoţional-psihologică relevantă 
este auctorial, obiectivat. Perspectiva lui impersonală se sensibilizează atunci 
când se contopeşte cu cea a personajelor-reflector, Mavrodin şi Hasnaş, ale 
căror confesiuni şi constituie substanţa epică a romanului. Expunerea lor se face 
în regim actorial, care se liricizează când funcţia de focalizator o îndeplineşte, 
mai ales, Mavrodin. Scriitor, care „nu vrea să iasă din obsesia creaţiei lui”  
[5, p. 66], înzestrat cu conştiinţă lirico-reflexivă, el are disponibilităţi mai mari 
de prezentare a evenimentelor printr-o prismă sensibilizatoare. Evocarea lui se 
consumă în precizarea diferitor detalii privind identitatea iubitei sale, dar, mai 
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ales, radiografierea propriului conţinut sufletesc pe care-l evaluează cu emoţie. 
Vocea lui, are coloratură diferită, individualizându-se când prin inflexiuni 
tandre, afectuoase: „mâna întreagă părea goală, degetele acelea palide şi 
nervoase erau parcă făcute anume să poarte un inel, şi inelul acesta le lipsea. 
Era o mână pură, nelogodită, monahală”; când patetice şi explosive: „Mă rodea 
însă o altă întrebare: cum mi-ar fi fost suferinţa aceasta dulce, fecundă? În 
ce chip aş fi murit lumii acesteia? De-a dreptul în turpitudine, printr-o lentă 
sinucidere, sau printr-o jertfire mare?” Inflexiunile vocii marchează diferite 
dispoziţii sufleteşti, care, verbalizate în discurs, implică liricizarea regimului 
actorial.

Or, printre particularităţile liricizării regimului narativ din romanele 
Maitreyi, Nunta în cer enumerăm expansivitatea naratorului, datorată structurii 
sale emoţional-psihologice, perspectiva personajului-reflector etc.
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LUCIEN  GOLDMANN  ŞI  „sociologia  literaturii”
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Abstract. Speaking more about the problem of the sociology of literary 
creation of author, a reception and literary selection, and less about a sociology of 
literature research, Lucien Goldmann has been always considered that sociological 
explanation is one of the most important elements of a work analysis art. He was 
based on the searching a well planned methodology, nothing that a sociological 
analysis does not exhaust work, but sometimes even fails to achieve it. Goldmann 
talks also about the role of psychology and psychoanalysis in researching a work 
of art, thus indicating that the only utility for literary critism is that we can explain 
why in a situation where a particular social group has been created a certain vision 
about the world, where a person or individ succeed to be able to create an imaginary 
universe, conceptual, through which it is possible to feel a complete satisfaction of 
his own unconscious aspirations.

Keywords: Sociology, structure, genetic, vision, structuralism.

A fost mereu pusă problema unei sociologii a creaţiei literare a autorului, 
a recepţionării şi selectării operelor literare, dar nu s-a vorbit despre o sociologie 
a cercetării literaturii. Astfel, Lucien Goldmann, cu vasta sa capacitate de 
gândire şi rafinament în analiză şi disociere, considera că explicaţia sociologică 
este unul dintre elementele cele mai importante ale analizei unei opere de artă. 
Roland Barthes i-a recunoscut meritul că a încercat, cu o deosebită intuiţie, 
să facă legătura între formă şi conţinut, doar că a considerat explicaţia oferită 
de Goldmann incompletă, ca până la final să-l şi acuze că doar se situează pe 
punctul de vedere al unui „determinism deghizat”, în timp ce alţi gânditiori, 
aflaţi pe poziţii estetice, consideră drept „sociologism vulgar” încercările lui 
de a studia structurile literare în legătură cu structurile sociale.

Spre deosebire de structuraliştii preocupaţi nemijlocit de problemele 
limbajului artistic, unde speră să descopere inefabilul, sociologul Goldmann 
era destul de conştient în ce priveşte metodologia abordată de el. Astfel el 
consideră că o analiză sociologică nu epuizează opera, ba chiar uneori nici 
măcar nu reuşeşte s-o atingă. Important este de a descoperi drumul pe care 
realitatea istorică şi socială a fost prezentată de autor, prin însăşi sensibilitatea 
individuală a sa, în opera care rămâne a fi cercetată. 
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În concepţia lui Goldmann, structuralismul genetic este o metodă de 
lucru, ca şi orice metodă ştiinţifică serioasă, care necesită cercetări îndelungate, 
bazate pe experienţă, făcute cu multă răbdare, implicând o ideologie, o concepţie 
despre lumea materialismului dialectic şi istoric. 

Goldman, la fel vorbeşte şi despre rolul psihologiei şi psihanalizei în 
cercetarea unei opere de artă şi menţionează că singura utilitate pentru critica 
literară este faptul că putem explica de ce într-o anumită situaţie, în care un 
anumit grup social a creat o anumită viziune despre lume, unui anumit individ 
îi reuşeşte să creeze un univers imaginar, conceptual, prin intermediul căruia 
să fie posibil să simtă o satisfacţie desăvârşită a propriilor sale aspiraţii 
inconştiente.

Ipoteza de la care porneşte structuralismul genetic, şi anume că orice 
comportament uman este o încercare de a da un răspuns semnificativ unei 
situaţii date şi astfel să creeze un echilibru între subiectul acţiunii şi obiectul 
aspura cărei ea are loc, este desigur admisibil, având doar condiţia de a nu 
avea un caracter absolut. Însă nu este obligatoriu ca în fiecare caz particular 
răspunsul să fie semnificativ, chiar dacă, în ansamblu, procesele de structurare 
şi restructurare stabilesc un echilibru. La un moment dat, însuşi Lucien 
Goldmann acceptă că semnficativ şi genetic sunt sinonime, deşi cu aceasta 
obiecţia posibilă încă nu este eliminată.

Cu adevărat nu este posibil să-ţi dai seama dacă o structură este 
semnificativă sau nu înainte de a-i studia geneza, în timp ce abordarea genetică 
nu conduce numaidecât la o structură semnificativă, dar deschide cel puţin 
câteva posibilităţi.

În scopul de a demonstra caracterul colectiv al creaţiei, gânditorul afirmă 
că relaţiile dintre operă şi grupul social sunt de acelaşi nivel ca şi relaţiile 
dintre elementele operei şi ansamblul ei. Creatorii operei artistice unice sunt 
grupurile sociale, clasele din care fac parte.

Pentru susţinerea acestei idei, Lucien Goldmann precizează că relaţia 
esenţială între viaţa socială şi creaţia literară nu priveşte conţinutul acestor două 
sectoare ale realităţii umane, dar numai structurile mentale. Aceste structuri 
mentale sunt fenomene sociale şi se referă la ceea ce simte şi vede autorul, şi nu 
exprimă conceptul sau ideologia scriitorului, sau intenţiile conştiente ale lui.

Astfel, înţelegerea şi constatarea acestor structuri mentale, care au 
stat la baza operei, pot fi realizate doar prin intermediul unei cercetări 
structuralist-genetice şi nicidecum pe calea unei analize intrinsece sau 
cercetarea acţiunilor şi intenţiilor conştiente ale autorului şi chiar nici cu 
ajutorul psihologiei subconştientului.

Discutând despre grupul sau clasa socială, despre viziunea acestora despre 
lume, Lucien Goldmann afirmă că ele se realizează prin filonul unui singur 
individ, într-un mod particular. El menţionează că acest individ acţionează, 
în mare parte, pe baza aceloraşi structuri mintale cu ale grupului. El face  
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o distincţie între structuralismul genetic şi sociologia conţinuturilor şi precizează 
că cea din urmă vede în operă o oglindire a conştiinţei colective, în timp ce 
sociologia structurală vede în ea unul dintre elementele de bază, importante 
din componenţa acesteia, care permite membrilor anumitor grupuri să cunoască 
ceea ce gândeau, simţeau şi făceau, fără să conştientizeze semnificaţia obiectivă 
a acţiunilor. Structuralismul genetic consideră că esenţa metodei pozitive şi 
studiul istoriei este aprofundarea în sens istoric şi individual. Astfel, încearcă 
să înfăptuiască un tot întreg între formă şi conţinut, explicare şi înţelegere, 
între judecata de valoare şi cea de constatare, folosind conceptul de structură 
semnificativă drept instrument de cercetare a majorităţii faptelor istorice şi 
prezente. El presupune acea trecere de la o viziune statică la una dinamică şi 
nu doar unitatea părţilor într-un tot întreg. 

Referindu-se la această noţiune de structură, marele sociolog menţionează 
că ea are o consonanţă statică, ceea ce o face să nu fie atât de exactă, deoarece 
în viaţa socială reală se întâlnesc pentru puţin timp structuri, care se pot lega cu 
structurile mentale proprii grupelor sau claselor sociale şi nu indivizilor.

Goldmann vede coerenţa structurală ca o posibilitate dinamică în 
interiorul grupelor, ca o structură semnificativă în direcţia căreia mereu tind 
gândirea, afectivitatea şi comportamentul indivizilor, însă care nu este atinsă în 
totalitate doar atunci când atitudinea lor coincide cu cea a grupului sau clasei 
din care face parte. Astfel, autorii, filozofii, artiştii sau literaţii devin purtătorii, 
exponenţii viziunii grupului despre lume, această viziune fiind modalitatea 
în care este văzută şi simţită o anumită realitate, este un sistem de gândire 
care conduce realizarea, crearea operei, având ca bază, totuşi, semnificaţia 
obiectivă pe care ea o obţine, uneori independent sau chiar şi împotriva dorinţei 
creatorului ei. De aici putem deduce că operele valoroase sunt caracterizate cu 
adevărat prin existenţa unei coerenţe interne, a unei totalităţi de relaţii necesare 
între diversele componente, între conţinut şi formă.

Structurile mintale, afective sau de comportament sunt întotdeauna 
structuri istorice, care dispun de acţiuni reciproce şi se integrează în structuri 
care le înglobează. Astfel, Lucien Goldmann vine cu o recomandare, pentru 
critica literară, şi anume el propune un unghi mai larg de cercetare, care 
include evident, analiza intrinsecă a operei, inserarea ei în structurile istorice şi 
sociologice din care fac parte şi, ca un instrument suplimentar, studiul biografiei 
şi psihologiei autorului. După care el totuşi insistă pe ideea ca, la final, operele 
să fie puse în legătură cu structurile fundamentale ale realităţii istorice şi 
sociale. Faptul care îi permite autorului sociologiei romanului să dezvolte  
o întreagă teorie a caracterului operei respective, să definească subiectul 
creaţiei culturale şi să ofere o explicaţie amănunţită asupra modului în care are 
loc determinarea socială este legarea viziunii despre lume de clasele sociale, 
de structurile mentale ale acestor clase. Goldmann afirma că opera literară 
este expresia unei viziuni asupra lumii, a unui mod de a vedea şi de a simţi 
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un univers anumit de fiinţe şi lucruri. Însă, la un moment dat, poate să apară  
o distanţă, un dezacord între intenţiile conştiente, ideile filosofice, literare, 
politice ale autorului şi modalitatea în care acest autor simte şi vede universul 
în care crează. Într-adevăr există asemenea decalaje, dar apare şi întrebarea 
cum are loc acea transformare a experienţei şi viziunii grupului sau clasei 
într-o modalitate de a simţi şi de a vedea a individului care creaza opera fără 
a-i fi afectate ideile şi intenţiile.

Vorbind despre viziunea asupra lumii pe planul conceptual şi al imaginii 
verbale sau sensibile apare problema valorii operei. Punerea în lumină  
a valorii ei estetice sau filosofice este în strânsă legătură cu explicarea ştiinţifică  
a unei opere. Însă în ştiinţă intervine adevărul, dar în artă intervin criteriile ce 
corespund realismului. Astfel, după cum menţionează şi Goldmann, în timp 
ce o teorie ştiinţifică îşi pierde valoare, fiind considerată ca falsă, o operă de 
artă poate fi în totalitate departe de realism, însă îşi păstrează valoarea estetică. 
Valorile autentice, care sistematizează ansamblul universului unei opere, sunt 
specifice fiecărei creaţii în parte. Însă în conştiinţa autorului lor ele obţin un 
caracter etic. În această ordine de idei, Georg Lukacs concluziona că „etica 
romancierului devine o problemă estetică a operei”. Adică este vorba nu de 
valoarea operei, ci de valorile pe care le înglobează. Şi, respectiv, pentru ca 
opera să fie reuşită din punct de vedere estetic, nu este suficient doar ca valorile 
etice la care ne referim să fie majore, profunde, fundamentale. Adevăratele 
valori spirituale nu se dezlipesc de realitatea economico-socială, ba din contra, 
se bazează pe ea. În această ordine de idei şi L. Goldmann menţionează că 
arta nu constă într-o formă independentă de conţinut sau nu-şi poate pierde 
exactitatea şi puritatea în cazul apropierii ei de viaţa reală şi luptele sociale. 
Autorul nu redă exact realitatea şi nu spune adevăruri, dar crează fiinţe, lucruri 
care alcătuiesc un univers mai mult sau mai puţin vast şi unificat, care deţine 
o coerenţă şi o logică internă privite dintr-o anumită perspectivă. El face  
o diferenţă între o operă de artă şi scrierile unui alienat, despre care spune că, 
acesta din urmă vorbeşte doar despre dorinţele proprii şi nu despre un univers 
cu legile sale şi respectiv, problemele ce apar de aici. Chiar dacă o operă 
poate degrada fără ca să-şi piardă din valoarea sa estetică, gânditorul afirmă 
că un geniu întotdeauna este progresist, deoarece viziunea clasei ascendente 
este capabilă singură să asigure, într-o operă anumită, cunoaşterea cea mai 
largă şi cea mai bogată sensibilitate. Este cunoscut faptul că epocile de criză 
şi de schimbare socială sunt mai avantajoase în a cunoaşte merele opere de 
artă şi literatură, din motivul apariţiei în viaţa socială a diverselor probleme 
şi experienţe şi a lărgirii orizontului afectiv şi intelectual pe care îl provoacă 
epoca respectivă.

În concluzie putem deduce câteva principii metodologice fundamentale, 
şi anume:

1. Pentru a înţelege o operă nu este necesar să punem accent pe intenţiile 
conştiente ale autorului;
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2. În cadrul explicaţiei, nu trebuie supraapreciată importanţa individului, 
deoarece, importantă este depistarea subiectului individual sau colectiv, pentru 
care structura mentală ce conduce opera de artă are un caracter funcţional  
şi semnificativ.

3. „Influenţele” nu au valoare explicativă, dar, din contra sunt elemente ce 
necesită explicaţie.

4. În perspectiva sociologiei structuraliste şi a psihanalizei, valoarea 
explicaţiei nu este la fel, dar nici nu sunt diametral opuse, ci mai curând 
suplimentare.

5. Valoarea operei este rezultatul transformărilor sociale la nivel global.
Astfel putem observa că din aceste principii rezultă şi ideea de bază 

a structuralismului genetic, şi anume caracterul colectiv al creaţiei, care 
este adecvat structurilor sociale globale. Important este să punem accent 
pe obiect, adică pe operă, şi să încercăm să găsim legătura nu atât cu 
autorul ei direct, cât cu structura mintală a grupului sau clasei din care 
acesta face parte.
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LUI  VLADIMIR  BEŞLEAGĂ  „ZBOR  FRâNT”

oxana GhERMAN
Institutul de Filologie al AŞM

Abstract. The article displays a dialogical model of the character’s analysis 
in the novel Interrupted flight by Vladimir Besleaga. The study follows the dialogical 
interactions of the narrative voices. The relations established between the protagonist 
and other characters reveal his human essence. Around the protagonist is concerned 
the whole system of textual and extratextual voices whose collision leads to the 
novel’s authentic spectrum of significations.

Keywords: voice, bivocal word, point of view, contradiction, dialogic 
relation, poliphony.

Esenţa fiinţială a personajului din romanul Zbor frânt a fost intuită 
odată cu cercetarea romanului prin prisma unui nou mod de gândire artistică 
– gândirea dialogică. Spre deosebire de abordările monologice, unilaterale şi 
arbitrare, cercetarea dialogică nu pune accentul doar pe fiinţă, pe interioritatea 
sa, sau pe exterioritate (natură, societate), ci pe relaţia nemijlocită dintre ele. 
Evenimentul ontologic care merită cea mai mare atenţie aici este „relaţia”, 
fiindcă „spaţiul ei este locul de manifestare a Spiritului, dimensiunea principală 
a existenţei umane.” [1, p. 14]. În Zbor frânt, anume relaţiile lui Isai cu 
lumea, interacţiunea cu celălalt şi cu sinele subconştient, oferă posibilitatetea 
descoperirii „omului din om”.

Beşleagă sondează cu o deosebită pătrundere conştiinţa dialogic 
structurată a protagonistului său. Interacţiunea dintre existenţa interioară a lui 
Isai şi a copilului din el reprezintă „dialogul dintre Eu-Acesta cu Eu-Acela”  
[2, p. 28]. Ipostazele protagonistului sunt pe spaţii egale în memoria interioară, 
reactualizându-se cu aceeaşi intensitate. Amalgamul de evenimente, situaţii, 
scene, ideologii etc. se oglindesc în conştiinţa ambilor, viziunile se întrepătrund, 
se exclud sau se complinesc. Isai-copilul este prins în acţiunile groaznice ale 
maturilor, pe care le trăieşte acut, iar Isai-maturul retrăieşte senzaţiile copilului. 
Imaginea realităţii exterioare se constituie din fuziunea mişcărilor spirituale, 
percepţiilor şi experienţelor lor.

Fundamentală pentru înţelegrea omului din Isai este deschiderea lui către 
altul. Raporturile celor două voci interioare sunt cu atât mai complexe, cu cât 
implică interacţiunile lor cu alte voci. Isai-copilul contactează vocea bunelului, 
a mamei, a lui Timoşa, a ofiţerului german, a căpitanului rus ş.a., pe care le 
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racordează la sine sau le respinge; Isai-maturul intră în interacţiune cu altă reţea 
de voci: a soţiei, a fiului, a fratelui, a sătenilor ş.a. Astfel, firea lui se evidenţiază 
în reacţiile semnificative la stimulii ideologici, morali, spirituali etc., care vin 
din exterior, adică, în accederea lui „dincolo de sine”(M. Buber).

În raport cu lumea, Isai-copilul este un idealist. El vine în contact cu 
ea, o interiorizează şi o modifică în conformitate cu aşteptările lui. Mintea 
lui e un adevărat generator de proiecţii ale unei realităţi ideale. Mai ales 
în circumstanţe tensionate, Isai îşi constituie în conştiinţă varianta perfectă  
a lucrurilor, faptelor, comportamentelor celor din jur. Atunci când e prins de 
neamţ, el imaginează situaţia în care Timoşa l-ar fi salvat: „...«Aşa? D-apoi 
acela Isai era, prietenul meu. Şi unde e el?» «L-au dus cu dânşii» «Încotro?!» 
«Încolo, în grădini, de unde au venit». Şi Timoşa îi spune repede căpitanului 
că uite-aşa, căpitanul îi dă un grup de soldaţi, cei mai buni, şi vin şi mă 
scapă.” Iar atunci când îl roagă pe Timoşa să convingă căpitanul să-l lase în 
sat, el aşteaptă, ca de la un prieten, să i se îndeplinească dorinţa. În imaginaţia 
lui, vocea lui Timoşa şi a căpitanului ajung la consens, în realitate nu poate 
fi ceva de acest gen. Şirul de întâmplări, dialoguri închipuite formează  
o utopie în antiteză cu realitatea, o lume în care binele învinge mereu. În 
acest mod, Isai „încearcă să se rupă de răul ontologic, pentru a putea să existe 
într-o dimensiune a absolutului...” [3, p. 39]. Lumii reale el îi opune lumea sa 
imaginară. Contrastul dintre ele are un efect artistic deosebit.

Excepţionala disponibilitate a copilului de a se proiecta în diferite 
lumi îi potenţează interacţiunea cu vocile posibile. Dualitatea sa interioară se 
accentuiază cel mai mult în situaţii critice, când Isai îşi închipuie cum ar fi 
apreciat de un tu (pe care-l numeşte „frate”) şi-i dezminte impresia înainte ca 
ea să se producă: „Ia aminte Isai – linişte de jur împrejur. „Ia, măi frate, ce 
spaimă am tras. Mai să intru în pământ, când m-am trântit jos. Dar să nu mă 
crezi un fricos!…”. Adresarea conţine cuvântul-apreciere al lui tu, pe care Isai 
îl respinge în aparenţă. Însă, de fapt, „anticipând replica altuia şi răspunzându-i, 
eul îi demonstrează mereu celuilalt, ca şi sieşi, dependenţa de el. Conştiinţa şi 
cuvântul său intră într-un cerc vicios: un original perpetuum mobile al polemicii 
interioare cu altul şi cu sine, un nesfârşit dialog care bate pasul pe loc.”  
[4, p. 111]. Isai vrea să-şi păstreze ultimul cuvânt despre sine, dar se privează 
însuşi de el. Acest fapt îi cauzează instabilitate, tensiune interioară. 

În lumea reală şi faţă de persoanele reale, cele mai dese ori, Isai 
îşi impune rezerve, fiind critic: „Oare dacă i-ar spune lui Timoşa pentru 
ce a venit, l-ar înţelege? Dar... nu, nu-i spune. Că şi Timoşa aşa zice:  
«Măi Isai, uneori îmi pare că suntem fraţi, aşa m-am împrietenit cu tine». 
Vezi: fraţi, dar când e la o adică...”. Bivocitatea cuvântului „fraţi” e dovedită 
de viziunile opuse asupra relaţiei, de atitudinea diferită faţă de celălalt: 
egoistă şi altruistă. Pentru Timoşa, „frate” e omul alături de care se simte 
bine. Pentru Isai, „frate” înseamnă persoana pentru binele căreia face totul. 
Această concepţie etică (şi axiologică), scoasă în evidenţă prin confruntarea 
de viziuni, se va accentua şi în relaţia Isai – Ile.
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Un raport dialogic cu totul special este cel dintre Isai şi bunelul său.  
Este relaţia ontologică fundamentală EU-EL, în care Eul se confruntă cu  
„o structură gata constituită, în raport cu care se modelează, conform unei opţiuni 
axiologice, prin tendinţa de identificare.” [5, p. 15]. Captarea interacţiunilor 
dialogice dintre Isai şi bunelul lui are o însemnătate primordială în definirea 
personalităţii protagonistului. Natura fiinţială a bunelului este o matrice 
spirituală pentru Isai, un model cu care tinde să se identifice prin asimilarea 
valorilor, convingerilor şi idealurilor lui. În maturitate Isai îl descoperă conştient 
pe EL în sine, îşi asumă identitatea acestuia, moartea fiind percepută ca o altă 
formă a existenţei.: „Port în mine două morţi, a mea şi a bunelului…”.

Isai se află sub „raza de acţiune” (Bahtin) a vocii bunelului. Constituind  
o autoritate morală atât în faţa copilului, cât şi a maturului, vocea lui îl 
orientează permanent către un scop: „Pe unde umbli, măi băiete? De ce ai 
lăsat-o pe maică-ta şi bulihăieşti cine ştie pe unde? Oh, băiete, băiete, mare 
uşernic mai eşti, nu ţii la mama asta a ta, nu tragi la casa ta, nu ţii la fraţii tăi, 
la neamul tău.” Ideea pe care o susţine bunelul şi care revine sub forma unor 
imagini şi trăiri intense în conştiinţa lui Isai, este cea a unităţii, a integrităţii 
familiei. Deciziile pe care le ia Isai ulterior trădează complementaritatea lui 
cu bunelul: „poate că în Germania mă duce? – de aceea mi-a legat ochii – aşa  
a ordonat domnul ofiţer, să nu nimeresc drumul înapoi - ştie că dacă m-am unit 
să mă duc, apoi nu chiar cu toată inima – oricine ar pleca din ţara lui tot înapoi 
se trage…” Construcţia hibridă aminteşte de lupta dintre cele două tendinţe 
ale lui Isai: de a pleca cu ofiţerul pentru „viitorul strălucit” pe care i-l promite, 
sau de a rămâne să lupte pentru unitatea neamului său, aşa cum îl îndeamnă 
bunelul. Până la urmă, Isai se determină şi urmează calea bunelului. Ultima 
parte a afirmaţiei citate va fi reluată sub diferite forme şi în diferite contexte, 
de vocile ambilor.

Bunelul pare o fiinţă arhaică. El dă dovadă de o altă înţelegere a lumii.  
În interiorul lui musteşte filosofia existenţială şi mentalitatea ţărănească, 
mioritică. El se realizează plenar în cadrul celor trei sfere fundamentale ale 
existenţei: natura, societatea şi Dumnezeu.

Bunelul se află într-un continuu dialog cu natura, pentru că a fost cioban. 
O simte fără s-o vadă şi fără s-o audă. Prin asociere cu elementele naturii, el îşi 
înţelege sensul existenţei: „…la ce se gândeşte, pomii ştiu, că-s şi ei ca dânsul: 
cât îs tineri şi în putere şi sănătoşi să aducă rod bun şi dulce, dacă îmbătrânesc, 
să fie măcar buni de făcut nişte proptele şi asta se cheamă că ajută şi ei să se 
umple şi să se îndulcească poamele”. Pentru bunel, natura este un tu cu care 
comunică, se compară, tinde să se identifice şi să se contopească.

El întreţine o relaţie armonioasă cu mediul său, cu oamenii din sat. 
Imaginea sa în conştiinţa colectivă este asociată unui sfânt: „Se vedea licărind 
printre copaci, printre tufele de vie, capul lui ca o lumină argintie, şi unii, cei 
bătrâni, când îl vedeau, ziceau că seamănă chipul lui cu sfinţii de demult, aşa 
cum au rămas să ni-i arate icoanele.” Dar şi în visul lui Isai, în care bunelul 
îl ghidează cum să iasă din încurcătură, e transfigurat un motiv biblic, care 
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subtextualizează atribuţia personajului: „Şi i se arată în faţa ochilor bunelul 
venind pe sus, peste apă, sprijinindu-se în toiag…”. Pentru Isai, bunelul 
este un fel de păstorul Isus. E salvatorul, e cel care-şi caută „oiţele rătăcite”.  
Nu o singură dată i-a spus: „Dacă aş avea picioarele celea de demult, te-aş 
lua de mânuţă şi te-aş repezi la mă-ta, iar pe urmă m-aş duce să-l caut şi să-l 
aduc şi pe dânsul.” Bunelul se manifestă ca o forţă protectoare şi unificatoare  
a familiei. În acest context, se deschide o perspectivă asupra existenţei umane în 
raport cu Dumnezeu, specifică esenţei umane a bunelului: „omul e chemat să-şi 
pună „interioritatea” în relaţie cu divinitatea întru executarea diverselor acte 
existenţiale, încercând să atingă pragul sfinţeniei.” [1, p. 11]. Raportul bunelui 
cu neamul său, familia sa, felul lui de a fi şi de a percepe lumea, imaginea eului 
său în viziunea celorlalţi, sunt profund marcate de „chemarea” lui, de aspiraţia 
spre Absolut.

Fiind „un stejar de om”, cu rădăcinile adânc înfipte în pământul natal, 
bunelul percepe moartea ca reintegrare în substanţa lui. El crede impertuos 
în perpetuarea neamului său, moartea nefiind un impediment al continuităţii, 
ci din contra: „…vreun strănepot dintr-al zecelea rând are să beie ori are să 
mănânce din ţărâna mea şi are să mă viseze şi dacă are să se ducă şi el undeva 
departe prin lume, prin străini, negreşit are să simtă că-l trage acasă şi are să vie 
şi el ca mine, măcar şchiop, pe jos are să vie acasă şi aşa nu ni s-a stinge neamul 
niciodată.” Pentru el pământul natal este centrul universului, locul unde este 
posibilă continuarea sa, a valorilor şi concepţiilor sale, prin urmaşi. El este 
modelul verticalităţii şi stabilităţii neamului: „Dacă o fi să mor, aici să mor 
unde m-am născut, dac-o fi să trăiesc, tot aici vreau să trăiesc. Din casa asta 
nu ies!” Isai deprinde subconştient acest tip de mentalitate, fiind „conştiinţa-
oglindă” (G. Ibrăileanu) care reflectă „conştiinţa-fenomen” a bunelului şi care 
va tinde, la rândul său, să devină „conştiinţă-fenomen” pentru fiul lui.

Impactul spiritualităţii bunelului asupra destinului protagonistului, în 
contextul societăţii totalitare, este trist. Isai luptă cu îndârjire pentru realizarea 
valorilor strămoşeşti, se jertfeşte, suferă, ca, la un moment dat, să se pomenească 
singurul „purtător” al acestora. El e atacat de o multitudine de voci opuse, 
bănuitoare, răutăcioase, ironice. Sătenii îl tachinează cu întrebări stupide şi 
luări în derâdere. El se manifestă ofensiv: „Bre, eu am murit odată, bre! Am 
văzut moartea cu ochii... Am fost în mâinile ei… Moartea-i în mine, bre! Acu-i 
zic să iasă şi să v-apuce de gât!”. El reacţionează inadecvat, fiind irascibil 
permanent. Până la urmă cedează, nu mai întreprinde nimic; pierde lupta şi pe 
sine odată cu ea. Isai-maturul a pierdut mecanismul interior de autoapărare prin 
anticiparea părerii străine, prin dezbaterea imaginii sale în opinia altuia.

Din lumea pestriţă a celorlalţi face parte şi soţia lui Isai. Ea este 
străină pentru el, o voce care i se opune. Relaţia lor e departe de afecţiune şi 
susţinere reciprocă, iar căsnicia li-i un cuib de ură şi neînţelegeri. Când „unii 
din sat” consideră că Isai a fugit pe front de frica mamei lui, care vroia „să-l 
chelfăneze”, soţia lui adoptă aceeaşi părere derizorie: „Şi mai totdeauna îi 
aducea aminte cât de cuminte a fost Isai când era băietan şi că nu degeaba 
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a vrut să-l gâtuie mamă-sa, şi nu degeaba a fugit el peste front, că pe astă 
parte totuna l-ar fi găbjit...” Cuvântul accentuat în text constituie unitatea de 
viziune a soţiei şi sătenilor în privinţa lui Isai, marcând, totodată, şi accentul 
ironic al naratorului faţă de ea. 

Soţia lui Isai se arată dezgustată de nenumăratele-i mărturisiri despre 
trecut: „Când se întâmpla să vorbească Isai cu cineva de vremea aceea 
şi era şi ea de faţă, numaidecât îi striga: „Dar mai taci odată cu nemţii 
tăi, că mi-ai umflat capul! Crezi că tare le mai trebuie oamenilor să ştie? 
Măcar dac-ai fi făcut vreo treabă acolo, dar aşa numai lauda de tine.”  
Şi se ducea luând copiii cu dânsa să nu mai înveţe şi ei de la tatăl lor a spune 
minciuni.” De remarcat aici plurivocitatea sintagmei a spune minciuni – 
sătenii, fratele şi soţia lui Isai, nu cred în tot ce relatează acesta. De altfel, 
şi gura satului, şi soţia îi provoacă lui Isai aceeaşi reacţie. El îşi manifestă 
virulent dezgustul faţă de sătenii batjocoritori: „Măi! Am vrut să mă duc 
cu nemţii să nu ajung să te mai văd şi pe tine!”, iar aversiunea faţă de soţie 
– printr-un umor negru: „Am vrut, fa, să-l prind pe Hitler… să-l leg de-o 
postoroncă şi să-l port desculţ prin tot satul şi să-l opresc pe la toată casa 
unde a fost ucis un om... Să-l port aşa până ce-oi rămânea cu funia în mână 
şi cu umbra lui legată de dânsa. Ori, dacă vrei, jupuiam pielea de pe dânsul 
şi-ţi făceam ţie ciuboţele, că aşa a făcut cu alţii… Ha-ha-ha!…” De fapt, 
Isai este destabilizat de multitudinea reflexelor deformate ale imaginii de 
sine în celălalt, de neconcordanţa dintre eu-pentru-mine şi eu-pentru-altul. 
Aceasta tot v-a fi o cauză a crizei sale de identitate.

De partea opusă a baricadei este şi „fratele” lui Isai. Ile este un 
individ slab, mânat de interese materialiste, deviat. Profită de bunătatea lui 
Isai şi îl lasă să-i ispăşească vina la închisoare. Iar mai apoi nici nu vrea 
să recunoască: „tu, tu-mi eşti frate?” „Frate.” „Frate?! Te întreb. Dacă-mi 
eşti frate, de ce m-ai vândut?…” „Da nu te-am vândut, bade, zău... Alţii 
te-au grăit”. „De unde ştiu alţii ce-a fost cu mine? Numai tu ştii, numai 
ţie ţi-am spus”. „Nu, bade, n-am spus nimănui… Poate…”. Revenim la 
plurivocitatea cuvântului frate – punct în care converg diferite voci: Isai, 
Ile, Timoşa, oficialii etc. Sistemul de semnificaţii al cuvântului „frate” 
se conturează prin intermediul „relaţiei active dintre sensurile expuse de 
diferiţi subiecţi verbali” [6, p. 39], în condiţia în care aceştia nu ajung 
la consens. Interacţiunea sensurilor are un efect remarcabil, mai ales prin 
trimiterea la realităţi extraliterare, de exemplu, la legătura basarabenilor cu 
„fraţii lor de peste Prut” (formulă devenită clişeu astăzi). În cheia gândirii 
bahtiniene, Beşleagă accentuiază un cuvânt „deja populat cu intenţii sociale 
străine, silindu-l să servească noilor sale intenţii.” [7, p. 156]

La început, Isai tinde să se identifice în Ile, în TU-ul său. Neînţelegând 
că Ile este o fire opusă, Isai aşteaptă ca acesta să acţioneze în acelaşi fel. 
El vrea să creadă că Ile, de fapt, a pornit în căutarea tatălui, că Ile poate 
să-l asculte, să-l înţeleagă şi să aprecieze sacrificiile pe care le-a făcut 
pentru el. În virtutea concepţiilor neam, familie, frate, pe care i le-a format 
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bunelul, Isai nu-l poate percepe pe Ile ca pe un celălalt: „Ce cai aţi ascuns 
la voi?” „Cai? Nu ştiu nici un fel de cai!” „A, nu ştii?” Şi odată strigă către 
uşă: „Aduce-ţi-l pe celălalt!” „Pe celălalt? S-a gândit Isai. Cine-i celălalt?” 
Când a văzut că păşeşte peste prag nu altul decât Ile, a rămas cu gura 
căscată...”. Pentru Isai familia este o unitate, membrii ei sunt identici şi 
prin aceasta - solidari. Mintea sa nu poate concepe posibilitatea trădării 
între fraţi. Iată de ce el rămâne pierdut în faţa realităţii: „Când se gândea 
Isai mai vârtos: dar ce-i aceea vreme, ce-i aceea soartă? Nu se ştie de ce 
în faţa ochilor îi răsărea Ile, şi de-acuma nici din vreme, nici din soartă nu 
mai rămânea nimic, ci rămânea Ile, şi Ile era vinovat de toate.” Conexiunile 
intertextuale au o contribuţie colosală la concentraţia semantică a textului: 
„Ile l-a pârât, Ile l-a dat de gol, Ile l-a vorbit, Ile l-a vândut (Cum au zis 
cei doi: „Frate-tu te-a vândut!”)”. Aluzia la imaginea biblică (a lui Cain şi 
Abel, sau a lui Iuda care l-a vândut pe Isus) şi la cea baladescă (motivul 
mioritic al complotului dintre „fraţi”) intensifică deznodământul tragic al 
romanului lui Beşleagă.

Relaţia tată-fiu determină înţelegerea personalităţii protagonistului 
sub un alt aspect. Pe de o parte, Isai păstreză cu sfinţenie imaginea tatălui 
său, pe care o apără (cel puţin în sine, pentru sine) de insulte şi păreri 
străine. Astfel, atunci când oficialii care îl interoghează îi spun: „Te ştim 
noi din ce sămânţă eşti… Să nu te trimitem după tată-tău…”, Isai se tulbură: 
„Dacă ar fi încercat să ponegrească numele tatălui care s-a pierdut fără 
veste şi fără nicio vină, dacă ar fi încercat, Isai era gata să înhaţe un scaun 
şi să li-l trântească în cap…”. Pe de altă parte, relaţia sa propriul fiu este 
mai mult decât o simplă filiaţie.

Legătura cu fiul este un remediu sufletesc pentru Isai. Fiul este 
unica persoană la care speră, persoana care ar putea să-l asculte cu interes 
şi înţelegere. Isai este convins: „Lui, lui trebuie să-i spun tot ce a fost,  
ce am gândit şi am simţit în ora aceea de groază şi întuneric. Lui să-i spun, 
lui.”. Între ei se desfăşoară „comunicarea existenţială” (K. Jaspers), în care 
„evenimentul principal îl constituie nu schimbul de informaţii, cunoştinţe 
despre obiect, ci anume înfiriparea şi consolidarea unei relaţii interpersonale, 
care marchează profund destinul, schimbarea existenţei unice, a felului de  
a fi al fiecărui participant.” [8, p. 23].

„Păţania” mult prea discutată, dezbătută de către toate vocile 
romanului, apare într-o altă viziune când Isai o povesteşte imaginar fiului. 
Ea conţine alte detalii decât cele povestite de către Isai celorlalţi, e pătrunsă 
de un spirit moralizator. E păţania lui Isai-copilul văzută din punctul de 
vedere al lui Isai-maturul: mai mult o analiză, decât o simplă relatare. 
Curiozitatea copilărească a fiului face din Isai un povestitor dezinvolt. 
Confesiunea ia formele unui dialog spiritual.

Dar conversaţia nu poate fi întru totul senină, atâta timp cât conştiinţa  
lui Isai rămâne deschisă vocilor din exterior. Frica obsedantă a lui Isai de 
cuvântul-batjocoritor, îl face să prevadă infiltrarea acestuia în cuvintele fiului 
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său: „Dacă nu credea, înseamnă că…” „Ce înseamnă?” „Înseamnă că spuneai 
minciuni”. „Cine? Bade-tu Ile te-a învăţat să grăieşti aşa? Ori mamă-ta?” Isai 
ar lăsa pumnii amândoi pe ce s-ar nimeri – gard, masă, fund de poloboc – iaca, 
a ajuns să înveţe oul pe găină, nici plodul tău nu vrea să te creadă, te face 
mincinos...”. Dar pentru că dialogul are loc în lumea sa interioară, unde e stăpân 
pe situaţii, va aplana uşor conflictul: „Deodată îşi dă seama că vorbeşte Isai nu 
cu un străin, ci cu fiul lui. „Ascultă şi caută să pătrunzi adâncimea lucrurilor 
şi să nu te împiedici de un fir de colb, ca nerozii care se anină de un cuvânt 
al omului şi caută să-l umfle, să-l răsucească şi să-l întoarcă în fel şi chip, 
cuvântul, după firea lor plină de răutate şi să-l îngroape pe om, lăsând uitării 
bunătatea şi suferinţele lui…” „Am să încerc, tată…”. Toate aceste izbucniri 
ale conştiinţei fac parte din lumea posibilului, a realităţilor potenţiale, care 
trimit „dincolo” de punctul pus de autor la sfârşitul romanului.

În concluzie, esenţa fiinţială a protagonistului se conturează, pe de 
o parte, la graniţa diluată dintre realitate şi potenţialitate, dintre lumea 
existentă şi lumea imaginată de el, iar pe de altă parte, se dezvăluie în 
spaţiul relaţiilor dialogale ale întregului sistem de voci. Confruntările 
de opinii, ideologii, viziuni, care implică vocea lui Isai, pun în lumină 
trăsăturile lui umane. Isai rămâne vertical în faţa forţei dominatoare  
a deviantului totalitar prin vigoarea interioară, prin capacitatea excepţională 
de interacţiune, opoziţie, rezistenţă şi prin sacrificiul „zborului” său în 
numele spiritualităţii strămoşeşti.
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Abstract. The article expands horizontally and vertically four terms derived 
by the metamorphosis of the word myth namely modern myth, pseudo myth, contr 
amyth, anti myth. Specific relationship of the writer to the modern myth, deliberate 
experiments and return to a personalized myth demonstrates amply continuation of 
imaginary in mythical modern creations and postmodern.

Keywords: Fantasy, modern myth, pseudo myth, contra myth, anti myth.

Termenul fantasmă (conform DEX-ului însemnă produs al imaginaţiei, 
iluzie, himeră) este explorat exemplar în studiile de psihanaliză semnate de 
Sigmund Freud şi Carl Jung. Mai târziu termenul în cauză este abordat de Ioan 
P. Culianu în constituirea unei noi metode de cercetare mitanaliza: „Dar ce 
este mitanaliza? Metoda prin care se poate descoperi prezenţa unor fantasme şi 
secevenţe mitice nu neapărat gnostice în textele literare (…). Ea se prezintă sub 
forma paradoxală a unui cerc. Asemenea unor întrebări filosofice care conţin ele 
însele răspunsul, cercul mitanalizei conţine în sine şi recunoaşterea unui mit. 
Mai exact pentru a analiza un mit, trebuie să ştii să-l recunoşti. A-l recunoaşte 
înseamnă a-l analiza deja”. Într-o altă formulare a metodei propuse Culianu 
menţine activ ideea prezenţei fantasmelor în literatură: „textul literar nu se 
defineşte ca o secvenţă lingvistică, ci ca o secvenţă de fantasme (sau secvenţă 
fantastică) … textul propriu-zis suscită fantasme, dar şi cititorul trebuie să 
secrete la rândul său fantasme” [1, apud. p. 46].

I. P. Culianu este cel care i-a dedicat lui M. Eminescu 7 eseuri de 
mitanaliză, extinzând cercetarea în trei dimensiuni: fantasmele nihilismului, 
fantasmele erosului şi fantasmele libertăţii. Acestea constituie însă subiectul 
unei alte teme de cercetare. Prin „fantasmele moderne ale mitului” vom înţelege 
avatarurile sau cuvintele derivate de la termenul mit.

În ciuda ideii eşuate referitoare la lipsa oricărei transformări în raport cu 
mitul [2, apud. p. 376] acesta adoptă o influenţă tot mai extinsă. Valorificarea 
mitului în modernitate obţine un teren tot mai mare în toate sferele societăţii 
(mass-media, religie, cinematografie, istorie, artă, pictură, sculptură, publicitate 
etc.). Andreea Dunaeva, cea care a încercat să „naturalizeze” prezenţa mitului 
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despre oraşul Petersburg în literatura rusă, detectează trei caracteristici de 
delimitare a mitului de literatură „prin tipul de reprezentare colectivă (în cazul 
mitului) şi individuală în cazul literaturii, după tipul de înstrăinare (în mit 
avem o înstrăinare de sens, de idee realitatea rămânând aceeaşi ca în viaţa 
obişnuită, pe când în literatură este vorba despre o înstrăinare de însăşi 
realitatea faptelor) şi tipul de receptare (trăire mistică sau trăire estetică)”  
[3, p. 22]. Aceste delimitări nu sunt tranşante astfel că mitul ar putea sta la 
baza unor opere literare, iar literatura ar putea produce mituri noi.

Recurenţa unor subiecte mitice e confirmată şi de cercetările făcute 
de M. Eliade care concluziona următoarele „Se pare că un mit întocmai ca 
şi simbolurile pe care le evidenţiază, nu dispare niciodată din actualitatea 
psihică: el îşi schimbă numai aspectul şi-şi camuflează funcţiile” [3, apud., 
p. 26]. Valorificarea modernistă a unor subiecte literare cu caracter mitologic 
devine tot mai pronunţată, pe de altă parte se răspândeşte cu o frecvenţă sporită 
fenomenul numit de Monique Segré sacralizarea obiectului biografic. Mircea 
Eliade este considerat un deschizător de drumuri şi unul dintre precursorii care 
a definit acest fenomen. În lucrarea sa Aspecte ale mitului istoricul religiilor 
ia în discuţie rolul mass-mediei în mitogeneza modernă, rol ce presupune 
angajamentul de a populariza sportivi, cântăreţi şi autori celebri prin intermediul 
ziarelor, radioului, cinematografiei şi televiziunii. M. Eliade stăruie asupra 
caracterului efemer al unor asemenea mituri determinate de eşecul carierei 
celor vizaţi, dar şi de discursul desacralizat atribuit acestora. Mitizarea unor 
personalităţi se datorează mulţimii publicului admirator. Astfel producerea 
socială a mitului se referă nemijlocit la eroii mitici, care pot fi întâlniţi printre 
poeţi, scriitori, cântăreţi, pictori, medici, avocaţi, lideri politici, religioşi sau 
economici. Un exemplu relevant prezentat de către Monique Segré este cel al 
legendarului cântăreţ de muzică rock Elvis Presley.

Autoarea menţionată surprinde subtil construcţia unui mit în devenire. 
Statutul de „mit modern” atribuit cântăreţului este încărcat de valenţe 
personalizate care evoluează în timp. Dacă în adolescenţă Elvis este o fiinţă 
„sexuală şi culturală care se hrăneşte cu rock” iar jeans-ii mulaţi şi hainele 
de piele sunt principalele atribute vestimentare; atunci la maturitate Elvis „se 
cuminţeşte (…) şi îşi satisface serviciul militar, devine un soldat exemplar, 
apoi un american exemplar, un cetăţean-model” [4, p. 61-62]. Detaşarea de 
arhetipul adolescentin dă naştere unui sentiment de irealitate şi contribuie 
la a-i conferi cântăreţului „imaginea unei fiinţe deosebite” [4, p. 63]. Astfel 
unele elemente cum ar fi caracterul extraordinar, calificativele la superlativ, 
anecdotele şi istorioarele despre Elvis, amestecul nedisimulat între real şi fictiv 
îl plasează în postura de „fiinţă sacră” (…), iar biografii îl prezintă pe cântăreţ ca 
pe un „adevărat zeu” [4, p. 64]. Sacralizarea obiectului bliografic este introdusă 
programatic de la ipostaza deconstructivă de „băiat rău” în adolescenţă la 
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dărnicia şi demonstraţiile de bun american (autoarea face referinţă la actele 
de caritate ale cântăreţului, dar şi la familia pe care o întemeiază şi o educă în 
spirit creştin exemplar) la maturitate.

Neconvenţionale însă originale sunt miturile moderne produse de literatură 
spre exemplu mitul despre oraşul Petersburg în operele literare ale scriitorilor ruşi 
precum A. S. Puşkin, N. Gogol, F. M. Dostoievskii, şi la simboliştii ruşi Zinaida 
Hipius, Valery Briusov, Dmitri S. Merejkovski, Aleksandr S. Blok, Andrei 
Belâi. Estetizarea şi mitizarea Petersburgului este propulsată de calificativele 
personalizate ce i se atribuie în diacronie. La simbolişti Petersburgul este un 
oraş „bolnav aducător de moarte” [3, p. 136], „oraş blestemat” [3, p. 137],  
„o fantasmă, un vis” [3, p. 143], Petersburgul devine „centrul universului”  
[3, 142], „o lume plină de contradicţii” [3, p. 145], „un oraş în care predomină 
angoasa escatologică a unei civilizaţii aflată în declin” [3, p. 154].

Referindu-se la non-conformistul Orfeu care a încălcat promisiunea 
făcută zeilor şi a întors capul să o vadă pe Euridice cum îl urmează din infern, 
Leonid Dimov afirma că aceasta „este condiţia din totdeuna a poetului care nu 
se poate mulţumi cu datele unice, cu unicatele realului şi trece la investigarea 
posibilului” [5, p. 182]. Procedeul de repudiere a mitului, de conferire a unui 
discurs desacralizat se impune deoarece interpretarea tradiţională nu mai 
satisface condiţiile actualităţii. Mitul nu mai este un domeniu privilegiat al 
timpului şi spaţiului sacru, prin demitizare şi remitizare scriitorul nu mai este 
un consumator de text, ci un producător de interpretări şi sensuri noi.

Dacă la A. S. Puşkin, ca şi în formula tradiţională de altfel, Petersburgul 
este elogiat fiind „o fereastră deschisă spre Europa” [3, p. 83] atunci la Gogol 
– Petersburgul este o întruchipare a birocraţiei şi a goanei după funcţii şi avere, 
este un oraş fantastic [3, p. 107], la Dostoievski Petersburgul apare ca un 
oraş „cumplit de trist şi plictisitor” [3, p. 120], „un oraş blestemat care va fi 
înghiţit de apă” [3, p. 124], „un oraş fantasmagoric cu o atmosferă halucinantă”  
[3, p. 127].

În efervescenţa ştiinţifică şi culturală a tematicii abordate se observă 
patru termeni care derivă prin metamorfoză de la cuvântul mit – mit modren, 
pseudomit, contramit şi antimit. Dacă primul termen explorează o faţetă 
tumultoasă a imaginarului mitic ancorând domenii intredisciplinare. Cel de al 
doilea termen (pseudomitul) nu profită de disponibilităţile narative ale mitului 
„pseudomitul (n. n. este) răstălmăcirea hiperbolică, din lipsa informaţiilor 
suficiente, a unui eveniment contemporan care, înzestrat cu însuşiri captivante 
circulă în societate într-o cadenţă obsesivă (ex. cultul modern al automobilului). 
În aceeaşi categorie a pseudomitului trebuie încadrată şi legenda care creează 
o pseudorealitate enigmatică (mitul pornind de la o astfel de realitate)”  
[6, p. 14]. Termenul se impune şi într-o lucrare semnată în limba ucraineană de 
către Vasyl Pakharence Poiedynok z Leviafanom: Mit i pseudomit v ukraïns′kyĭ 
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literaturi 20-kh rokiv apărută în anul 1999, cu regret lucrarea nu este tradusă în 
limba română.

Relaţia specifică a scriitorului cu mitul în moderniatate, aventura scriiturii 
şi experimentele delibrate, detaşarea de mit, dar şi rafinamentele stilistice 
în raport cu acesta constituie un mod de prezentare şi identificare personală. 
Iata cum surprinde Leonid Dimov această trecere a mitului prin modernitate: 
„Nemulţumit de această realitate care doar în aparenţă aduce lumea la piciorele 
omului, subiectivând-o, poetul caută să străbată lucrurile pentru a ajunge la 
sâmburele lor genetic. Miturile sunt primele sale încercări (anonimatul lor 
nu dovedeşte decât universalitatea naturii poetice) de a şterge aburul de pe 
oglinda fermecată. Ele ajută la ştergerea deosebirii dintre înlăuntru şi înafară.  
Dar, dacă în economia unei poezii elementare, mitul ar juca rol de unealtă pentru 
investigarea lumilor aflate dincolo de coaja realităţii aparent, în poezia modernă 
el poate fi cel mult subiect sau stimul al activităţii poetice. În efortul ei de  
a se smulge din mrejele mitului, poezia modernă generează iviri, aflorimente,  
la suprafaţa existenţei, dar, minune, aceste aflorimente nu mai au însuşirile 
rocilor reale. Ele reprezintă izbucniri ale mitului în realitate, coexistenţe 
miraculoase între lumile imaginare şi lumea realităţii imediate” [5, p. 184].

.Cel de al treilea termen (contramitul) produce o contra(mitogeneză). 
Termenul este exuberant, plin de surprize, este exploatat ingenios prin atitudinea 
persiflantă, desprinderea de stereotipurile tradiţionale, dedublarea ironică  
a mitului, libertatea interpretării generând astfel o naraţiune neconvenţională, 
stilizată personalizat. Contramitul e născut din mit şi antropomorfizat cu rădăcini 
profane, el poartă în sine pecetea libertăţii absolute, generând uneori conflicte 
cu efecte neprevăzute, spontane sau chiar violente (ex. cazurile de receptare 
distorsionată de către forţele religioase a romanelor Versetele satanice de  
S. Rushdie şi Codul lui Da Vinci de Dan Brown).

Antimitul este suprasolicitat desemnând în limbajul uzual un antipod 
al mitului, mai ales în formulările de timpul: mituri şi antimituri în istoria şi 
cultura rusă sau mituri şi antimituri despre fumat etc. Antimitul este un mit 
nou ce renaşte din propria cenuşă, acesta se impune ca o fromă de discreditare  
a sentimentului religios, caracterizată prin umanizarea zeităţilor, dispariţia ideii 
de timp şi spaţiu sacru, contestarea ideii de subiect unic şi impunerea deliberată 
a unor creuzete mitologice care nu sunt niciodată încheiate. Un studiu despre 
termenul explicat mai sus Mit şi antimit apare limba croată în anul 1980 semnat 
de Mira Boglić, această lucrare nu beneficiază de o traducere românescă.

În general termenii abordaţi mai sus sunt nişte forme de contestare  
a convenţionalismului mitico-religios, dar şi de revenire inevitabilă la mit 
şi anume la unul personalizat. Aria mitogenezei nu este epuizată, vor exista 
eforturi continue de a defini, exemplifica şi categorisi miturile (în toate 
ipostazele posibile) pentru că există o continuitate a imaginatului mitic în 
creaţiile moderne şi postmoderne.
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Abstract. As translators live in a globalized world, they have to follow the 
latest developments in the field of language industry, which is part of the revolution 
of technology. This means that they have to understand the importance of creating 
term bases and translation memories for various computer-assisted translation 
software, such as SDL Trados or memoQ. Our project focuses on enlisting all the 
available Romanian-English and English-Romanian printed dictionaries in order 
to select the core terminology for legal terms and creating a database compatible 
for the above mentioned software. We will also cover the problems found in these 
dictionaries and aspects of quality assurance.

Keywords: term base, Romanian, English, legal terms, dictionaries.

Introduction
We live in a globalized world, which has overall effects upon the entire 

planet. The technical revolution, especially in the field of IT has had major 
impacts upon various fields, including translation as well. We would like to 
mention only two major consequences detailed below:

We can witness the ®evolution of technology with countless gadgets a. 
interconnected, which affects the field of translation as well;

Due to globalization, we tend to think “big”; this means that before b. 
this ®evolution, we only had translations, now we have translation projects, 
and we can even talk about a translation industry with an extremely large size 
worldwide [1; 2].

The language industry, following the latest trends in technology has 
had considerable developments; many improvements have been made since 
the infamous ALPAC report [3], getting to a point where machine translation 
(MT) is expected to take over human translators. Although this is not  
a realistic fear [4, p. 149; 5, p. 3; 6, p. 80], it is clear that MT is improving.  
The appearance of terminology bases (TB) and translation memories (TM), 
resulted in the development of computer-assisted translation (CAT) or 
translation environments (TE), which can handle full translation projects, 
including MT, TB and TM. At present, there are various CAT-tools, offering 
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possibilities to enhance translation productivity: professional translators can 
offer larger quantity translations during a shorter period of time, and with high 
quality assurance. Although this may sound as a commercial for CAT-tools, let 
us take a look how this is possible.

Creating a term base (TB)
The quality of a translator is partially given by the quality of tools he/

she uses. Some tools may be purchased, such as CAT-tools, but other tools 
are the result of an extremely strenuous activity over a considerable period of 
time. A professional translator – from the first translation job – struggles to 
create a particular collection of specialized terms for the particular field he/she 
is involved, knowing that this collection of terms may be re-used later, during 
another translation activity (project). These collections are called term bases, 
and the simplest way to create them is to type the terms in a Microsoft Excel 
file, using at least two columns: the source language and the target language 
column, with proper headings (the international language code for the particular 
language, in our case RO for Romanian and EN for English).

The real gain of having a specialized term base is that it may contain as 
many terms as we consider important to include, together with synonyms, with 
one major notice: all the possible translations of one term should be listed in 
separate rows, not with commas:

judecător arbiter
judecător arbitrator
judecător assessor
judecător judge
judecător magistrate
judecător referee
judecător trier
judecător asesor associate judge
judecător itinerant circuit judge
judecător recuzat challenged judge
judecător de pace justice of peace

Table 1. Term „judecător” in Lozinschi 2008 and hanga &  
Calciu 2009

The gains of creating a term base are manifold; first, whenever we 
are involved in a new translation project containing the same term, all the 
previous translations of the same term will come up, offering the possibility 
to reuse, correct, delete them, or even extend them with further translations 
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(judecător natural – lawful judge). Furthermore, the translator knows that 
the TB is good quality, reliable, having been created by himself/herself. 
But more than that, a TB may be shared with colleagues (import – export  
of TBs), which means that TBs may be downloaded and used, if we trust 
the source. In fact, terms in online dictionaries are one step away from  
a viable TB.

Our project (POSDRU/159/1.5/S/133652, http://www.postdoc. 
commscie.uaic.ro/) aims at creating a TB with legal terms in Romanian and 
English, due to the fact that there is no knowledge of an extensive, good quality 
database of this kind (www.proz.com), except for law dictionaries in Romanian-
English, English-Romanian, with complaints regarding their quality.

A quality TB should fulfil certain requirements; one of them is to 
contain only terms belonging to a certain field (if there are too many non-
specific terms alongside with the relevant ones, the search and selection 
process takes extended time); only good quality translations should be 
included from reliable sources [not ad hoc paraphrases, literal borrowings 
or discursive creations, cf. 7, p. 505]. At present, we have been gathering 
terms from more than a dozen of available law dictionaries printed in 
Romania in the last fifteen years (as of 2014); a list of these dictionaries is 
available in the Appendix.

While collecting the terms, we have come upon many errors in the 
dictionaries, some of them minor ones (usually connected to typographical 
mistakes), but major ones as well: wrong alphabetical order (after all, 
we are talking about dictionaries!), entries not belonging to the field 
of legal terms, misplaced sub-entries, non-standard use of symbols 
and abbreviations, or partially translated entries, when the translation 
preserved a word from the source text [8]. Consequently, the need  
for a revised and unified legal term base is beyond any doubt, having in 
mind that in the European Union there is a growing interest in the legal 
system of the member states when drawing up or applying laws, orders, 
rules, regulations, conventions or treaties.

After the term base is finalized (and rearranged into a strict alphabetical 
order), it can be used as a Microsoft Excel file (.xlsx format), but it may 
be converted into LibreOffice Calc file (.ods format), or into a searchable 
portable document file (.pdf format). However, to make it more compatible 
with various CAT-tools, it may be converted into a .csv or Multiterm XML 
format file, which can be easily exported to SDL Trados, memoQ, Wordfast 
Pro, MetaTexis, MemSource, or Global Sight1.

At this point, it is important to offer a short description of CAT-tools  
or translation environments.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_translation#Some_notable_CAT_ 
tools, 29. 10. 2014.



145

CAT-tools (memoQ)
The appearance of machine translation tools caused a certain anxiety 

among translators, who – for a long period of time – were the authoritative 
“bridges” among cultures and languages, focusing mainly on literary 
translations. However, since the advent of technical revolution, affecting 
the translation industry as well, a new type of translator has emerged, 
having certain skills, among which we can mention language, thematic and 
translation skills, as “the days of paper and pencil are over” [1, p. 109]. 
The stereotypically philological profile of a translator has faded to a certain 
extent, focusing more on his/her technical skills, being competitive in 
handling computers, multimedia and software. This includes a proper use of 
translation environments, as in our globalized McWorld and McLanguage [9, 
p. 132-133] the market for them in on the increase [10; 11].

Basically, all professional translation environments should contain 
certain features:

1. the possibility to create a translation project, which can be modified 
later;

2. the possibility to translate more documents within the same project 
(e.g. chapters of a book);

3. the possibility to create, enable/disable, import and export term 
bases;

4. the possibility to create, enable/disable, import and export  
translation memories;

5. the possibility to add, enable, disable machine translation tools 
during the project;

6. the possibility to save and export partial/full translation project 
compatible with other tools;

Due to a university agreement between Kilgray Translation Technologies 
(http://kilgray.com/), we were able to use their feature product, memoQ, which 
is a constantly growing integrated translation environment. This software has 
all the features listed above, contributing directly to quality assurance. The 
term base management of memoQ is excellent, as it is compatible with .xlsx, 
.csv or Multiterm XML format files, thus we can test our term base in various 
ways.

We have created a term base in .xlsx format, including all the 
translations of închisoare (prison) found in the dictionaries (see Appendix). 
The list contains thirteen possible translations in alphabetical order: city 
jail, confinement, county jail, detention, gaol, imprisonment, jug, limbo, 
penitenciary, penitentiary, prison and quod. Then we created a project 
in memoQ, and a sentence from the Romanian Penal Code was inserted 
containing the term închisoare. Figure 1 shows that there were no translations 
found for the term (last column) using the activated machine translation tools 
(seven MT tools were activated, including Google Translate):
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Figure 1. No hits for închisoare without a TB

However, when the term base was added to the project, all thirteen 
possibilities were shown, leaving the translator to decide upon the best, based 
on the context:

Figure 2. Term base activated

At this point, we can say that we have an effective TB for one 
particular term. We hope that towards the end of our project we will have a 
large database containing the most important (and frequent) legal terms, 
thus enhancing productivity. As our aim is to argue for the benefic aspects of 
TBs, we only mention that translation memories are also very effective under 
certain conditions, as they memorize all the sentence pairs (called segments) 
during translation. In the case of legal texts, the gain may be between 10-
70%, depending on the repetitiveness of the text compared to a previous one.  



147

What we should also consider, is the quality assurance (QA), as whenever 
we have a term that was previously translated, the software signals it, 
and we can always use the same translation. For example, the Romanian 
judecător will always be translated as judge, and not magistrate or referee 
in a similar context.

Conclusions
The market for literary translations is ever smaller, which means that 

professional translators, who would like to remain competitive, should 
„consider the target reader” [10, p 30], although Dimitriu [12, p. 24] is 
more balanced: „Nowadays many contemporary trends in Translation 
Studies seem to swing the balance in the Target direction without however 
losing sight of the Source.” Although McKay [11, p. 22] analyses the US 
segment alone, the statistics are discouraging: „Americans don’t tend to 
read literature in translation, so there is a small market for the work of 
literary translators; in 2004, only 891 of the 195,000 new books printed in 
English were adult literature in translation.” This is less than 0.004% of 
all published books in the USA. Consequently, translators have to adapt to 
needs of specialized translations, including various fields, such as politics, 
environmental issues, economics, IT, law, medicine, as well as the expanding 
media and audio-visual (entertainment) industry: subtitles, dubbing, news, 
videogames, surtitles, voice-overs, scanlation, or localisation. This means 
that translators need to handle specialized term bases, translation memories, 
and translation environments in a very effective way, combining the skills 
of a language expert and a computer-literate (IT) specialist.
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Appendix. Romanian-English, English-Romanian law dictionaries
Bantaş, A., & Năstăsescu, V. Dicţionar economic român-englez. 

Bucureşti: Editura Niculescu SRL, 2000.
Botezat, O. Dicţionar juridic român-englez / englez-român (2nd ed.). 

Bucureşti: C.H. Beck, 2001.
Dumitrescu, D. Dicţionar juridic englez-român. Bucureşti: Akademos 

Art., 2009.
Dumitrescu, D. Dicţionar juridic român-englez. Bucureşti: Akademos 

Art., 2009.
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Hanga, V., & Calciu, R. Dicţionar juridic englez-român şi român-englez. 
Bucureşti: Lumina Lex, 2009.

Ionescu-Cruţan, N. Dicţionar economic englez-român, român-englez. 
Bucureşti: Teora, 2006.

Jidovu, I., & Nitu, A. Mic dicţionar terminologic pentru domeniul 
Schengen. Bucureşti: Universul Juridic, 2006

Lister, R., & Veth, K. Dicţionar juridic englez-român/român-englez.  
(R. Dinulescu, tr.). Bucureşti: Niculescu, 2010.

Lozinschi, S. Dicţionar juridic Român - Englez. Bucureşti: Editura 
Smaranda, 2008.

Mezei, J. Magyar-román-angol jogi, közgazdasági és üzleti szótár. 
Bucureşti: C.H. Beck, 2006.

Năstăsescu, V. Dicţionar economic englez-român / român-englez. 
Bucureşti: Niculescu, 2006.

Voiculescu, C. Dicţionar juridic englez-român / român-englez şi 
terminologia UE-SUA. Bucureşti: Niculescu, 2005.

Voroniuc, A. Dicţionar de termeni economici şi juridici (român-englez). 
Iaşi: Institutul European, 1999.

Voroniuc, A. Dicţionar englez-român / român-englez de termeni 
economici şi juridici. Iaşi: Polirom, 2011.
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TEXTE  MODELATOARE  DE  UMANITĂŢI
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Abstract. Re-read, not just looked through, the ancient texts whose pulse 
is still alive should be brought into light. They are a mural not only of events, but 
of the pace of living, of the sensitivity of time itself. The man/the writer/the reader 
(from yesterday as well as that of today) asks questions and seeks answers. The one 
who is called to listen or to decipher the meaning of the text is offered alternative 
models of knowledge/decryption/modeling of the self through faith, love, wisdom. 
An aim to discover the mysteries of the world, including the inner, is also targeted by 
the imaginary “quarrel” (= dispute), in Platonic way, between the Wiseman and the 
world from Cantemir’s The Divan, a show of intelligence, focusing on knowledge 
and civilizing, a meeting, in fact, with world greatest books, seen through the mirror 
revealing an intertextual dialogue. A look in the world mirror means questioning its 
values and re-bringing into discussion its own values. The old books lead us to that. 
These are books that make us complete.

Keywords: Human models, world mirror, knowledge, dialogue.

A trăi înseamnă a comunica. La nivel uman, nu există viaţă fără 
cuvânt şi cuvânt fără viaţă. Numai acolo unde există limbă, există lume  
(M. Heidegger).

Celor vechi nu le era frică să afirme că adevărul se află în cuvinte  
[1, p. 245]. Conştienţi de forţa cuvântului („cuvântul iaste ca vântul: deaca iase 
din gură, nici într-un chip nu-l mai poţi opri, măcar de te-ai căi şi ziua şi noaptea, 
nimic nu vei folosi” [2, p. 34]), de acţiunea lui stimulatoare, vor preţui cartea/
cărţile, în a cărei lectură Miron Costin vedea suprema delectare, şi vor nutri o 
consideraţie sacră faţă de cuvântul scris, „că scrisoarea, iscusită oglindă minţii 
omeneşti, ieste un lucru vecinicŭ, dintru care, dacă va nevoi omul, céle trecute 
cu multe vremi le va putea şti şi oblici. Şi nu numai lucrurile lumii, staturile 
şi-ncepăturile ţărâlor lumii, ce şi singură lumea, ceriul şi pământul” [3, p. 242]. 
Scriind, se scriau pe ei înşişi, povestindu-se, ca să se salveze de întunericul uitării 
şi se defineau ca purtători de cuvinte.

Recitite, nu doar răsfoite (regretatul prof. Dan Horia Mazilu sublinia că nu 
degeaba şi-a intitulat cartea la care ţine cel mai mult Recitind literatura română 
veche [4]), textele vechi, a căror pulsaţie este încă vie, se cuvin parcurse din 
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nou şi comorile lor readuse la lumină. Fiece nouă lectură a acestora surprinde 
cititorul, pentru că marchează ciocnirea între două sensibilităţi [5, p. 39]. Citite 
comprehensiv, paginile de literatură veche oferă, de fiecare dată, altceva de văzut. 
Nu mai puţin importantă este înţelegerea valorilor care le-au generat, ca şi tipul 
de cunoaştere pe care ele o ilustrează.

În textele vechi este conservată imaginea umanităţii noastre medievale. 
Frescă nu doar a evenimentelor, ci şi a ritmului trăirii, a sensibilităţii timpului 
însuşi, în care cuvântul, aproape pictat pe hârtie (în lipsa încă a tiparului), capătă 
contur esenţializat, aceste texte răzbat în timp, prefigurând deschiderea către 
civilitate. Extrem de sugestive pentru mentalul românesc al timpului, ele ne fac 
cu generozitate părtaşi la toate ezitările, impasurile, dilemele, entuziasmele, dar 
şi speranţa în „vremi mai liniştite”.

Modelele umane pe care le regăsim aici sunt edificatoare prin neobişnuitul 
şi pitorescul lor. Omul, îl aflăm definit, generic, nu doar ca o creaţie a divinităţii, 
ambivalentă (corp şi suflet) şi efemeră, ci şi ca depozitar al unei sume de structuri 
mentale. Selectând şi explicând faptele, individul este surprins în momente 
definitorii ale existenţei sale reconstituite din perspectiva ethosului şi în registrul 
exemplarităţii. Celui chemat să asculte sau să descifreze sensurile textului 
i se oferă modele alternative de cunoaştere/descifrare/modelare a sinelui prin 
credinţă, iubire, înţelepciune. Reactualizând intenţia moralizatoare a istoricilor 
latini, autorii acestor prime texte narative româneşti se devotează unui veritabil 
„program cultural” didactic [6].

Trăind într-o lume saturată de modele divine, autorii din perioada veche 
îşi concep şi textele din aceeaşi perspectivă. Inclusiv cărţile populare, în care 
morala ordonează lucrurile. Cităm, aleatoriu, din Fiziologul, o carte mult gustată, 
alături de altele, din bogata literatură parenetică:

„Cuvânt despre păune. Păunile este mai frumos decât alte păsări şi are 
podoabele mari şi umblă cu mare gingăşie. Şi înnălţându-se, i să pare că ar 
fi ca un înger, iar deaca-ş vede picoarele lui şi unghile lui ca de găină, atunci 
o<h>tează şi să smereşte şi să lasă mai jos decât toate păsările. Pilda: Aşa şi tu, 
oame, deaca-ţi dă Dumnezeu bogăţie, nu te înnălţa, deaca pricepuşi, pentru că 
toţi sânt făcuţi de un făcător, că cine au făcut pre împăratul, tot acela şi pre cel 
sărac” [7, p. 58].

Construite pe o cultură a diferenţei, a alterităţii, din care se reliefează 
imaginea celorlalţi [8], dar şi imaginea de sine, pentru că experienţa cunoaşterii 
celuilalt, are, ca finalitate, actul introspectiv. Ceea ce se cuvine a fi subliniat 
este receptivitatea la pozitiv, la partea bună a lucrurilor, dacă putem spune 
aşa, cronicarii fiind sensibili la experienţa omenească, la realităţile modelate 
de om. Existenţa umană se împlineşte doar în comuniune, iar dialogul sau 
povestirea experienţei trăite sunt forme fundamentale în această relaţie:  
„De se va omul sui în ceriu şi va vedea şi obrazul lui Dumnedzău şi lumina 
soarelui şi a luniei şi a stealelor şi a toate bunătăţile ceriului şi, cându se va 



152

întoarce, priiatnic să n-aibă să-i povestească, ca şi cum n-ară fi vădzut nemica” 
[9, p. 122]. Revelator acest fragment din Floarea darurilor, exemplar pentru 
atitudinea omului medieval faţă de raportarea la celălalt.

Ce este dar lumea, ce este omul în împărăţia lumii acesteia trecătoare? 
Tulburătoarea întrebare, formulată încă în primii ani ai secolului al XVI-lea prin 
pana lui Neagoe Basarab o regăsim în paginile lui Miron Costin (dar nu numai), 
în care meditaţia asupra condiţiei umane capătă contur inconfundabil. Preocupat 
în permanenţă de comportamentul personajelor sale, M. Costin demonstrează 
pătrundere psihologică, căutând să surprindă stările interioare ale acestora, 
nota dominantă pe care o dă „hirea”. Profund marcat de accentul moralizator 
(s-a scris mult despre ecourile livreşti în opera lui Costin, despre aforismele şi 
numeroasele maxime/sentinţe morale presărate în cronică), discursul costinian 
se impune prin funcţia sa modelatoare.

Cronicarii noştri resimt mereu necesitatea acestui procedeu, concentrând 
sensul lecţiei istoriei în maxime, proverbe şi cugetări care au traversat secolele. 
Naraţiunea/povestea abundă în observaţii/avertismente/reflecţii moralizatoare, 
menite să nască o perspectivă ipotetică asupra întâmplărilor istorice: „Omul cel 
înţeleptu, când va să să apuce de vreun lucru, întâi trebuie să socotească pentru 
ce să apucă şi la ce săvârşit va veni; şi în toate faptili noastre să cade totdiauna să 
socotim sfârşitul lor. A doa, la ce s-ar ispiti nepriiatinul să cugete vro scornitură 
împotriva noastră, pe aceia urmă trebuie să i să găsască întâmpinare împotrivă 
de apărare” [10, p. 95]. Sau: „I-au trimis Dumnezeu şi oarece întristare… poate 
să fie greşitu ceva ca un om, că nu poate nime să fie în lume şi să nu greşască...” 
[11, p. 95]. De altfel, cronicile prin însăşi esenţa lor erau destinate a fi o carte de 
învăţătură pentru viitorime „Şi de mi-i întreba, îţi răspundzu…” zice M. Costin; 
„Rugăm pre dumneavoastră, iubiţi cetitori tineri…”, „Ce, fraţilor moldoveni, 
rogu-vă să luaţi aminte …”, continuă Neculce, deschizând, astfel, prin aceste 
intercalări o perspectivă parabolică a naraţiunii.

Omul/scriitorul/cititorul (cel de ieri, ca şi cel de azi) îşi pune întrebări şi 
caută răspunsuri, comunicând: „Dumitraşco vodă au făcut voroavă singur la toţi 
de obşte, că era slovednic la acestea, dzicându să fie unii cătră alţii întru dragoste, 
poftindu pre cei bătrâni ca pre nişte părinţi, pre cei de vârsta sa ca pre nişte fraţi, 
pre cei mai tineri ca pre nişte fii…” [12, p. 366].

Binecunoscutele adresări către „iubitul cititoriu” (interlocutor pe care 
predosloviile îl prevăd, îl iniţiază, îl indrumă, îl modelează), adresări reluate 
deseori şi în corpul povestirii („Mă vei ierta, iubite cetitoriule, zice Miron Costin, 
căci nu ţ-am scris aceste semne la locul său. Crede neputinţei omeneşti, crede 
valurilor şi cumplitelor vremi, întreabă pe ce vremi am scris şi cât am scris.  
Aş hi lipit aceste semne la rândul său, ce amu era trecut rândul la izvodul cel 
curat şi scriitori carii izvodescŭ, puţini să află, iară tipar nu-i”) [3, p. 165], 
conturează un univers contextual al deschiderii, o relaţie de comunicare „scenică”,  
care incită lectorul, făcându-l părtaş al evenimentului, menţinându-i viu 
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interesul. Unii cercetători întrezăresc în acest procedeu prevestirea unor voci 
narative [13], atât de preţuite în proza modernă.

Cursul textului este conceput după modelul cursului vieţii (naraţiunea 
se dezvoltă odată cu parcurgerea existenţială). Contemplând şi analizând 
rostogolirea „complitelor vremi”, cronicarul este, în acelaşi timp, conştient 
de imposibilitatea echivalării timpului istoric cu timpul narării. „Ceea ce 
povesteşti repede nu se întâmplă tot aşa de repede”, observă Miron Costin, care, 
insistând asupra însemnătăţii faptelor trecute, anticipează deseori deznodăminte 
viitoare: „Multe lucruri ne paru că sintu ghicite, iară apoi, dacă mai laşi vremea 
socotelii, afli departe, mai pre urmă, într-altu chip” [3, p. 122]. Şi Nicolae 
Costin anticipează subiectele dezvoltate în letopiseţul său, suprapunând 
timpul povestirii cu cel al vieţii: „Pre urmă vom scrie şi descălecarea ţării 
cu Dragoş vodă… însă mai pre largu vom scrie… de unde au început a scrie 
Miron Logofătul, până unde ne va lungi Dumnedzău vremea şi viaţa… Această 
a noastră osteneală să o ceteşti cu inimă bună şi cu îndemnare, prăvind ca 
pren oglindă viaţa a domnilor trecuţi…” [12, p. 28-29]. Cititorul este într-o 
continuă interacţiune cu scrierea-oglindă, oferindu-i-se modele în care crede/e 
de aşteptat să se regăsească.

Ilustrativă în acest sens apare istoria vieţii lui Miron Barnovschi. Textul 
stă mărturie despre acest domnitor care, „deşi trufaş şi la portul hainelor 
mândru, iar la inimă foarte direptu şi nelacom şi blându”, zidind în numai trei 
ani mănăstiri şi biserici cât alţii în 20 de ani sau mai bine, acceptă cu bucurie 
vestea că ţara-l vrea din nou domn. „Neştiutor gândul omenescŭ, singur de sine 
la ce merge şi la ce tâmplări apoi soseşte”[3, p. 100], anticipează cronicarul 
dramatica derulare a evenimentelor. „Dulce este domnia de Moldova!”, ar fi 
răspuns Barnovschi, la sfatul vecinului său leah de a nu-şi da „viaţa fără grije 
pe viaţă cu grijă şi cu cumpănă”. „Iar şi obedzăle turceşti încă sintu grele!”, ar 
fi stăruit din nou vecinul, şi soarta a vrut ca el să aibă dreptate. Neprietenii, cu 
limba lor amară, au mâncat capul lui Barnovschi vodă, notează plastic autorul, 
împărtăşindu-ne din subterfugiile celor avizi de putere. Sfârşitul vodă l-a intuit 
fiind în închisoare, de unde a şi scris o carte mamei sale (detaliu semnificativ). 
„Iar calul său, zice Costin, în aceeaşi zi s-au zbătut şi au murit, întâmplare 
de care e plină nu numai ţara noastră, dar şi întreg Ţarigradul până astădzi”  
[3, p. 103]. Această mică nuveletă (povestire în povestire) denotă şi preferinţa 
pentru comentariu, M. Costin insistând, de regulă, asupra acelor fapte sau 
întâmplări care permit generalizarea,enunţarea anumitor concluzii sau pilde 
morale, raportarea la timpul narării („Şi s-au trasu cuvântul păn astădzi…”  
[3, p. 126]).

Timpul naraţiunii dezvoltă o cadenţă interioară, devine maleabil, 
distanţele sunt abolite; timpul şi spaţiul comprimându-se sau dilatându-se 
în funcţie de scopul povestitorului de a accentua asupra unui element ori 
asupra altuia.



154

Ce ne apropie, totuşi, de timpul relatării? În primul rând, dialogul. 
Observaţi forma de prezent a verbelor. Cititorul retrăieşte din nou faptele,  
le vede desfăşurându-se sub ochii săi în momentul lecturii. Dialogul, deci,  
nu e numai un mijloc de caracterizare a personajelor, conturate, de altfel, 
destul de viu, ci şi un magic anulator de timpuri. El înviorează acţiunea,  
o dramatizează şi, cu sau fără voia noastră, ne face martori ai scenei. M. Costin 
caută să concretizeze mereu prin imagini din prezent, spre a fi mai convingător, 
dar şi spre a reda tensiunea vieţii surprinse mereu în imprevizibilitatea ei:  
„Eram pururea în casă eu la Iordachie vistiernicul şi adormisă foarte cu greu 
Iordachie visternicul de mare scârbă ce avea, cându, pre amiadză-noapte, au dat 
ştire de la curte de perirea Ciogoléştilor şi a serdariului. Şi dacă l-am deşteptat, 
îndată au dzis: „Au, perit-au cei boieri?”. Şi dacă i-am spus că au peritŭ,  
au suspinat greu, dzicândŭ: „Ah! Ce s-au făcut!” [3, p. 140]. Spectaculoasa 
scenă a scoaterii de la Tighina a lui Carol al XII-lea îi prilejuieşte lui Axinte 
Uricariul o reflecţie generalizatoare despre ostaşii craiului: „Şi adevărat mi să 
pare că n-or fi alţi oameni în lume a nu să teme de moarte ca şvezii şi a avea 
atâta dragoste cătră craiul lor, cât de le-ar fi zis cineva tuturor să moară pentru 
folosul craiului lor, toţi pe loc ar fi murit” [11, p. 138]. (Să observăm expunerea 
la persoana I, fapt ce individualizează şi imprimă veridicitate).

Aceeaşi iluzie a anulării de timpuri este obţinută şi prin contrapunerea de 
evenimente, fapte, stări de lucruri, prin des repetatele adresări, prin numeroasele 
digresiuni-lamentaţii (atât de frecvente şi la Ion Neculce).

Timpul, într-un fel, e şi unul dintre eroii principali ai textelor medievale, 
prin el vorbeşte însăşi Istoria. Stând în prim-planul acţiunii, timpul devine 
obsesia celui care narează. Traumatizaţi de cumplitele vremi în care trăiau, 
cronicarii noştri aveau toate motivele să le considere drept tragice, întâmplările 
ieşite din comun prilejuindu-le constatări devenite, în timp, aforisme: „Iară 
nu sintu vremile supt cârma omului ce bietul om supt vremi”. Textele relevă 
dramatismul existenţei, dar şi momentele de linişte, de calm, de zăbavă. 
Surprinzătoare în cronici este, mai ales, acea „vreme a socotelii”, când se trece 
de la naraţiunea propriu-zisă la parabolă, la generalizare, iar prin aceasta – la o 
verificare, la confruntare cu timpurile viitoare.

Suprafaţa textului abundă în semne ale lui „eu” – reprezentând naratorul/
atitudinea lui, lumea/povestea narată/interpretată şi evaluarea importanţei 
acestora; şi de semne ale lui „tu” – adresări (vocative), întrebări, negaţii sau 
afirmaţii, explicaţii la ce şi cum se povesteşte. 

Efectul dialogului se resimte şi în naraţiunea lui Neculce care reţine, 
descriind o scenă sau alta, aspecte inedite, surprinzătoare, capabile să insufle 
sentimentul celui mai acut concret, să actualizeze intens.

Ca prin minune autorul ne apropie trecutul de contemporaneitate, faptul 
relatat capătă alura prezentului. Prospeţimea unui prezent etern domină legenda 
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XXXI, ca şi mai multe pagini din letopiseţul propriu-zis: „… iar un bivolar 
bătrîn al lui au ieşit înainte dintr-o cîrciumă, fiind bat, în mijlocul târgului.  
Şi au început a râde şi a bate din palme şi a dzice: „Dragul badii, Ştefan-vodă, 
mai bine îţi şade în domnie decât în boierie. Aşe să mi te porţi. Iar Ştefan l-au 
întrebat: „Ce ţi-i voia, măi?”. Iar bivolarul au dzis „O bute de vin am neguţat 
şi n-am bani să o plătescu, să beu în sănătatea mării tali şi a oştii mării tali!”. 
Atunce Ştefan s-a zâmbit a râde şi au dzis la şoltuzul: „Pas’ să ţi-o plătească!” 
[14, p. 71]. 

Spre descoperirea tainelor lumii, inclusiv a celei lăuntrice, ţinteşte 
şi „gâlceava” (=disputa) imaginară, în cheie platoniciană, dintre Înţelept 
şi Lume din Divanul lui Cantemir, un spectacol al inteligenţei, cu accent 
asupra cunoaşterii şi civilizării; o întâlnire, de fapt, cu marile cărţi 
universale, percepută prin oglinda revelatoare a dialogului intertextual.  
Va intra, ulterior, şi în miscelanee, cititorul preluând-o, în timp, ca o carte 
sapienţială [15, p. 382]. 

Privirea în oglinda lumii înseamnă interogare a valorilor ei şi repunere 
în discuţie a propriilor valori. Spre asta ne îndeamnă cărţile de altă dată, Cărţi 
care ne întregesc.
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NUMELE  DE  ACŢIUNE  PRIN  PRISMA  VERBELOR
DE  ACŢIUNE
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Abstract. General characteristic of the verb is so typical that any phenomenon 
expressed by the verb is seen as an action. When we refer to the nouns of action, 
most linguists believe that they are noun units that enter the class of the verb. 
Although many grammarians, including O. Jespersen, observe the difference on 
the morphological level, these two units enter two different lexico-grammatical 
classes with relevant features at morphological, lexical and syntactic levels.

Keywords: Verb of action, noun of action, class, noun units, morphological, 
syntactical and lexical features.

Limba reprezintă un proces natural de ordonare psihosistematică a realului 
în forme lingvistice [1, p. 34].1 Actul lingvistic în acest caz, după părerea lui  
G. Guillaume are trei stadii: „viziunea bazială” inceptivă, ce se iniţiază odată cu 
intenţia locutorie; „dicibil mental”, ce ordonează substanţa noţională în concept 
şi „dicibil fizic”, stare ce corespunde expresiei discursive concrete [1, p. 35]. 
Dacă raportăm această disociere la acţiune, atunci la prima etapă se identifică 
mişcarea ce poate fi vizualizată în realitate şi care e concepută de gîndire ca  
o formă proprie, fiind materializată în actul lingvistic printr-o o formă fizică.

Conceptul de acţiune (care are la bază schimbarea), al cărui caz particular 
este mişcarea, este strâns legat de verbele şi numele de acţiune. Verbele şi numele 
de acţiune se află într-o strînsă legătură, avînd multiple puncte de tangenţă: 
verbele actualizează sensul de procesualitate şi reprezintă baza derivativă pentru 
substantivele, care şi menţin semnificaţia procesuală. V. P. Kazakov [2, p. 3-5] 
susţine că numele dinamice au apărut drept rezultat al corelaţiei dintre două părţi 
de vorbire – verb şi substantiv – fiecare dintre ele lăsîndu-şi amprenta asupra 
caracteristicilor gramaticale ale unităţii lexicale derivate. Ca şi celelalte substantive, 
numele de acţiune desemnează entitatea în întregime şi posedă particularităţile 
morfologice şi sintactice ale acestei părţi de vorbire. În acelaş timp, numele de 
acţiune ocupă un loc important în clasa substantivului, datorită capacităţii de  

1 Această aserţiune ajută la explicarea transformării conceptului de acţiune 
în materie fizică. Iulian Popescu, în Timp şi Limbaj, explică teoria lui G. Guillaume 
despre lexigeneză.
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a păstra, voalat, aspectul temporal moştenit de la verb. V. P. Kazakov consideră 
că aceste nume se găsesc la periferia substantivelor şi verbelor, conservînd 
conotaţia de acţiune1.

Trăsătura de bază a acestor nume se transmite prin semul  
[+ activ] [3, p. 42]. Semul [+ activ] presupune că subiectul realizează o acţiune 
carese răsfrînge asupra unui obiect. A. M. Peskovsky [4, p. 77-99] observă că 
sema acţiunii este legată consumarea energiei de către subiect. El arată că fiinţele 
vii se mişcă din proprie iniţiativă, de aceea aspectul de care trebuie să se ţină cont 
la analiza verbelor de acţiune este intenţia şi voinţa subiectului. Pentru ilustrare, 
vom analiza următoarele exemple:

La rénovation a duree six moi. – Renovarea a durat şase luni.
Nous avons rénové la maison.– Noi am renovat casa.
În primul caz avem un nume de acţiune, în cel de-al doilea avem un 

verb de acţiune. Ambele – atît verbul, cît şi substantivul – indică o realizare 
(accomplishment). Ambele conţin în structura lor semantică semul acţiunii. 
Subiectul acestor „realizări” este animat, depune eforturi pentru a realiza 
acţiunea şi trebuie să dea dovadă de voinţă pentru a ajunge la final. Numele, 
menţinînd genetic sensul de acţiune, nu transpune complexitatea sensului verbal. 
Subiectivitatea şi obiectivitatea, cu referire la agent şi referent sunt incluse în 
semantica numelui de acţiune. Cu toate că s-ar părea că ele (agentul şi obiectul 
acţiunii) se subînţeleg, totuşi numele rămîne parţial ambiguu. Exemplele de mai 
sus pot fi interpretate: renovarea poate fi făcută de către mine, tine, el, ea etc. şi 
într-o casă, castel, biserică, teatru etc. Semnificaţia de acţiune în această situaţie 
transpare. T. A. Kilidibekova [3, p. 43]) afirmă că subiectul întotdeauna se opune 
obiectului acţiunii.

În situaţia cînd există agentul care realizează acţiunea, va exista, în mod 
obligatoriu, şi obiectul asupra caru-i se va răsfrînge acţiunea. T. A. Kilidibekova 
analizează obiectul acţiunii ca scop. J. Lyons afirmă că subiectul propoziţiei cu 
verb – topica este punctul de pornireal acţiunii, iar obiectul este comentariul – 
ţinta [5, p. 375-377]. Aceeaşi orientare spre scop o regăsim la numele de acţiune, 
deoarece aceste două trăsături se află într-o legătură indispensabilă. Existenţa 
uneia implică existenţa celei de-a doua. E de subliniat faptul că aceste doua 
caracteristici sunt legate de subiect, care este prezent explicit pe lîngă un verb de 
acţiune şi este implicit cînd vorbim de numele de acţiune.

O altă trăsătura a verbelor de acţiune e cauzalitatea (каузативность)  
[2, p. 45], parametru semantic ce diferenţiază numele de verb. Se susţine că 
anume această particularitate explică prespectiva funcţională a verbelor de acţiune  
(cf. Tesniere 1959, Gordon, 1981, Lyons, 1978, Zolotova 1973).

1 „Значения действия, состояния, качества, выражаемые этими именами, не 
соответствует общему категориальному значению предметности, но подченяются 
ему, принемая морфологические формы предметного имени, становится 
опредмеченым наименованием – всё же действия, состояния, качества” [2, p. 3-5].
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Procesualitatea e văzută ca notă dominantă a semanticii numelor şi  
a verbelor de acţiune, conţinîndu-se şi în definiţia generală a verbelor că verbul 
exprimă o acţiune realizată sau suferită şi prezentată cum derulează în timp. 
În urma tranziţiei de la verb la substantiv, are loc atenuarea dinamismului 
caracteristic verbului de acţiune. Din acest motiv este dificil de a circumscrie 
unele substantive clasei numelui de acţiune. In acest sens, pare a fi utilă metoda 
analizei componentelor semice, propusă de către lingvista rusă E. N. Koreakovteva  
[6, p. 39]). Acţiunea are legătură directă cu unităţile lingvale acţiune, act, proces, 
stare, care ar trebui să figureze în definiţiile lexicografice. În realitate, însă, aceste 
cuvinte nu sunt suficient utilizate în definiţiile numelor de acţiune. Drept indicii 
semantici, lingvista ne propune:

– funcţie: loc special amenajat în care se desfăşoară o activitate practică 
sau pe care îl ocupă o persoană în timpul efectuării unei asemenea activităţi;

– obligaţie: obligaţie legală sau morală; îndatorire;
– poziţie: loc pe care îl ocupă cineva sau ceva (în raport cu altcineva sau 

cu altceva); fel, mod în care este aşezat cineva sau ceva (în spaţiu);
– rol: atribuţie, sarcină care îi revine cuiva în cadrul unei acţiuni; misiune 

[http://dex-online.ro/post/cauta/]. În toate aceste difiniţii se poate observa că se 
implică acţiunea.

În ce priveşte limba franceză, situaţia se prezintă în felul următor:
– obligation: action d’obliger, de rendre service;
– fonction: action propre à chaque emploi. Vaquer à ses fonctions. Faire 

les fonctions de sa charge;
– position: lieu où une personne ou une chose est placée;
– rôle: travail, une tâche qui se trouve dans une action; mission [PL].
Astfel, pot fi evidenţiate cuvintele – cheie care facilitează depistarea 

numelor de acţiune: acţiune, loc, misiune şi funcţii (action, lieu, mission,  
les fonctions).

Pe plan morfologic, aceste nume se caracterizează printr-o flexiune de 
tip nominal, specifică substantivului. M. Haspelmath şi A. Sims accentuează 
existenţa a trei tipuri de nume de acţiune în dependenţă de structura lor:

– simple: The examination is simple;
– compuse: The examination of Jido s eyes;
– concrete: The composition [7, p. 254]).
Dacă analizăm substantivul din punctul de vedere al criteriilor 

morfologice, acesta se caracterizează în limba franceză prin categoriile de gen, 
număr şi determinare. Este recunoscut că în limba franceză există nişte flexiuni 
care redau sensul de acţiune. Ele sunt de origine latină:

– -age: arrivage, barbotage, ajoutage, guillochage, evitage etc.
– -ment: chargement, cassement, denigrement, effacement, 

agrippment etc.
– -tion: condamnation, acceptation, admiration, ablution etc.
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Categoria genului reprezintă o categorie care, care făcînd trimitere la 
genul natural, indică diferenţierea de sex. Ea este o categorie lexicală pentru 
substantivele animate, căci creează opoziţia femini/masculin – în baza 
proprietăţilor entităţilor. Pentru substantivele inanimate această categorie  
e una strict gramaticală. V. Ciuculin [8, p. 8] distinge o serie flexiuni care redau 
semnificaţia de gen doar formal. Sunt de genul masculin cea mai mare parte  
a numelor terminate în:

– -ment: le changement, le jugement, le mouvement.
Sunt de genul feminin cea mai mare parte a substantivelor terminate în:
– -sion: une admission, une compulsion;
– -tion: une admiration, la description, la narration etc.
Categoria numărului exprimă semnificaţia de singularitate sau 

pluralitate. V. G. Gak [9, p. 80-84] menţionează existenţa (referindu-se la 
teoria lui J. Damourette şi E. Pichon) a trei subcategorii (opoziţii): feminin, 
masculin, nenumărabil (несчисляемость), care se redă prin intermediul 
articolelor le /un, la /une.

O altă categorie specifică substantivului este, după E. A Referovskaja, 
A. K. Vasilieva, V. G. Gak, categoria determinării. După cum afirmă  
E. A. Referovskaja, analizînd această categorie a substantivului: „elle 
est un des moyens virtuels dont les substantifs sont porteurs” [apud 10,  
p. 36-37]1. Numele de acţiune, reprezentat al substantivului, posedă categoria 
determinării. Ele pot fi precedate de pronume (leur ajustage, cette négation, 
celle condasation), adjective (un bon balayage, une claire décision) şi articol 
(le tannisage, un ensilage, une appreciation, la promenade).

În urma confruntării acestor două clase la nivel morfologic, lexical şi 
sintactic, se impun următoarele concluzii:

Nivel lexical Verbe de acţiune Nume de acţiune

Acţiunea este trăsătura se 1. 
referă la întreaga entitate

„Ideea de acţiune” devine nume 1. 
pentru entitate

Acţiunea e vectorială, se 2. 
îndreaptă din trecut spre 
prezent şi viitor

Se menţine nota de proces2. 

Cronologia temporală şi  3. 
cea noţională sunt imbri-
care în entitate

Cronologia temporală dispare 3. 
şi doar diferenţierea calitativă 
persistă genetic

1 V. Gak [9, p. 88-89] a sintezat părerile în ceea ce priveşte categoria  
determinării în limba franceză. De aici putem conchide că O. I. Bogomolova 
consideră determinative pronumele indefinite; Wagner-Pinchon include în grupul de 
determinative articolul, pronumele nedefinite şi adjectivele; J. Dubois foloseşte un alt 
termen, substituts,pentru a vorbi de pronume posesive, demostarative şi articole.
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Motivul (cauza), intenţia 4. 
agentului pune în acţiune 
entitatea

Pierde legătura cu agentul4. 

În majoritatea cazurilor 5. 
există triada agent–
acţiune–obiect al acţiunii.

Pierde legătura cu obiectul 5. 
acţiunii.

Nivel morfologic

Caracteristici verbale: 1. 
categoriile gramaticale 
(mod, timp, aspect, număr, 
persoană, diateză).

Natură duală: implicit verbală 1. 
şi explicit nominală (categoriile 
gramaticale: număr, caz, gen, 
determinare).

Membru al raportului 1. 
de inerenţă (atribuie 
subiectului acţiune)

Membru al raportului de 1. 
inerenţă (spune ceva cu 
ajutorul predicatului)

Nivel sintactic
Membru independent în 2. 
raportul de dependenţă

Membru dependent sau 2. 
independent în raportul de 
dependenţă

Gradul înalt de asociere 3. 
cu alte părţi de vorbire.

Grad mediu de asociere cu alte 3. 
părţi de vorbire.

Analiza de mai sus pune în evidenţă faptul că cele două clase sînt 
clar determinate. Caracteristica generală a verbului este atît de tipică, 
încît orice fenomen exprimat de verb e văzut ca acţiune. Cînd ne referim 
la numele de acţiune, majoritatea lingviştilor le surprind ca unităţi 
substantivale analogice verbului. Cu toate că mulţi gramaticieni, printre 
care şi O. Jespersen, delimitează doar nivelul morfologic ce diferenţiază 
aceste două unităţi, pledăm pentru ideea că acestea sunt două clase lexico-
gramaticale distincte, cu particularităţi relevante la nivel morfologic, 
lexical şi sintactic.
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ASPECTE  ACTUALE  ALE  MULTILINGVISMULUI
ÎN  CONTEXTUL  LINGVISTIC  EUROPEAN

Inna NEGRESCU-BABUŞ
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat. Multilingvismul reprezintă unul dintre componentele esenţiale 
ale societăţii contemporane. Europa ne oferă astăzi un model cultural nou, în care 
culturile îşi păstrează identitatea dar, în acelaşi timp, contribuie la formarea unei 
culturi europene; varietatea însemnând bogăţie şi nu opoziţie sau excludere. 

Subiectul comunicării impune, de asemenea, o distincţie între 
multilingvism şi plurilingvism. Prima noţiune se referă la zona geografică în care 
există o diversitate lingvistică, în care se găsesc mai multe limbi sau varietăţi 
ale aceleiaşi limbi. Al doilea termen se referă la capacitatea unui individ de  
a utiliza şi de a se exprima în mai multe limbi, pe lângă cea maternă, şi se opune 
termenului de monolingvism.

Cuvinte-cheie: Multilingvism, plurilingvism, interculturalitate, globalizare, 
comunicare interculturală

Multilingvismul reprezintă unul dintre parametrii esenţiali ai societăţii 
contemporane. Evoluţiile şi tendinţele în cadrul acestui proces sunt complexe şi, 
de cele mai multe ori, contradictorii. Tema de faţă are o semnificaţie deosebită 
pentru Europa, continent care comportă schimbări inedite în direcţia integrării, 
inclusiv la nivel cultural.

Uniunea Europeană are acum aproximativ 500 milioane de cetăţeni, 
28 de state membre, 3 tipuri de alfabet şi 23 de limbi oficiale, unele 
dintre acestea cu o circulaţie mondială. Alte circa 60 de limbi fac parte 
de asemenea din patrimoniul UE şi sunt vorbite în anumite regiuni sau 
de anumite grupuri. In plus, imigranţii au adus cu ei un lung şir de limbi: 
se estimează că între graniţele UE sunt acum prezente cel puţin 175 de 
naţionalităţi, informaţie preluată din Comunicarea Comisiei către mai 
multe foruri europene, intitulată Multilingvismul: o valoare a Europei şi un 
angajament comun, dat publicităţii în 2008.

Conform statisticilor, acele circa 60 de comunităţi vorbitoare de limbi 
regionale sau minoritare numără aproximativ 40 de milioane de persoane care 
vorbesc în mod curent astfel de limbi.
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Trebuie să specificăm că protecţia limbilor regionale şi/sau minoritare 
este realizată prin Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare.  
Carta a fost semnată în 1992 şi a intrat în vigoare în 1998, iar până în prezent  
a fost ratificată de 24 state europene.

În broşura Consiliului Europei se menţionează faptul că Carta este 
singurul instrument juridic internaţional care instituie obligaţii şi care este 
focalizat pe protecţia limbilor minoritare. Aduce beneficii statelor semnatare 
pentru că le oferă un cadru comun şi recunoscut pe plan internaţional pentru 
politicile lor lingvistice. Oferă, de asemenea, o experienţă bogată despre 
felul în care folosirea limbilor poate fi dezvoltată din punct de vedere practic. 
Carta este un tratat conceput de Consiliul Europei şi este monitorizat în mod 
constant [1]. Aceasta protejează limbile şi nu drepturile persoanelor. Scopul 
ei este să îmbogăţească folosirea atât în context privat, cât şi în viaţa publică 
a limbilor regionale sau minoritare în cadrul sistemelor de educaţie, în justiţie 
şi în mass-media, să permită şi să încurajeze folosirea acestor limbi în context 
administrativ şi economic, precum şi în viaţa socială, pentru activităţi culturale 
şi în schimburile transfrontaliere. Carta este bazată pe respectarea deplină  
a suveranităţii naţionale şi a integrităţii teritoriale. Relaţia dintre limbile oficiale 
sau co-oficiale şi cele regionale sau minoritare nu este concepută în termeni de 
antagonism. Dezvoltarea celor dintâi nu trebuie să impieteze asupra cunoaşterii 
şi promovării celor din urmă. Carta nu stabileşte o listă de limbi vorbite în Europa 
care să corespundă conceptului de limbi regionale sau minoritare. Astfel, în art. 
1 al documentului sunt definiţi termenii folosiţi. Prin expresia „limbi regionale 
sau minoritare” se înţeleg limbile folosite în mod tradiţional într-o anumită 
zonă a unui stat de către cetăţenii acelui stat care constituie un grup numeric 
inferior restului populaţiei statului sau limbile diferite de limba (-ile) oficială  
(-ale) a (ale) acelui stat. Prin această expresie nu se înţeleg dialectele limbii 
(-ilor) oficiale a (ale) statului şi nici limbile migranţilor. Prin expresia „zonă în 
cadrul căreia o limbă regională sau minoritară este folosită” se înţelege în sensul 
Cartei aria geografică în care această limbă reprezintă modul de exprimare al 
unui număr de persoane justificând adoptarea diferitelor măsuri de protecţie şi 
de promovare. Prin expresia „limbi non-teritoriale” se înţelege în sensul Cartei 
limbile folosite de cetăţenii unui stat care sunt diferite de limba (-ile) folosită  
(-ite) de restul populaţiei statului, dar care, deşi folosite în mod tradiţional pe 
teritoriul statului, nu pot fi asociate cu o anumită arie geografică a acestuia.

Conform Cartei, fiecare stat are obligaţia să specifice în legea de 
ratificare limbile regionale sau minoritare la care se aplică anumite paragrafe 
din Cartă. În cazul României, de exemplu, 10 limbi beneficiază de protecţie 
generală (albaneza, armeana, greaca, italiana, idiş, macedoneana, poloneza, 
romani, ruteana, tătara) şi 10 limbi beneficiază de protecţie sporită (bulgara, 
ceha, croata, germana, maghiara, rusa, sârba, slovaca, turca, ucraineana).
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Conceptul de multilingvism este un concept ambiguu, care se regăseşte, 
cu ambiguitatea sa, în majoritatea dezbaterilor europene privind chestiunea 
europeană a limbilor. Pentru a simplifica lucrurile, vom încerca să explicăm 
multilingvismul, care are cel puţin 2 accepţii, prin raportare la plurilingvism.

Există un multilingvism de inspiraţie anglosaxonă, strâns legat de 
ideile comunitare, etnice, care au marcat cercetarea americană de trei 
decenii. Dar ideile pe care le presupune au rădăcini mult mai vechi care se 
pierd chiar în istoria Statelor Unite. În această accepţiune, reprezentarea 
societăţii este cea a unei juxtapuneri de comunităţi animate de sentimente 
identitare, care comunică puţin între ele atunci când nu se resping. Liantul 
acestor comunităţi îl reprezintă constituţia americană şi limba engleză. 
Acest multilingvism este multilingvismul limbilor regionale şi minoritare 
împotriva şi nu împreună cu limbile oficiale europene. Scopul geostrategic 
este în mod evident stabilirea hegemoniei limbii engleze, limbile regionale 
şi minoritare devenind martorii unor societăţi depăşite de modernitate. 
Folosirea aceluiaşi termen pentru a desemna atât multiligvismul, cât şi 
plurilingvismul nu este întâmplătoare, limba engleză nefăcând diferenţa între 
acest multilingvism şi celălalt multilingvism care nu a fost conceptualizat 
încă. Termenul plurilingvism este ignorat în dicţionarele de limba engleză 
şi dacă facem un test pe internet pe plurilingualism, putem verifica faptul 
că termenul este folosit, dar complet marginal. Acesta apare de zece ori mai 
rar decât termenul multilingualism.

Cealaltă accepţiune a multilingvismului (pe care o desemnăm prin 
termenul plurilingvism) îşi are originea într-o sursă complet diferită, care este 
mai degrabă cea a umanismului european. În această accepţiune, nu avem 
comunităţi care se juxtapun, ci societăţi deschise care comunică, interacţionează 
şi care se întrepătrund chiar pentru a crea noi identităţi, păstrând acelaşi timp 
propria identitate şi contribuind la dezvoltarea ei. Există o acceptare a celuilalt, 
iar diferenţa, alteritatea reprezintă surse de creativitate şi de bogăţie. De aici şi 
sloganul europeran Unitate în diversitate. Această relaţionare cu celălalt la nivel 
individual şi societal este conceptualizată sub denumirea de interculturalitate sau 
de dialog intercultural care, după părerea noastră, este mai purtător de sens decât 
termenul de diversitate culturală şi lingvistică, care pune accentul pe diferenţă, 
minimizând schimbul. Iată motivul pentru care termenului de plurilingvism i se 
asociază cel de interculturalitate. 

Strategia referitoare la multilingvism a Uniunii Europene subliniază faptul 
că vorbirea mai multor limbi pe lângă limba maternă, precum şi înţelegerea altor 
culturi, întăreşte legătura dintre diferitele părţi ale Europei, precum şi faptul că 
limbile reprezintă calea ce trebuie urmată pentru atingerea integrării sociale şi  
a dialogului intercultural. „Învăţarea unei limbi nu înseamnă doar accesarea unui 
cod de comunicare. Prin învăţarea limbilor şi printr-o incursiune în punctul de 
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vedere al celorlalţi, devenim mai toleranţi, mai dispuşi să facem compromisuri, 
mai conşienţi de complexitatea societăţii noastre. Nu aparţinem doar unei limbi 
materne, ci suntem alimentaţi de o varietate de culturi” [2, p. 3].

Astfel, politica Comisiei Europene în domeniul multilingvismului îşi 
propune trei obiective:

– să încurajeze învăţarea limbilor străine şi să promoveze diversitatea 
lingvistică în societate;

– să promoveze o economie multilingvă performantă;
– să ofere cetăţenilor acces la legislaţia, procedurile şi informaţiile despre 

Uniunea Europeană în propriile lor limbi.
În ceea ce priveşte politica UE privind limbile regionale şi minoritare este 

consacrată în articolul 22 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene: 
„Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică”.

În concluzie, plurilingvismul este o valoare europeană conform căreia 
toate limbile reprezintă moduri la fel de valoroase de comunicare şi exprimare  
a identităţii, având la bază toleranţa şi acceptarea diferenţelor şi a minorităţilor.

1. Deşi foarte des termenul de plurilingvism este folosit în defavoarea celui 
de multilingvism, Conform Consiliului Europei, precum şi multor specialişti în 
domeniu, o distincţie trebuie făcută între multilingvism şi plurilingvism. Prima 
noţiune se referă la zona geografică în care există o diversitate lingvistică, în 
care se vorbesc mai multe limbi sau varietăţi ale unei limbi. Al doilea termen 
se referă la capacitatea unui individ de a folosi, de a se exprima în mai multe 
limbi, pe lângă cea maternă, şi se opune termenului de monolingvism. Astfel, 
o zonă este multilinguală, o universitate poate fi multilinguală, dar un individ 
este plurilingv.

2. Când se pune problema competenţelor, vorbim de „competenţă 
plurilingvă” şi nu de plurilingvism, căci nu este vorba aici de număr,  
ci de o competenţă particulară care nu este un dat, ci o aptitudine care 
se dobândeşte, aceea de a putea învăţa limbi străine şi de a înţelege 
diferenţa dintre o limbă de cultură şi o limbă de serviciu. Prima permite 
înţelegerea, cea de-a doua doar comunicarea. Educaţia naţională are rolul de  
a o dezvolta şi de a face ca cât mai mulţi oameni să beneficieze de ea, 
condiţie fundamentală a timpului nostru.

3. Învăţarea limbii engleze este o condiţie minimă indispensabilă, dar 
nu şi o garanţie suficientă a reuşitei elevilor şi că învăţarea mai multor limbi, 
incluzând şi dimensiunea lor culturală, nu este un lux, ci corespunde unui 
interes bine determinat, învăţarea a două, trei şi chiar mai multe limbi asigură  
o dezvoltare personală favorabilă reuşitei economice şi sociale a fiecăruia.

4. Orice politică lingvistică urmăreşte atingerea a două obiective sociale 
distincte, dar strâns legate între ele: promovarea unei limbi, pe de o parte, 
şi reglementarea relaţiilor dintre limbile în contact, pe de altă parte. De fapt, 
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promovarea unei limbi nu este altceva decât un răspuns la concurenţa impusă 
acesteia de o altă limbă. Această concurenţă stă la originea oricărei politici 
lingvistice.

Actualmente, concurenţa lingvistică a depăşit limitele teritoriale ale 
unui stat, dobândind dimensiuni internaţionale. Pentru a-şi păstra identitatea 
naţională ameninţată de pericolul uniformizării lingvistice şi culturale, statele 
vor fi nevoite să adapteze politicile lor lingvistice la noul cadru internaţional.

5. Aflată sub semnul plurilingvismului şi al diversităţii, identitatea 
europeană nu are altă şansă mai importantă decât cultivarea dialogului în sânul 
diversităţilor generatoare de valori.

6. O recomandare ce vizează strict Republica Moldova, ţară în curs de 
aderare la Uniunea Europeană, conceperea şi implementarea cât mai urgentă 
a politicii şi planificăriii lingvistice în acest stat unde să fie clar stipulat că 
limba oficială a Republicii Moldova este limba română, aceasta având rolul 
de consolidare a coeziunii sociale, respectându-se, în acelaşi timp, diferenţele 
lingvistice şi culturale. În caz contrar, se vor admite anumite confuzii asemănător 
celei produse . în urma semnării de 10 octombrie 2007 a două acorduri intre 
Republica Moldova şi Comunitatea Europeanг – Acordul privind facilitarea 
regimului de vize şi Acordul privind readmisia persoanelor aflate în situaţia 
de şedere ilegală. Documentele emise de europeni specifica faptul că acestea 
au fost încheiate şi în „limba moldovenească” Comisarului european pentru 
multilingvism i s-a reproşat faptul că ar fi trebuit să combată recunoaşterea 
acestei limbi care este în realitate inexistentă.

7. Integrarea românilor din Basarabia în marea familie europeană împlică 
o acomodare la civilizaţiile occidentale prin încercarea de a elimina barierele 
lingvistice şi prin dorinţa de a cunoaşte mai multe limbi, realizând astfel un 
dialog intercultural.

Multiculturalismul civic ar putea acorda Europei stabilitatea dorită, 
permiţând tuturor şi fiecărui individ să atingă satisfacţia deplină de a avea 
posibilitatea să trăiască, în acelaşi timp, în cadrul unei civilizaţii şi a câtorva 
mii de culturi. Într-o Europă a limbilor, româna are o dublă şansă: pe de o parte, 
aparţine familiei limbilor romanice, pe de altă parte, are numeroase trăsături 
comune cu diverse limbi europene, ca o consecinţă a variatelor contacte 
culturale şi lingvistice stabilite în timp.

8. Cât despre limbile Europei, plurilingvismul este, fără îndoială, baza 
comunicării eficiente, dar grija pentru cultivarea limbii materne în contextul 
multilingvismului revine exclusiv vorbitorilor ei.

Din punctul de vedere al sociolingvisticii, apariţia unei limbi globale, 
în special engleza, poate crea un fenomen de colonizare culturală ce ameninţă 
diversitatea asigurată de existenţa limbilor. Vorbitorii nativi ai unei limbi 
globale vor fi într-o poziţie privilegiată faţă de cei care o vor învăţa ca pe  
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o limbă străină, iar o limbă globală va elimina motivaţia adulţilor  
de a învăţa alte limbi străine.

Creşterea excesivă a importanţei unei limbi globale va grăbi dispariţia 
limbilor minore şi minoritare.

E nevoie de o educaţie interculturală, căci plurilingvismul şi diversitatea 
culturală sunt o componentă fundamentală a identităţii europene, limbile 
neputând fi separate de cultură.

Dialogul multicultural devine un instrument al stabilităţii şi nu trebuie 
să submineze şansele unei vieţi civice în cadrul unei civilizaţii coerente, 
consolidate de solidaritatea membrilor săi.
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STRUCTURI  PREDICATIVE  COMPLEXE
ÎN  CREAŢIA  LUI  GRIGORE  VIERU

aDELa NOVAC
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Abstract. It is possible to find out in Grigore Vieru’s creation predicative 
structures: compound verbal predicates, compound nominal predicates, verbal-
nominal predicates and predicative sentences. Speaking about compound verbal 
predicate, I have selected examples when the semiauxiliar verb is expressed by 
verbal expressions of the type: a fi în stare; a-i veni; a nu avea voie; a-i fi ruşine; 
a nu fi cu putinţă; a nu avea fericirea; afi gata; a fi greu: Îţi vine să-l înveleşti /  
În albul stejar (Seara pe deal, 78); Îmi vine să strig la fel ca poetul… (Poem, 
204); Mare e marea! / Să-i copere sarea / Doar cerul e-n stare (= poate să copere) 
(Multă e marea, 107), and the basic verb is expressed by such expressions as:  
a da socoteală, a crăpa capul etc.: … nici pămîntului, nici cerului nu trebuie să 
dea socoteală (Mişcarea în infinit, 378); … omului nu-i poţi crăpa capul (Mişcarea 
în infinit, 377).

It is worth mentioning in Grigore Vieru’s poems the phenomenon of 
ellipse of one of the constituents of the compound verbal and compound nominal 
predicates. During the syntactical analysis, it is necessary to repeat it. For example: 
Şi cănd nu poţi / Nici plînge şi (= nu poţi) nici rîde,/ Cînd nu poţi mîngîia / Şi nici  
(= nu poţi) cînta... (În limba ta, 50); Cămăşi mai vechi, mai noi-/ Amară amintire 
de la fiu (Cămăşile, 48); Izvoare-/ Limpezi zăvoare!… Izvoare- / Săbii sub floare 
(Izvoare, 111); Pe faţa femeii- lacrimă ce doare (Război, 118).

In the analyzed examples, I could observe that the poetic language has  
a nonlinear character: elements of composite structures, being split, make relationships 
and develop paradigmatic and syntagmatic links. This fact is confirmed by the 
compound verbal, compound nominal and verbal- nominal predicates behavior in the 
sentence. In Gr.Vieru’s poetry, these predicates have their constituents split, having 
become discontinuous structures. Reffering to predicative sentences, I can mention 
that they are placed immediately next to the regent (copulative a fi).

Keywords: Complex predicative structure, constituent, ellipse, 
discontinuous structure, poetic language.

Obiect al discuţiilor noastre sunt structurile predicative complexe.  
E vorba de structurile predicative elementele componente ale cărora 
formează un bloc semantico-funcţional. Din componenţa acestor structuri 



170

fac parte: predicatul verbal-compus, predicatul nominal, predicatul verbal-
nominal şi propoziţia predicativă.

În limba română predicatului verbal-compus i se dau diverse 
interpretări. Analizînd structurile compuse dintr-un verb semiauxiliar 
şi unul de bază, unii lingvişti le consideră unităţi indestructibile, care 
formează un tot semantic, gramatical şi funcţional, alţii, dimpotrivă, 
le dezmembrează la analiză, considerînd că ambele verbe comportă 
informaţie semantică suficientă. Astfel, autorii Gramaticii Academiei, 
1963, susţin că verbele de modalitate şi de aspect, urmate de conjunctivul, 
infinitivul sau supinul altor verbe, „ar părea în unele situaţii, că formează 
împreună cu acestea, un predicat verbal compus” [1, p. 98]. În acelaşi 
timp, considerînd însă categoria predicatului compus insuficient de 
ferm delimitată din punct de vedere gramatical, deşi „accentul semantic, 
rolul de a exprima acţiunea propriu-zisă” cade pe verbul semiauxiliar 
de modalitate sau aspect, aceiaşi autori preferă analiza separată a celor 
două componente: verb predicat + complement (completivă) direct(ă), 
în cele mai dese cazuri, verb predicat + subiect (subiectivă), în cazul lui  
a trebui (+ conjunctiv sau infinitiv) [1, p. 98]; Valeria Guţu, după o cercetare 
amplă a diferitelor posibilităţi de folosire a semiauxiliarului de mod, ajunge 
la concluzia practică că în analiza sintactică semiauxiliarele nu trebuie 
despărţite de verbul sau locuţiunea următoare, ci trebuie considerate elemente 
constitutive ale unui predicat verbal compus, iar în cazul cînd sînt urmate 
de un predicat nominal, ale unui predicat nominal compus [2, p. 57-81];  
V. Şerban consideră drept structură analitică dintr-un semiauxiliar (de aspect 
sau de mod şi un alt verb (la conjunctiv, infinitiv, supin) pe baza unităţii 
semantice a construcţiei şi pe baza comunităţii subiectului celor două verbe 
[3, p. 97]; D. Irimia remarcă, printre tipurile predicatului verbal, şi un predicat 
verbal compus „constituit dintr-un verb semiauxiliar, expresie a perspectivei 
enunţării, şi un verb predicativ (sau o formă verbală absolută), expresie  
a semanticii enunţului” [4, p. 380]; autorii Gramaticii Academiei, 2005, 
atestă prezenţa unui predicat complex, alcătuit dintr-un operator modal 
sau aspectual şi un suport semantic (forma verbală) [5, p. 253].

În continuare ne propunem să analizăm în creaţia lui Grigore Vieru 
predicatul verbal compus, structură complexă alcătuită dintr-un verb semiauxiliar 
(modal sau aspectual) şi un verb de bază (la conjunctiv, infinitiv, supin, mai 
rar participiu). Aranjarea elementelor componente ale predicatului verbal 
compus într-o anumită ordine (topică) reflectă, de fapt, starea de spirit a eu-lui 
liric. Astfel, în poezia viereană atestăm predicate verbale compuse, cu topică 
obişnuită, alcătuite din verbe semiauxiliare modale şi aspectuale, şi un verb 
de bază. Topica obişnuită trădează calmitatea şi liniştea interioară a poetului:  
Să vrei să te apropii, eu să te blestem crunt (Blestem de dragoste, 34);  
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Pe fiecare literă a lui / rîndunica îşi poate clădi / cuibul de lut: Lucian Blaga 
(Lucian Blaga, 36);

În rănile palmelor ei ciocîrlia / poate să-şi lase ouăle (Cînd sunt 
eu lăngă mama, 40); Şi doar în limba ta / Poţi rîde singur, / Şi doar 
în limba ta / te poţi opri din plîns (În limba ta, 50); Eu dacă încerc să 
prind două, una, ca lege, o scap… (Circ, 56); Seceta nu poate călca pe 
umed pămînt (Baladă, 53); Nu mă pot urca în capul omului (Circ, 56);  
Trecînd prin codru, singuratic, / au prins(= au început) a şuiera sălbatec 
(Harpa, 45); a prins(= a început) a înălbi, / Precum ninsorile, / Şi tinereţea mea !  
(De ce-ai dat, Doamne?, 272).

Un caz aparte îl constituie exprimarea verbului semiauxiliar din 
componenţa predicatului verbal compus prin expresii verbale. Astfel, în creaţia 
lui Grigore Vieru atestăm semiauxiliare exprimate prin structuri de tipul:  
a (nu) fi în stare; a-i veni; a nu avea voie; a-i fi ruşine; a nu fi cu putinţă;  
a nu avea fericirea; a fi gata; a-i fi greu; a-i fi uşor; a-mi fi dat; a nu avea 
frică; a-ţi fi drag etc.: Mare e marea! / Să-i copere sarea / Doar cerul e-n stare  
(= poate să copere) / şi-a mamei visare (Multă e marea, 107); De veacuri suni 
şi nimeni / N-a fost din gură-n stare / a-ţi smulge limba, nimeni, / Izvorule cel 
mare (Tu, Domnule, 110); Graţioasă, nimeni / în stare n-ar fi / de pe făptura 
ta / alunga mîinile mele (Cîntec de iubire, 319); Şi nimeni, nimeni nu-i în 
stare / Aripa -ţi a o- ncătuşa (Albina, 154); Îţi vine să-l înveleşti / În albul 
stejar (Seara pe deal, 78); îmi vine să strig la fel ca poetul / Stingeţi luminile 
/ Să se vadă Lumina (Poem, 204); Sfîntul Matei spunea că omul n-are voie să 
despartă ceea ce Dumnezeu a unit. Iar noi sîntem atît de despărţiţi (Mişcarea 
în infinit, 371); Poate că nici Dumnezeu nu crede în oameni, dar îi este ruşine 
să-şi nege propria creaţiune (Mişcarea în infinit, 371); Nu-i cu putinţă să 
ajungi la Hristos lăsîndu-ţi copiii acasă în grija altcuiva (Mişcarea în infinit, 
372); Viciul roade frumuseţea fizică, zăpăceşte căile vieţii, sluţeşte Natura şi 
nu are fericirea de a gusta odihna şi dulceaţa duminicii (Mişcarea în infinit, 
377); Dar este gata să moară / Pentru baltă (Din frigul siberian, 352); După ce 
ai văzut moartea cu ochii şi ai scăpat viu din ghearele ei, eşti gata să o săruţi şi 
pe ea (Mişcarea în infinit, 378); Doamne, eu ştiu că / Îţi vine cu mult mai uşor 
/ să ne iubeşti ca iarba (Atîta iarbă, Doamne, 276); Tot ce e greu de iertat,  
e greu de uitat (Mişcarea în infinit, 378); Mi-e foame, aş mînca pragul / Ocnei 
şi crucea / Pe care mi-e dat s-o duc (Nu e departe, 299); Cine doarme pe 
pămînt / N-are frică să cadă / Cînd se întoarce (Rugăciunile noastre, 248); 
Apoi ţi-e drag să mori / Cu liniştea credinţei pe faţă (Apoi, 156).

Trebuie să precizăm, de asemenea, că verbul de bază poate fi redat 
printr-o expresie de tipul: a da socoteală, a crăpa capul etc.: Lumînarea la 
capul mortului- o luminoasă şi scurtă copilărie a lui cînd el nici pămîntului, 
nici cerului nu trebuie să dea socoteală (Mişcarea în infinit, 378); Este mai 
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primejdioasă turbarea la om decît la cîini, fiindcă omului nu-i poţi crăpa capul 
(Mişcarea în infinit, 377).

Menţionăm, de asemenea, că topica obişnuită a predicatului verbal-
compus, uneori, poate fi încălcată, astfel încît intenţiile comunicative ale 
autorului se plasează în prim plan. În acelaşi timp, intensitatea trăirilor autorului 
este fluctuantă şi, în acest sens, construcţia sintactică îşi poate modifica ordinea 
elementelor constitutive: Eu nici măcar / să rîd nu pot / cum poate să rîdă / 
clovnul acel (Circ, 57); să cînte pot şi şerpii (Harpa, 45); El a smuls pădurea 
toată / Şi s-o are începu (Pădure, verde pădure, 64).

Un alt fenomen pe care-l atestăm în structura predicatului verbal-
compus este elipsa unuia din elementele constitutive ale acestuia  
(atăt a verbului semiauxiliar, cît şi a celui de bază), element care trebuie recuperat 
pentu întregirea sensului enunţului dat. Recuperarea fiind posibilă prin punerea 
în relaţie cu verbul forma căruia a fost exprimată, iar autorul, din interese 
de versificaţie, evită repetarea. De exemplu: Şi cînd nu poţi / Nici plînge şi  
(= nu poţi) nici rîde, / Cînd nu poţi mîngîia / Şi nici (= nu poţi) cînta.../ Tu 
taci atuncea / Tot în limba ta (În limba ta, 50); Nu că-ţi fuge clipa ţie / Că n-o 
poţi opri şi (= n-o poţi) ţine, / Ci de dor şi omenie / Plîng veşmintele pe tine 
(Glas de taină, 76); Ci doar în limba ta / Durerea poţi s-o mîngîi, / Îar bucuria  
(= poţi) s-o preschimbi în cînt (În limba ta, 50); Nu mai am loc / Pe-al meu 
pămînt / De ochii străinului / De cîte văd ei în jur şi apucă (= să vadă) (Umbra 
străinului, 234).

Afirmaţia că limbajul poetic are un caracter nonlinear poate fi confirmată 
prin distanţarea elementelor structurale ale predicatului verbal compus. De 
exemplu: Ca meşterul Manole / am cutezat / să ridic o construcţie / care să 
dăinuie veşnic (Mică baladă, 29); să vrei pe la hotare / să calci pe el mereu / 
şi el mereu să fugă de sub piciorul tău! (Blestem de dragoste, 34); Şi eu ţin atît 
la mama / Că nicicînd nu îndrăznesc / Dumnezeul din privire / Să mă vîr să-l 
mîzgîlesc (Autobiografică, 39); Naiba ştie, / cum poate omul acela / să înhaţe 
din zbor / sumedenie de farfurii (Circ, 56); să trecem rîul înot / Tu poţi. El 
poate. Eu pot (Nu e departe, 299).

În baza exemplelor analizate mai sus, la o analiză de suprafaţă, 
observăm că elementele predicatului verbal compus sunt distanţate, ba mai 
mult chiar: pauza metrică desface, rupe unitatea sintactică a predicatului, 
verbul semiauxiliar fiind plasat într-un vers, iar verbul de bază făcînd parte 
din structura versului următor.

Nu mai puţin interesante sînt şi exemplele: Din vieţuirea ta curată / 
Atîtea sunt a le-nvăţa (Albina, 155); Dar nici cutezi începe cîntu-ţi / Naintea 
cîntecului ei (Albina, 154).

În exemplul întîi, avem structura compusă sunt a le-nvăţa care 
echivalează cu trebuie să le învăţăm, un predicat verbal compus; în exemplul 
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al doilea avem o structură triplă nici cutezi începe cîntu care echivalează cu 
Nu vrei să începi a cînta, un predicat verbal compus trimembru.

O altă structură predicativă compusă este predicatul nominal.  
În gramatica românească, predicatul nominal este tratat ca o unitate 
indestructibilă ce formează un tot semantic şi funcţional. Verbul copulativ în 
gramatica românească este definit, de obicei, prin numele predicativ, iar numele 
predicativ sau rămîne nedefinit, sau este definit prin unitatea maximă, predicatul 
nominal, care se defineşte, la rîndul său, prin structura verb copulativ + nume 
predicativ. Astfel, în Gramatica limbii române sunt expuse ideile principial 
acceptate de majoritatea specialiştilor privitoare la verbele copulative şi 
predicatul nominal: cu „funcţiune de verb copulativ între subiect şi numele 
predicativ” se pot folosi: pe de o parte, a fi, care nu participă cu conţinutul lui 
noţional la formarea predicatului nominal (Ion este student); pe de altă parte,  
a deveni, a ajunge, a se face, a ieşi etc., care „îşi păstrează parţial sensul lexical”, 
predicatul nominal din care face parte incluzînd sensul lexical al copulativului 
respectiv (Maria devine medic) [5, p. 206-207]. Astfel, analizînd, în poezia lui 
Grigore Vieru, structurile alcătuite dintr-un verb copulativ sau semicopulativ 
şi un nume predicativ constatăm prezenţa predicatelor nominale cu topică 
fixă: verb de legătură + nume predicativ. Aplicînd metoda statistică, putem 
afirma, pe bună dreptate, că verbul de legătură exprimat prin copulativul a fi are  
o frecvenţă mai mare decît cel exprimat prin verbe semicopulative: E ploaie / 
nimeni nu mă vede / şi sunt mic (Baladă, 52); sunt bătrîn…/ Şi picioarele-mi 
sunt ude / Încă de la potop (Înălţa-mi-aş lacrima, 256); sunt mari ochii mei. 
/ Mari de dorul ce-l mare / Carpatic… (Înălţa-mi-aş lacrima, 256); Nu mi-s 
dragi pe cer nici stele (Nu mi-s dragi, 63); Melcii sunt copii, sunt pui / Iar tu, 
frate, ce le spui? (Melcii, 255); Mereu am în plus un cuvînt: punctul. / Mereu 
/ n-am ce face cu el / De fapt, / Nu mi-i nici drag (Punctul, 55); Cînd eram 
mic / Cineva îmi dădu un ochean (Ocheanul, 49); Dar mă gîndesc uneori: / 
jocul acesta / nu-i pentru toţi (Circ, 56); Mai plouă sus în ceruri / Şi ninge pre 
pămînt, / Nu sînt atît de tînăr, / Dar nici bătrîn nu sînt (Alt cîntec, 100).

După cum am menţionat, verbul de legătură poate fi şi un semicopulativ. 
După cum se ştie, verbele semicopulative nu îndeplinesc singure funcţia de 
predicat, ele avînd rol de copulă în structura predicatului nominal. În acest 
sens, vom invoca părerea unor lingvişti. Astfel, P. Diaconescu pune în discuţie 
o problemă interesantă în legătură cu rolul elementului verbal în componenţa 
predicatului nominal. Analizînd mai ales problema altor verbe copulative 
decît a fi, autoarea ajunge la concluzia că, spre deosebire de copula verbală 
a fi (care nu participă cu conţinutul ei noţional la formarea predicatului, ci 
exprimă numai un raport gramatical), celelalte verbe contribuie la formarea 
predicatului prin sensul lor lexical. Astfel, cercetătoarea susţine: “construcţia 
cu element verbal predicativ poate fi în propoziţie un predicat nominal-verbal 
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(dacă verbul tranzitiv este la diateza reflexivă sau pasivă) sau un predicat verbal 
(dacă verbul este la diateza activă)” [6, p. 119]. Autoarea exemplifică cele 
menţionate prin enunţuri în care se conţin predicate nominale-verbale de tipul: 
a se face ofiţer, a se face popă, a se alege un pungaş, a se crede deştept, a se 
chema Constantin etc. Anume din acest motiv, unii lingvişti vorbesc de existenţa 
predicatului nominal propriu-zis (a fi + nume predicativ) şi a celui verbal. Acesta 
din urmă este exprimat printr-o copulă lexico-gramaticală şi un nume predicativ  
[7, p. 443]. De exemplu: Rămîn însă viu- / Seceta nu poate călca pe umed 
pămînt (Baladă, 53); Se gudură, se face mic, se lipeşte singur de frază (Punctul, 
55); Şi părul ce mă curmă / se face tot mai alb (Alt cîntec, 100); Devenise înger 
(Nebunul de piatră, 301); Soldatul acela / va ajunge poet / Dacă nu va muri 
(Vreme de război, 270); A gîndi înseamnă a plînge de bucurie în mijlocul altei 
naturi (Mişcarea în infinit, 375).

Nu putem trece cu vederea construcţiile în care numele predicativ 
exprimat printr-un adjectiv se află la unul din gradele de comparaţie: eram 
prea tînăr (Mîina aceea, 208); Şi părul ce mă curmă / se face tot mai alb  
(Alt cîntec, 100); tot mai mic devine omul zilei (Copiii şi artistul, 224); Mai 
plouă sus în ceruri / Şi ninge pre pămînt, / Nu sînt atît de tînăr, / Dar nici 
bătrîn nu sînt (Alt cîntec, 100); După urmele paşilor tăi, / atît de al lui eşti!… 
După apele Prutului nostru- atît de al meu este! (Drumul, 203). 

Observăm că în aceste cazuri, atenţia cititorului, cu referire la unele 
însuşiri, caracteristici ale fiinţelor sau obiectelor, este atrasă nu doar prin 
antepunerea numelui predicativ faţă de verbul de legătură. Pe lîngă modalităţile 
tipice de redare a comparativului şi a superlativului absolut (utilizarea adverbelor 
mai şi prea), autorul creează forme expresive inedite de redare a celui mai înalt 
grad de intensitate: ( prea de tot, atăt de tînăr; atît de al lui; atît de al meu) sau 
prin combinaţii originale de tipul: Şi vinul e mai vin / Şi prînzul e mai prînz  
(În limba ta, 50); Sunt cel mai fără de noroc (= cel mai nenorocos) (Litanii 
pentru orgă, 135); Vă credeţi prea de tot grozavi (Inscripţie pe stîlpul porţii, 
175); Mi-eşti scumpă ca un soare (Te miri că-s alb, 103).

Am constatat, de asemenea, că predicatele nominale cu topică inversă 
sunt într-un număr mult mai mare decît cele cu topica obişnuită: În priviri 
cu-n fel de teamă, / Fericită totuşi eşti (Făptura mamei, 67); Ah, cine vede-
albeşte / Şi eu ce alb mai sunt (Ochii mamei, 68); tăcută eşti, draga mea 
mamă, / Tăcută (Tăcerea mamei, 72); singur tu nu eşti, / Fiul meu cel sfînt 
(Învăţăturile mamei, 79). Prea singuri eram în casă / Ploi cu grindină cînd bat 
(Autobiografică, 39); sărac sunt (Eşti ca crucea pe care, 253); Şi fete multe-s: 
/ Cîte-n flori albine (Cămăşile, 48); curat este începutul zilei (Treizeci de 
arginţi, 307); tot mai mic / Devine omul zilei (Copiii şi artistul, 224).

Plasarea adjectivului calificativ înaintea verbului de legătură,  
la începutul versului, accentuează starea emotivă a poetului şi solicită 
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o anumită implicare din partea cititorului, făcîndu-l şi pe el să trăiască 
aceeaşi emoţie.

Un alt fenomen pe care îl atestăm cu referire la predicatul nominal 
este elipsa verbului de legătură. De exemplu: Şi-aţi rămas acuma, ia, / Vai, 
nici tu în rînd cu lumea / Şi nici orăşeancă ea (Casa mea, 38); Cămăşi mai 
vechi, mai noi- / Amară amintire de la fiu (Cămăşile, 48); El mult rîzînd de 
jocul apei: / ea tristă-n tremurul pleoapei (Joc de ape, 61); Izvoare- / Limpezi 
zăvoare!…Izvoare- / săbii sub floare (Izvoare, 111); Pe faţa femeii- lacrimă ce 
doare (Război, 118); Credeam că un noroc e plaga / Un bine graiul cel sluţit 
(Scrisoare din Basarabia, 161) Astfel e şi cîntecul tău- / Fereastră spre Ţară 
(Cîntecul, 226); Lacrima ta – / apă fără nisip (Un fulger în noapte, 243).

Autorul recurge la acest fenomen sintactic care, de fapt, nu afectează 
comunicarea poetică şi nici constituirea unei propoziţii, predicatul fiind 
recuperabil prin punerea în relaţie cu subiectul propoziţiei.

Prezintă interes faptul că şi predicatul nominal poate avea elementele 
constitutive distanţate: Iar buzele tale sunt, mamă, / o rană tăcută mereu 
(Buzele mamei, 70); străin credeam că sunt / În lumea aceasta, Doamne 
Iisuse (Calea sîngelui, 273).

O a treia structură compusă, prezentă în creaţia lui Grigore Vieru, 
este predicatul verbal-nominal alcătuit dintr-un verb semiauxiliar  
(modal sau aspectual), un verb de legătură şi un nume predicativ. Aceste 
structuri sunt prezente în creaţia lui Grigore Vieru într-un număr mai 
redus: Femeia pasăre trebuia să fie, / să zboare/ în preajma lui Dumnezeu 
(Femeia, 58); Nu mai iese din mine / artist de circ (Circ, 56); Dar caldă- / 
Asta o ştiu- / Va trebui să fie crucea (Crucea, 222); Omul, în moarte, / Nici 
măcar iarbă nu poate fi (Atîta iarbă, Doamne, 276); Cu mine personal se 
întîmplă lucruri ciudate: stînga politică vrea să nu fiu sărac şi-aş putea 
să nu fiu (sărac), dreapta vrea să nu fiu bogat, şi-aş putea să fiu (bogat) 
(Mişcarea în infinit, 383).

Şi în cazul predicatului verbal-nominal, atestăm inversia, autorul plasînd 
numele predicativ înaintea elementelor predicative din aceleaşi interese 
stilistice, ca şi în cazul predicatului nominal. 

Atestăm, de asemenea, în creaţia lui Grigore Vieru, şi structuri predicative, 
segmente mai mari – propoziţiile predicative, care îndeplinesc funcţia de nume 
predicativ pe lîngă un verb copulativ sau semicopulativ din propoziţia regentă. 
Propoziţiile date sînt plasate, de obicei, în postpoziţia regentei: Să te vezi şi 
mai nainte / Cînd erai / cum nu ţii minte (Cîntec de leagăn pentru mama, 44);  
A cunoaşte înseamnă să poţi deosebi pe cei vii de cei morţi în nişte vremuri 
cînd toate se amestecă şi se învălmăşesc (Mişcarea în infinit, 371); A nu putea 
plînge este ca şi cum nu ai avea copii; a nu putea rîde e ca şi cum nu ai avea 
ţară (Mişcarea în infinit, 378).
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În baza celor menţionate mai sus, afirmăm că în poezia lui Grigore Vieru 
sintaxa propoziţiei relevă tendinţa către modele simplificate de organizare, 
deşi sunt de reţinut numeroase tipuri de inversiuni ale părţilor constitutive 
ale enunţurilor. Complexitatea structurilor sintactice nu face ca lectura să 
fie dificilă, pentru că autorul ştie să structureze componentele sintactice, să 
le aranjeze astfel, încît, la o lectură dorită şi atentă, să se poată savura din 
farmecul descrierilor, relatărilor şi cugetărilor autorului.
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Abstract. The semantic field of the conditional-optative and presumptive 
moods, the increased frequency and their functional-semantic similarities reveal 
their particular position within the personal moods in the Romanian language.

Revealing uncertainty, the formations concerned externalize similar mood 
values, especially doubt, detachment etc., which implies their functional equivalence 
and competition. In this article we shall examine the meanings of target moods in 
different circumstances, taking into account the expressed modalities – potential, 
axiological etc.

Keywords: conditional-optative, presumptive, functional equivalence, 
modality.

Domeniul semantic al modurilor condiţional-optativ şi prezumtiv, 
frecvenţa sporită şi similitudinile semantico-funcţionale ale acestora le 
dezvăluie poziţia deosebită în cadrul modurilor personale în limba română.

Ancorate în sfera incertitudinii, formaţiunile în cauză exteriorizează 
valori modale similare, mai cu seamă dubiul, detaşarea etc., ceea ce implică 
echivalenţa funcţională şi concurenţa lor. În articolul de faţă, vom examina 
semnificaţiile modurilor vizate în variate ambianţe, ţinând cont de modalităţile 
redate – potenţială, axiologică ş.a.

Specialiştii în materie semnalează trei sensuri fundamentale ale 
condiţional-optativului: de potenţial, de condiţional (ireal) [1; 12; 13] şi de 
optativ, ce „concretizează felul în care se realizează acţiunea şi condiţiile trecerii 
ei din sfera posibilului în cea a realului sau a irealului.” [2, p. 152]. În opinia 
prof. D. Irimia, „acţiunea verbului este prezentată ca o posibilitate, care se va 
transforma sau nu în realitate” din două perspective: cea statică ce dezvăluie 
caracterul ei potenţial, şi cea dinamică, „a trecerii de la potenţial la real”  
[10, p. 249].

Condiţional-optativul cu valoare potenţială, în funcţie de context,  
„se dezvoltă în valoare de condiţional sau în valoare de optativ” [6, p. 155]. 
Astfel, locutorul nu se referă la autenticitatea afirmaţiilor sale, detaşându-se 
de conţinutul mesajului emis. Valoarea potenţială se atestă, cu precădere, 
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în propoziţiile independente al căror verb predicat indică o acţiune 
posibilă, virtuală, fără să fie precizat dacă aceasta este îndeplinită sau nu. 
În eventualele transformări, pot fi inserate verbele a putea / a fi în stare 
/a fi capabil / a trebui, menite a demonstra semnificaţiile de posibilitate 
/ capacitate / necesitate ş.a.: „V-aş fi foarte îndatorat! Încheie prinţul, 
ridicându-se, la rândul său …” [9, p. 198] / Aş putea să vă fiu foarte 
îndatorat /Vă sunt îndatorat.

Modul analizat comportă aceeaşi semnificaţie şi în anturajele în care 
verbele respective sunt succedate, în componenţa sintagmelor predicative, de 
conjunctiv sau infinitiv şi comută, de obicei, cu indicativul: „Am încredere 
în tine. N-aş putea spune că am aceeaşi credinţă în Alexăndrel-Vodă…”  
[17, p. 46] / Nu pot spune…; „Numele de familie l-am uitat. Aş putea să mi-l 
amintesc.” [3, p. 328] / Pot să mi-l amintesc; „Şi n-ar trebui mâhnirea lor 
s-o sporeşti cu vreo faptă necugetată.” [17, p. 45] / Şi nu trebuie mâhnirea 
s-o sporeşti.

Dotat cu valoare de optativ, acest mod exprimă o acţiune dorită, 
realizabilă [6, p. 154], subiectul vorbitor fiind „direct interesat în 
desfăşurarea acţiunii verbale” [10, p. 250]. Utilizându-se frecvent în 
propoziţii independente în ambianţa verbelor modale a vrea, a dori, a ruga, 
a pofti, a prefera, a voi, a plăcea, a avea nevoie, a-i trebui ş.a., el comportă 
fie semnificaţie optativ-deziderativă, fie cea reverenţială: „L-aş ruga  
să-mi dea o haină de-a sfinţiei sale …o haină veche, preoţească…  
Aş vrea s-o port.” [9, p. 179] / Vreau să-l rog să-mi dea… Vreau s-o port;  
„Ah, ce mult mi-ar plăcea să am trăsură!” [5, p.47]/ Ah, ce mult îmi place  
să am trăsură.

Sens optativ-deziderativ comportă şi enunţurile ale căror verbe 
predicate, întrebuinţate la condiţional-optativ, au o semantică diferită de 
cea remarcată supra: „M-aş repezi în Frasân, aş aduce vreo doi muzicanţi 
într-o duminică după amiază, aş face joc aici pe malul iazului…”  
[8, p. 57] / Doresc să mă reped în Frasân, să aduc muzicanţi, să fac joc aici….;  
„Mai cu samă această mustrare aş fi crestat-o a mia şi una oară.”  
[17, p. 60]/ … această mustrare voiam s-o crestez; „Mătuşă Agripino – 
zise Stănică – aş mânca mâncarea aia pe care ne-o făceai d-ta când eram 
copii…” [5, p. 226] / aş vrea să mănânc mâncarea… 

Menţionăm structuri cu topica inversată, caracteristice urărilor, 
imprecaţiilor ş.a.: „Lovi-te-ar brânca aia reaua şi pe tine! strigă Guica, oprindu-
se în mijlocul bătăturii.” [15, p. 68]; „Dare-ar fi dat Dumnezeu să nu mai fi 
avut trecere şi stare în Ţara Moldovei…” [17, p. 58].

În diverse anturaje, modul evidenţiat este anticipat de conjuncţiile 
dacă, de, de adverbul numai şi de alte elemente apte a intensifica valoarea 
optativ-deziderativă: „Cel puţin dac-ar putea ajunge lângă starostele 
vânătorilor!” [17, p. 85] / Cel puţin dacă ar ajunge… ; „De-aş avea puteri 
să-ţi scriu!dar trebuie să le am…” [3, p. 234] / Aş vrea să am puteri să-ţi 
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scriu; „Numai de-ar lua-o în căsătorie” [5, p.39] / (Aş vrea mult ) s-o ia 
în căsătorie.

Din perspectiva modalităţilor, condiţional-optativul denotă performanţe 
similare celor ale conjunctivului. Să examinăm ambianţele în care sunt 
exteriorizate diferite modalităţi:

• modalitatea ontică ce dezvăluie semnificaţiile: /posibil/, /imposibil/, 
/necesar/ /non-necesar/ ş.a.: „Lucrul acesta nu l-ar fi bănuit niciodată”  
[5, p. 150] / Lucrul acesta nu putea să-l bănuiască; „Însă şi acolo ar fi fost 
nevoie de bani” [5, p. 118] / acolo era nevoie de bani.

• modalitatea deontică ce denotă sensurile: /obligatoriu/, /permis/, /
interzis/, /convenienţă/, /facultativ/: „Cu Otilia nu şi-ar fi îngăduit asta 
niciodată” [5, p. 126] / Cu Otilia nu-şi îngăduia…

• modalitatea deziderativă cu sensurile: /intenţional/, /dorinţă/: „Dacă 
aş avea un palat!” [3, p. 230] / Să am un palat!; „L-ar fi ascultat astfel o zi 
întreagă…” [16, p. 98] / Era să-l asculte o zi întreagă /Ar fi vrut să-l asculte; 
„Îl văd vrednic în toate. Aş pofti să împlinească şi această poruncă a noastră.” 
[17, p. 87].

• modalitatea epistemică ce exprimă semnificaţiile: /cert/, /incert/, /
probabil/, /exclus/, /ipotetic/, /eventual/ ş.a.:„Bineînţeles, Felix i-ar fi plătit 
lui terenul „foarte ieftin” [5, p. 251]; „Adică nu ştiu. Şi dac-aş fi iubit?”  
[3, p. 225]/ Şi dacă iubeam?; „Atunci ar fi rămas şi el ascet în onoarea şi 
adorarea ei” [5, p. 182] /Atunci probabil rămânea…

În exemplele relevate supra, condiţional-optativul perfect comută, de 
regulă, cu imperfectul indicativ, indiferent de modalitatea dezvăluită. Cu sens 
deziderativ, poate fi substituit cu indicativul sau conjunctivul prezent.

Întrebuinţat în variate tipuri de enunţuri, modul în discuţie este concurat 
de alte moduri personale. În enunţurile directive, ce exprimă modalitatea 
deziderativ-imperativă, bunăoară ordine, interdicţii, îndemnuri, rugăminţi, 
sfaturi ş.a., acesta este deseori însoţit de cuvintele măcar, numai, de ş.a. şi 
comută cu modul conjunctiv: „E o fată pe care o creştem de milă. Numai de-ar 
învăţa!” [5, p. 120] / Numai să înveţe!

În enunţurile comisive ce conţin promisiuni, invitaţii ş.a. privind 
acţiunea care va fi îndeplinită de către vorbitor, condiţional-optativul comportă 
o pronunţată valoare optativă, ceea ce permite înlocuirea modului dat prin 
conjunctiv: „Unei femei i-ar închina totul” [5, p. 321] / Promite să-i închine 
totul unei femei.

În enunţurile expresive ce dezvăluie emoţiile, sentimentele, reacţiile 
psihologice ale locutorului, condiţional-optativul poate fi substituit prin modul 
conjunctiv, uneori prin prezentul indicativ, fiind precedat de cuvintele: de ce, 
dar ş.a.: „De ce aş fi o ipocrită şi aş juca comedie?” [5, p. 147] / De ce să fiu 
o ipocrită şi să joc comedie?;„Atâta mi-ar lipsi acum! Se mânie căutând să 
împrăştie gândurile…” [16, p. 322] /Atâta îmi lipseşte acum!; „O, cât aş vrea 
să fiu în locul tău” [16, p. 215] / Cât vreau să fiu în locul tău.
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Condiţional-optativul este apt să redea multiple semnificaţii ce aparţin 
sferei emoţionale umane: nedumerirea, disperarea, indignarea, repulsia ş.a., 
mai cu seamă în cadrul enunţurilor exclamative şi interogative: „De ce ar da de 
bănuit?” [5, p. 82] / De ce să dea de bănuit?; „Felix, în schimb, se simţi sfâşiat. 
Ar fi voit să strige” [5, p. 116] / Vroia să strige; „Ce-ar vrea el? Să ia un local 
splendid pe nimic?” [5, p. 154] / Ce vrea el?

În literatura de specialitate sunt remarcate unele tangenţe între 
„condiţional” şi „prezumtiv”,”potenţial” etc., găsindu-se soluţii terminologice 
potrivite cazurilor interpretate. Cu referire la modul analizat, cercetătoarea  
M. I. Borchin propune termenul „potenţial”. Opinia lingvistei este întemeiată pe 
„semantismul complex al acestui mod, fiindcă posibilitatea, în diverse nuanţe, 
fructificată sau ratată, este trăsătura sa semantică dominantă”. Concluzia ar fi 
următoarea: „Înlocuind prin potenţial actualul condiţional, valorificăm sugestia 
lui C. Dimitriu… şi anume aceea de a denumi generic formele identice ale 
acestui mod.”[4, p. 73 – 81]

Trebuie însă observat că termenul „condiţional”, acceptat de 
„Gramatica limbii române”, este tot atât de potrivit ca şi cel propus de M. 
I. Borchin, care-l socoteşte „inadecvat din perspectiva semanticii modale”. 
Termenul „potenţial” are la bază semul modal incert, „emblematic pentru 
sfera „credinţelor” locutorului”, dar acelaşi sem caracterizează şi alte moduri 
personale, bunăoară conjunctivul şi prezumtivul, ceea ce nu le ştirbeşte nici 
autonomia de moduri personale şi nici nu induce necesitatea de a promova, 
pentru fiecare semnificaţie, un termen pe potrivă. Atunci de ce să nu 
acceptăm, în cazul „condiţionalului”, termenul condiţional-optativ sau chiar 
condiţional-optativ-potenţial?

Spre deosebire de limbile romanice occidentale, româna dispune de 
modul prezumtiv al cărui conţinut modal fundamental rezidă „în acţiunea ca 
proces considerată realizabilă, posibilă care … apare şi ca presupusă, nesigură, 
îndoielnică, marca pentru acest conţinut fiind constituită de „structură” şi de 
„context” [7, p. 558]. Timp îndelungat, prezumtivul a constituit o problemă 
controversată, atribuindu-i-se, în studiile mai vechi, statutul unui element de 
bază al aşa-zisei „conjugări prezumtive” ale cărei formaţiuni marchează 
presupunerea, îndoiala şi care se raportează fie la verb, fie la altă parte  
a propoziţiei. [18, p. 55].

În legătură cu studiul El. Slave, susţinem obiecţiile prof. C. Dimitriu, care 
subliniază, mai întâi de toate, că noţiunea de „conjugare prezumtivă” ar urma 
să fie analizată în opoziţie cu o „conjugare neprezumtivă” a căror existenţă în 
limba română nu a fost, deocamdată, demonstrată. [7, p. 562].

Circumscris modurilor incertitudinii, prezumtivul „acordă acţiunii 
verbale diverse nuanţe modale, toate în relaţie semantică strânsă cu valoarea 
fundamentală de mod al presupunerii” [10, p. 253]. În felul acesta, atestăm un 
şir de semnificaţii ale prezumtivului prezent şi perfect, cum ar fi: presupunerea, 
ipoteza, detaşarea de cele afirmate, evitarea adevărului în legătură cu conţinutul 
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celor relatate, dubiul: „Atunci va fi căzută din nouri în casa lui jupân Iaţco? zise 
Ionuţ.” [17, p. 410]; „O fi venind de departe şi ţi-o fi frig pe gerul acesta, trage 
căruţa…” [15, p. 47].

În enunţurile expresive, modul în cauză redă nedumerirea, nesiguranţa, 
bănuiala, indignarea, regretul, mirarea etc. Sunt concludente exemplele:  
„Ce e cu ăştia? se întrebă Guica trăsnită de întoarcerea aceasta a celor doi.  
De ce n-o fi plecat?” [15, p.188]; „O fi trebuind, mormăi Birică-tatăl sorbind 
încet din strachina cu verdeţuri…” [15, p.160]; „Ascultă un monolog nesfârşit 
şi se schimbă la faţă. S-o fi întâmplat ceva.” [3, p.382]; „De ce o fi umblând cu 
joben?” [9, p.24]; „Uitaţi-vă la acesta! Ce-o mai fi aşteptând?! Ce mai aştepţi, 
Achime?” [15, p. 132]; „Omul a răspuns aspru, risipind toată căldura grijulie 
a verei sale: - Da, o fi lepădat…” [8, p. 263]; „Tu ce-i fi având, Nilă, de eşti 
aşa roşu? se miră Moromete…” [15, p.61]. În unele ambianţe, prezumtivul 
este apt a reda valoarea opusă celei ipotetice, şi anume certitudinea: „Oi fi 
ştiind eu carte … dar uite, că-mi pierd banii din cauza dumitale…” [11, p. 41] 
/ Ştiu, desigur, carte…

Sunt de reţinut enunţurile în care prezumtivul este concurat de alte 
moduri personale, mai cu seamă de conjunctiv: „Unde va fi fiind Ionuţ? Se 
gândea jupâneasa Ilisafta. Trebuie să fie şi el undeva în calea măriei sale.” [17, 
p. 81]; „S-ar putea însă, cugeta cu inima strânsă coconul domnesc, să nu fie 
gazdele în locul lor; poate au fost duse la târg şi au rămas şi ziua de luni; ori 
se vor fi dus în petrecere la o sfântă mănăstire.” [17, p. 124].

În poziţie independentă, prezumtivul este întrebuinţat în cadrul 
enunţurilor enunţiative, exclamative sau interogative: „La urma urmei ne 
aşteaptă unde ne-o fi aşteptând.” [3, p. 340]; „Am adus-o în căruţă? N-o fi 
vrând s-o aducem cu aeroplanul!” [15, p. 182]; „De ce nu i-o fi scriind?”  
[3, p.202]. Este utilizat în componenţa sintagmelor predicative, în calitate 
de semiauxiliar: „De ce o fi vrând acesta să se îmbrace popeşte?” [9, p. 179] 
sau ca verb regent al subordonatelor atributive, completive ş.a.: „Va fi fiind 
fata cu care s-a oprit la curtea din Volcineţ acel boier de la Moldova…”  
[17, p. 491]; „Sunt copiii lui şi le-o fi părând şi lor rău că altă lume o duce 
mai bine.” [15, p. 50].

Prezumtivul românesc este examinat şi din perspectiva evidenţialităţii 
– „categorie lingvistică din sfera modalizării epistemice” – ce presupune 
„marcarea în discurs a tipurilor de surse din care locutorul a obţinut informaţia 
transmisă prin enunţul său” [19, p. 127]. Limba română dispune de unele 
forme de mod, bunăoară prezumtivul, condiţional-optativul, considerate drept 
mijloace gramaticalizate de redare a evidenţialelor inferenţiale şi citaţionale 
[19], similare celor din alte limbi romanice. În plan morfologic, valoare 
evidenţială comportă condiţional-optativul (prezent şi perfect), ce indică sursa 
informaţiei, atât independent, cât şi în ambianţa verbelor a spune, a scrie,  
a afirma ş.a.: „Ne-a spus că ar pleca mâine”; „Ne-a scris că ar fi găsit soluţia”; 
„Ar pleca mâine”, „Ar fi găsit soluţia”. În cadrul unui dialog, prezumtivul 
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dezvăluie „un acord parţial”, cele afirmate de conlocutor sunt reluate  
„cu o anume distanţare”:

„– Vei fi având şaptezeci? – Oi fi având.” [17, p. 450].
În opinia cercetătoarei R. Zafiu, prezumtivul reprezintă eminamente 

o marcă a inferenţei: prin intermediul acestui mod, „se indică formularea 
de către locutor a unor supoziţii (şi implicit un grad de incertitudine)”, 
ceea ce face să constituie „principalul mijloc evidenţial gramaticalizat din 
limba română” [19, p. 133]. Sunt de indicat mostrele: „O fi murit cineva, 
persoană importantă – altfel, ce le-ar fi venit ălora să scoată asemenea 
scâncete la ora asta!” [3, p. 342]; „Vor fi fiind şi alţii, dar nu cutează să 
vie într-această singurătate, unde stăpâneşte bătrânul.” [17, p. 384]; „Or 
fi bănuit ei ceva şi dau acum vina pe mine” [5, p. 176].

Din cele relatate este lesne de observat varietatea semnificaţiilor modale 
exteriorizate de modurile condiţional-optativ şi prezumtiv. Între formaţiunile 
descrise se atestă tangenţe, mai cu seamă în sfera modalităţii epistemice  
şi inferenţiale.
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C.  NOICA  VS  ARISTOTEL  CU  PRIVIRE
LA  TERMINOLOGIA  CUNOAŞTERII

vlad PâSLARU
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat. Comentariile lui C. Noica vs Categorile lui Aristotel –  
„o carte mare a umanităţii” – oferă deschideri pertinente cercetărilor terminologice 
moderne, în special în domeniul terminologiei pedagogice, pedagogia fiind prin 
definiţie un domeniu în care se învaţă cunoaşterea ca şi condiţie lui „a deveni 
întru fiinţă”.

Cuvinte-cheie: Categorii, logos, cuvânt, gând, raţiune.

Aristotel, cunoscut şi cu numele de Aristoteles şi Stagiritul (după numele 
localităţii unde s-a născut, Stagira), este autorul necontestat al primului tratat 
de logică – al ştiinţei despre cunoaştere, Categoriile [1], cel mai important 
tratat de logică din toate timpurile, o carte a umanităţii [1, p. 61].

Aristotel este preocupat în această lucrare ”să arate cum se rostesc 
gândurile noastre” [1, p. 63], „prima problemă” fiind: „cum se spune un cuvânt 
despre mai multe lucruri? <…> problema de fond a omonimelor şi sinonimelor” 
(ibid.), căci, explică filosoful, ”dacă s-ar numi fiecare lucru în parte, am avea 
tot atâtea cuvinte câte lucruri şi nuanţe de lucruri (ca la primitivi), deci mai 
degrabă am arăta (evid. n. – Vl. P.) decât am vorbi” [ibid.].

1. lucrurile, afirmă Aristotel, sunt omonime, sinonime [1, p. 5] sau 
paronime [1,p. 6].

Omonimele au acelaşi nume, dar „raţiunea de a fi, potrivită cu numele 
este diferită” [1, p. 5]: omul şi cel pictat.

Sinonimele au acelaşi nume şi „aceeaşi raţiune de a fi”: vieţuitor = omul 
şi boul [ibid.].

Paronimele sunt lucrurile care-şi trag numele de la acelaşi cuvânt: 
grămătic – gramatică, curajos de la curaj – deosebindu-se prin terminaţie  
[1, p. 6].

Cu privire la prima categorie, C. Noica scrie: „Categoriile vorbesc… 
despre ce spunem, în general, <…> în cadrul nesfârşitului dialog al oamenilor 
între ei şi al omului cu sine” [1, p. 62].

C. Noica marchează astfel ce este-le [2], sau, la Aristotel – fiind-ul, 
comunicării umane, esenţa acesteia, care rezidă în tendinţa de a arăta „întreg 
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tabloul”. ”Arătarea” – identificarea tabloului întreg, îl „legitimează, în adânc, 
cu «întrebarea», care este expresia originară a dialecticii naturale ea însăşi”  
[1, p. 62]. În comunicare, potrivit lui C. Noica, se realizează un dialog complex 
(= o vorbire între doi), care marchează şi raporturile de bază ce definesc fiinţa 
umană: un raport între oameni, ca entităţi ale aceleiaşi lumi, şi un raport cu 
sine însuţi, care descoperă-adevereşte natura dialectică a fiinţei umane, dată de 
întrebare - adresată celuilalt sau adresată sieşi.

Filsoful român consideră necesar să menţioneze – deci e o chestiune 
(= o problemă) de cunoaştere pentru oamenii contemporani, că „la Aristotel, 
problema are un adânc sens filosofic”, spre deosebire de contemporani, pentru 
care, de ex., „omonimele şi sinonimele nu mai au uneori decât un minor sens 
gramatical” [1, p. 63], menţiunea sa referindu-se deopotrivă la categoria 
problemă şi la categoriile omonime şi sinonime. Or, conchide Noica, „problema 
gramaticală modernă e de nivelul primitivului, adică al vorbei goale, pe când la 
Aristotel e de nivelul ontologiei” [1, p. 66].

Examinată în context pedagogic, de ex., prima deschidere a lui Aristotel-
Noica către categoriile logicii ne trimit la:

• conceptul de problemă drept esenţă, motor al cunoaşterii;
• conceptul de comunicare, esenţial celor două tipuri de raporturi umane, 

cu alţi oameni şi cu sine însuşi;
• conceptul de conţinuturi educaţionale (c. e.), necesar a fi definit din 

perspectivele:
– problemei – c. e. vor structura probleme de cunoaştere (preponderent 

contemporană) şi un minim de informaţii necesare soluţionării acestora de  
către educaţi;

– comunicării – c. e. vor structura demersuri cognitiv-aplicative adecvate 
educaţilor pentru învăţarea comunicării;

– universului de cunoaştere sau a cunoscutului: c. e. vor valorifica 
într-un raport adecvat nivelului de cunoaştere umană contemporană şi 
posibilităţilor de cunoaştere ale educaţilor – individuale (competenţe, trăsături 
caracteriale, comportamente, aptitudini şi viziuni) şi mijloace moderne de 
învăţare (cartea, calculatorul, internetul) – atât universul exterior, obiectiv, 
cât şi cel interior (subiectiv), sau din perspectiva cunoscutului obiectiv şi  
a cunoscutului subiectiv.

În dezvoltarea lui C. Noica, omonimele fac posibilă existenţa cuvintelor 
pentru clasele de lucruri, deci fac posibil limbajul [1, p. 64].

Despre sinonime Noica arată că acestea fac concepte pentru clasele de 
lucruri şi astfel fac posibilă gândirea [1, p. 64-65]. Înseşi lucrurile, explică 
Noica, trebuie să fie clasificabile, „pentru a putea vorbi şi gândi omonimic sau 
sinonimic, cu privire la ele” [1, p. 65].

2. A doua categorie, conform lui Aristotel, sunt rostirile şi realităţile. 
Rostirile, statuează el, sunt cu legătură (omul aleargă, omul învinge) şi fără 
legătură: om, bou, aleargă, învinge [1, p. 6].
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La C. Noica, rostirile se prezintă astfel: „În realitate, nu putem rosti «fără 
legătură» cuvintele decât în chip silnic. Căci prin natura lor ele sunt sortite 
înlănţuirii şi sunt ele însele înlănţuiri, unificări, adică omonime sau sinonime, 
iar aceasta înseamnă că unifică ceva” [1, p. 71] (evid. n. – Vl. P. ). Unii interpreţi 
ai lui Aristotel, pe care C. Noica îi combate, afirmă că schema mecanică  
a logicilor formale se găseşte în Organon: concept – judecată – raţionament.  
C. Noica însă afirmă că logica nu începe cu conceptul ci cu propoziţia şi sfârşeşte 
prin el, şi nu are drept obiect conceptul ci conexiunile necesare, reale şi posibile  
[1, p. 74]. „…simplul fapt că spunem un lucru despre mai multe – la care 
se reduce a spune ceva despre ceva – înseamnă întotdeauna că, în realitate, 
spunem un lucru despre o infinitate. Deci universalul este cheia logosului;  
el dă posibilitate acestuia să se exercite” [1, p. 75-76] (evid. n. – Vl. P.).

La Aristotel universalul este de două feluri: ceea ce se enunţă despre un 
subiect, ceea ce atribuie ceva esenţial subiectului (cum face sinonimia) sau 
ceea ce atribuie ceva accidental subiectului (cum face omonimia) [1, p. 76].

De aici, constată C. Noica cu trimitere la Porfir, tabloul împărţit  
al lui Aristotel:

• substanţa universală este ceea ce nu e afirmat despre un cuvânt, dar nu 
e în nici un subiect;

• accidentul particular este ceea ce e într-un subiect, dar nu e afirmat 
despre nici unul;

• accidentul universal este ceea ce atât este afirmat, cât şi figurează  
într-un subiect;

• substanţa particulară este ceea ce nici nu este într-un subiect, nici nu  
e afirmat despre vreunul [ibid.].

Realităţile. „Realitatea, comentează Noica, are clase, e clasificabilă”  
[1, p. 66], deci realitatea este unitară şi cognoscibilă anume datorită 
clasificabilităţii sale, „căci fără clase n-am putea vorbi, nicidecum gândi” 
[ibid.]. Valoarea de categorii filsofice a omonimelor şi sinonimelor se află în 
faptul că gândirea, arată C. Noica, începe anume cu omonimele şi sinonimele 
[1, p. 64]; până la omonime şi sinonime nu există decât „heteronime, adică 
nume diferite, simple indicaţii prelogice (aşa cum s-a constatat că eschimoşii 
au douăzeci şi ceva de termeni pentru zăpadă)” [ibid.].

Or, menţionează filosoful român, „nu poţi vorbi decât dacă o faci despre 
mai multe deodată; nu poţi gândi, la fel, decât despre mai multe lucruri”  
[1, p. 65].

Identificăm aici şi originea imaginii poetice – iar omul gândeşte 
preponderent în imagini, nu în raţionamente.

3. Predicaţia reprezintă unitatea subiect-predicat (S-P) prin caracteristicile 
lor: „atunci când se enunţă [ca predicat] ceva despre un altul ca despre un 
subiect, toate câte se spun despre ceea ce este enunţat [predicat] se vor rosti 
şi despre subiect” [1, p. 7], sau: „…toate câte se spun despre predicat se vor 
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spune şi despre subiect [1, p. 13] şi „toate câte sunt diferenţe ale predicatului 
vor fi şi ale subiectului” [ibid.].

Metafizica stabileşte dialectica formă-materie, sau două principii de 
realitate, forma şi materia. Categoriile aristotelice – zece clase de realitate  
(= fiinţă), spre deosebire de stoicism, care vede o singură clasă – a lui 
„ceva”; de platonicism şi pitagoreism, care văd realitatea ca unitară, ideală, 
deci neclasificabilă [1, p. 68], căci „realitatea, precizează Noica, e dintru 
început plurală” [ibid.], prin urmare, conchide el, deoarece orice vorbire şi 
gândire sunt angajate în omonimie şi sinonimie”, răspunsul la întrebarea „ce 
înseamnă procesul de cunoaştere?” [1, p. 68] este că cunoaşterea „înseamnă 
tocmai transformarea omonimelor în sinonime: adică aflarea, în locul claselor 
cu elemente aparent solidare, a unor clase cu elemente solidare în esenţă, la 
care deci nu numai numele să fie comun, ci şi sensul definitoriu, conţinutul de 
gândire şi realitate, raţiunea de a fi” [1, p. 69], căci „gândirea tinde <…> să 
treacă de la clase doar denumite (omonime) la clase conceptuale (sinonime)” 
[ibid.], deoarece „omonimia e la începutul gândirii cunoscătoare, sinonimia la 
capătul ei, cu tendinţa ca toate realităţile să devină sinonime, adică de a se găsi 
în toate lucrurile un acelaşi sens definitoriu, care să fie legea lor unică” [ibid.] 
(evid. n. – Vl. P.).

Sau, mai precizează Noica, procesul de cunoaştere ar putea fi descris 
cum urmează. Întâi, cugetul are în faţă o unitate indistinctă, în care vede totul 
drept una: toate par a fi într-o vagă sinonimie. Apoi, de la acest haos originar de 
cunoaştere, gândirea trece la deosebirea realităţilor în parte: fiecare îşi capătă 
numele ei, deci heteronomie. La a treia treaptă, gândirea vede asemănări şi 
analogii, îşi începe deci clasificarea şi dă nume claselor cu soliditate aparentă: 
omonimie. În sfârşit, cugetul pătrunde legea lucrurilor (evid. n. – Vl. P.), vede 
solidaritatea lor în adânc şi înaintează, clasificându-le, către marile unităţi de 
gândire şi realitate: sinonimie” [1, 69-70].

Or, subliniază Noica, problema cunoaşterii este legată de cea a claselor 
de realitate, de gândire şi de vorbire. Modernii însă „folosesc semantica spre  
a desfiinţa filosofia, nu spre a se adânci în ea” [1, p. 70].

Ante-predicamentele, partea de început a categoriilor, afirmă Noica, 
sugerează patru mari probleme ale aristotelismului şi ale filosofiei:

1) Care e domeniul logosului? – Omonimia şi sinonimia, răspunde 
Aristotel, dar, precizează Noica, „când sunt luate în sensul lor adânc”  
[1, p. 79].

2) Care este exerciţiul logosului? – Conexiunea prin universal, în sens de 
omonimie sau în sens de sinonimie.

3) Care e actul ideal al logosului? – Predicarea sinonimică în gen putând 
duce la cunoaşterea esenţei şi legii unui lucru.

4) Care e natura actului de cunoaştere, spre care deschide logosul? – 
Trecerea de la omonimie la sinonimie [1, p. 79-80].
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4. tipurile denotaţiilor (denotativelor) – a celor „rostite fără nici  
o legătură” semnififică substanţă, mărime, modul de a fi, ceva relativ, locul, 
momentul, poziţia, posesiunea, acţiunea sau înrâurirea, „căci orice afirmare 
se dovedeşte a fi sau adevărată sau falsă, pe când nimic din cele spuse fără 
vreo legătură nu e nici adevărat, nici fals, ca de pildă: om, alb, aleargă, merge”  
[1, p. 8].

Clasele de realitate (gândire şi vorbire) nu sunt două, ci zece. Substanţa 
este totul sub raport metafizic, căci e de sine stătătoare, „dar subiectul nu e tot sub 
raport logic, căci nu e de sine grăitor” [ibid.], deoarece „…substanţa particulară 
nu există fără universalul ei, iar predicarea prin excelenţă şi sinonimică se face 
dinăuntrul ei” [1, p. 81], şi „predicarea totuşi nu se face numai dinăuntru,  
se face şi din afară; nu numai substanţial, ci şi accidental; nu numai în esenţă, 
ci şi în aparenţă; nu numai sinonimic, ci şi omonimic” [ibid.].

Sunt deci: 1 clasă a substanţelor şi 9 clase ale accidentelor [ibid.].  
Dar „există şi o realitate a cantităţii, şi una a calităţii, şi una a relaţiei, şi una  
a spaţiului sau a timpului, nu numai cea a substanţei” [ibid.].

Asta înseamnă „că logosul nu întâlneşte, sau nu reflectă, o lume strict 
ordonată, dintru început, în sânul unui singur gen. Ar fi o condiţie logică ideală, 
ca tot ce e particular să fie şi universal, respectiv ca tot ce se spune despre un 
subiect să fie esenţial acestuia. Ar fi o lume în care tot ce e raţional este real, 
cum voia, la limită, Hegel” [1, p. 81-82]. Dar „omul n-a redat lumea ca unitar 
rânduită, ci ca spartă în rânduieli diverse” [1, p. 82]. De aceea consideră ca 
legitim să ne gândim „că stratul mai adânc al logosului, din care izvorăsc 
categoriile, este interogativitatea” [1, p. 87].

Sursa, originea cunoaşterii este interogativitatea. „Întrebarea e cea  
care-ţi deshide orizontul logic, şi abia în acest orizont va putea avea loc exerciţiul 
logic el însuşi, solidar la început cu cel de lămurire, înţelegere, orientare, iar la 
capătul său cu cel de cunoaştere adevărată” [1, p. 88].

„Interogativitatea… îţi dă câmpul categorial, care face cu putinţă 
predicţia” [ibid.]. „Tabloul categoriilor, apreciază Noica, este orizontul 
întrebărilor posibile” [1, p, 89]. Şi continuă: „… logica trebuie să însemne 
tocmai restabilirea de principiu a ordinii în ce priveşte logosul, şi regăsirea 
sau găsirea întrebărilor fundamentale” [ibid] (evid. n. – Vl. P.), de aceea, 
conchide Noica, „trebuie să ne întrebăm: care sunt întrebările fundamentale?” 
[1, p. 92].

Nu există rostiri fără legătură: „Tot ce e rostit fără legătură e forţat, 
abstract, mort (e gramatical), în vorbirea şi gândirea omului” [1, p. 89]. Doar 
întrebările sunt rostiri fără legătură. „Iar întrebarea nu doar spune ceva fără 
legătură, dar deschide către ceva, în ultimă instanţă către exerciţiul logic”. 
Dinainte de da şi nu, dincoace de afirmaţie şi negaţie, este întreaga „realitate 
existentă, gândită şi vorbită. Logica nu se poate lipsi de această realitate, care  
e însăşi materia aserţiunilor, considerate de logică un chip expres” [1, p. 91].  
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„Se va spune: logica tocmai că se lipseşte de materia aserţiunilor, este 
«formală». Dar se poate oricând răspunde: forma propriu-zis nu se opune 
materiei: forma generalizează materia, ceea ce e cu totul altceva” [1, p. 92].

Generalităţile, pentru Aristotel, sunt superioare generalizărilor, căci 
se găsesc în cuvânt şi clasele de cuvinte, în gând şi în clasele de gânduri, 
„iar prin cuvinte şi gânduri, în lucrurile şi în clasele de lucruri” [ibid.].  
Dar, atenţionează filosoful, generalităţile ”nu sunt de găsit şi înregistrat 
întocmai ca realităţile ştiinţelor naturale, adică în chip descriptiv şi clasificator” 
[ibid.]. Şi aici Aristotel-Noica marchează modul în care lucrurile se arată 
cunoaşterii umane: „Căci nu întâlnim generalităţile în afară, ci, odată cu 
gândul şi cuvântul – chiar dacă e vorba de gândul şi cuvântul obiectivate în 
grai, - noi refacem dinăuntru aceste generalităţi, care sunt categoriile” [ibid.]. 
Iar refacerea înseamnă regăsirea sensului lor (al generalităţilor-categoriilor) 
de întrebare. Astfel tabloul categoriilor ne apare drept unul al întrebărilor 
posibile. Dar, „în fond, orice proces de cunoaştere reprezintă o întrebare cu 
privire la ceva dat”, de aceea în Categorii „e vorba de o întrebare asupra 
însăşi întrebării, respectiv a întrebărilor...” [1, p. 92]. Categoriile deci sunt 
esenţa şi originea cunoaşterii.

5. „substanţa, în chip principal, în prim rând şi prin excelenţă este cea 
care nu se spune despre nici un subiect şi nici nu este într-un subiect...”, statuează 
Aristotel [1, p. 8]. Substanţele sunt prime şi secunde (speciile şi genurile),  
cele din urmă înfăţişând substanţa primă. Substanţelor nimic nu le este contrar 
[1, p. 14], dar admit contrariile [1, p. 16], ele nu admit mai multul sau mai 
puţinul [1, p. 15]. Identificarea deci îşi este suficientă sieşi, ea nu se defineşte 
prin comparaţie. Dar „este propriu substanţei să fie primitoare de contrarii prin 
prefacerea ei” [1, p. 17] – motorul schimbării; „ea este primitoare de contrarii 
potrivit cu schimbarea proprie” [1, p. 18].

Noica „se adaugă” lui Aristotel prin următoarea definiţie a substanţei: 
„cea spusă, în chip principal, în prim rând şi prin excelenţă, sau care nu e spusă 
despre nici un subiect şi nici ca fiind într-un subiect” [1, p. 93-94]. Substanţa 
este definitorie, deci, prin 3 întrebări şi 3 răspunsuri:

„Ce este cinele – subiectul, substantivul, substanţa – care comandă 
deopotrivă vorbirea, gândirea şi realitatea? Este, pe de o parte cel despre care 
se spune ceva; pe de alta, este cel care (cinele „adevărat”) susţine, ţine ceva.  
Şi, la rândul său, este cel care nu se spune despre nimic altceva şi nu e susţinut 
de altceva” [1, p. 93].

În concluzie.
1. Categoriile aristotelice reprezintă intstrumentarul epistemic aferent 

tuturor tipurilor de cunoaştere – empirică, mitic-religioasă, artistic-estetică, 
ştiinţifică, cu deosebire al cunoaşterii ştiinţifice, şi elementele constitutive  
ale limbajului ştiinţific.
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2. Valoarea epistemică a categoriilor aristotelice se adevereşte în 
special în ştiinţele limbajului, ale comunicării şi ale educaţiei: în primele fiind 
armatura discursului ştiinţific, iar în ultimele – osatură şi material de gândire şi 
cunoaştere, educaţia identificându-se, în mare, cu cunoaşterea umană în toate 
cele patru tipuri ale sale.

3. Rolul şi funcţia specifică a categoriilor logicii aristotelice 
în ştiinţele limbajului, comunicării şi ale educaţiei sunt argumentate 
de valoarea acestor domenii ca ştiinţe ale „devenirii întru fiinţă”  
(C. Noica): fiecare om devine întru propria fiinţă anume ca homo loquens, în 
această calitate edificându-şi propria identitate în nesfârşitul şi eternul lumii 
exterioare – ca act al propriei desăvârşiri. Desăvârşirea fiinţei umane este 
dată de capacitatea asumată de cunoaştere şi gândire a gândirii, gândirea fiind 
reglementată de categoriile logicii aristotelice.
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RELAŢIILE  GEOGRAFIEI  LINGVISTICE
CU  ETIMOLOGIA  ŞI  STATISTICA

vasile PAVEL
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat. În scopul aplicării metodei statistice la stabilirea originii 
cuvintelor utilizate în limba vie, în raport cu numărul şi frecvenţa (circulaţia) 
lor în graiul popular, pot fi folosite cu succes nu doar textele dialectale, ci 
şi hărţile lingvistice. Comunicarea de faţă reia şi actualizează unele aspecte 
privind modul de abordare/cercetare a acestei probleme, o temă de investigaţie 
ştiinţifică în preocupările noastre de acum patru decenii, susţinând prin aceasta 
oportunitatea studierii ei în continuare.

Cuvinte-cheie: termen, origine, număr, frecvenţă, punct cartografic, 
hartă lingvistică.

Statistica pe origini a unităţilor lexicale cuprinse în vocabularul limbii 
române înfăţişează cu precădere lexicul limbii literare. În statisticile efectuate 
s-a insistat mai des asupra laturii cantitative şi foarte rar asupra frecvenţei 
(circulaţiei) cuvintelor.

Se ştie că la Bălgrad, în anul 1648, mitropolitul Transilvaniei Simion 
Ştefan a efectuat prima traducere integrală în limba română a Noului Testament. 
Pornind de la ideea conştiinţei etnice şi a unităţii poporului român, Simion Ştefan 
observa pentru prima dată în prefaţa (predoslovia) la Testament diferenţierile 
dialectale în spaţiul limbii române, zicând că „românii nu grăiescu în toate 
ţările într-un chip, încă nici într-o ţară toţi într-un chip”. Subliniază totodată că 
acele cuvinte sunt bune, importante „carele înţeleg toţi” şi care au o răspândire 
largă, intuind astfel valoarea circulatorie a cuvintelor, formulează de asemenea 
necesitatea unei limbi scrise comune pentru românii din toate provinciile, 
recomandă utilizarea elementelor lexicale de mare răspândire.

Dar, propriu-zis, teoria circulaţiei cuvintelor este formulată şi aplicată 
pentru prima dată în istoria lingvisticii de către B. P. Hasdeu. Pornind nu de 
la materialul înregistrat în dicţionare, ci de la texte din limba vie, în studiul 
său Limba în circulaţiune, marele lingvist şi filolog român demonstrează că 
fizionomia specifică a unei limbi este reprezentată de cuvintele cu cea mai 
mare frecvenţă. Amintim de cunoscuta statistică din prefaţa dicţionarului 
său etimologic (Dictionnaire d’étymologie dacoromane, vol. I 1870, vol. II 
1879), prin care Alexandru Cihac constată că limba română se compune din  
o 1/5 latină, o 1/5 turcă şi 2/5 slavice, afară de o 1/5 eterogenă.
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Pe baza analizei unei doine română dobrogeană şi a unui bocet (cântec de 
jale) B. P. Hasdeu remarcă: „Negreşit, slavismele la români, şi chiar turcismele, 
nu sânt puţine; în circulaţiune însă, adică în activitatea cea vitală a graiului 
românesc, în mişcarea cea organică, ele se pierd aproape cu desăvârşire faţă 
cu latinismele” [1, p. 238]. B. P. Hasdeu precizează că „circulaţiunea relativă 
a elementelor lingvistice se recunoaşte prin întrebuinţarea lor mai deasă sau 
mai rară într-un text, în care orice element se consideră ca atâtea elemente 
deosebite, de câte ori se repetă” [1, p. 240].

În articolul Despre influenţa maghiară în lexicul graiurilor româneşti 
din Transilvania, publicat în Omagiu lui Alexandru Rosetti la 70 de ani  
[2, p. 921-927], cercetătorul clujean Romulus Todoran punea în lumină, prin 
metoda statistică, locul şi importanţa elementelor de origine maghiară în 
graiurile limbii române din Transilvania. Statistica se bazează pe 4 000 de 
cuvinte-text, extrase din fragmente de t e x t e  d i a l e c t a l e, de lungimi 
diferite, din zece localităţi situate în regiuni în care contactul dintre români 
şi maghiari este mai intens, precum Crişana, Maramureş, Mureş-Autonomă 
Maghiară [2, p. 923].

În scopul aplicării metodei statistice la stabilirea originii cuvintelor 
utilizate în limba vie, în raport cu numărul şi frecvenţa (circulaţia) lor în graiul 
popular, pot fi folosite cu succes nu doar textele dialectale, ci şi h ă r ţ i l e 
l i n g v i s t i c e. Metoda utilizării hărţilor lingvistice la cercetarea structurii 
etimologice a vocabularului în lumina frecvenţei cuvintelor este expusă 
şi aplicată de noi în lucrările [3, p. 162-171; 4, p. 82-90]. Comunicarea de 
faţă actualizează unele aspecte privind modul de abordare/cercetare a acestei 
probleme, susţinând prin aceasta oportunitatea studierii ei în continuare.

Graţie bogăţiei materialului cuprins în Atlasul lingvistic moldovenesc 
(ALM), vol. I-IV, Chişinău, 1968-1973 şi a densităţii punctelor cartografice 
(a 227 de localităţi româneşti anchetate) s-a reuşit să fie identificată sfera de 
circulaţie a 710 termeni din domeniul „agricultură”. Cele 710 unităţi lexicale 
(cuvinte distincte) însumează în circulaţie 33 077 atestări (ocurenţe, cuvinte-
text). Uneori pentru denumirea aceluiaşi obiect în unul şi acelaşi punct cartografic 
apar doi, mai rar trei termeni. În acest caz în lista pentru calculare a fost inclus 
numai primul. În schimb, lista lexemelor şi ocurenţelor de termeni agricoli (de 
ex. plug, a semăna, a secera, a cosi, a măcina, a cerne) a fost completată cu 
unităţi lexicale, pentru care nu au fost elaborate hărţi, dar care sunt cunoscute 
din diverse surse că au circulaţie generală în graiurile investigate.

Cercetarea etimologică are la bază p r i n c i p i u l  s i n c r o n i c 
al tratării originii cuvintelor. În conformitate cu acest principiu se explică 
motivarea lexemului în cadrul fiecărui sistem sau microsistem terminologic 
[5, p. 52]. Lexemul mătase (< lat. metaxa) cu sensul „fibră textilă n a t u r a 
l ă sau sintetică” este întrebuinţat pe larg în graiurile româneşti (inclusiv în 
limba literară) şi cu sensul colectiv de „fibre vegetale care învelesc ştiuletele 
porumbului şi care ies din pănuşi sub formă de smoc”. Cuvântul respectiv cu 
sensul „mătase de porumb” este un d e r i v a t  s e m a n t i c, deaceea el nu 
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este inclus în grupul termenilor agricoli moşteniţi din latină, alături de grâu, 
secară, orz, a ara, a semăna, a secera şi alţii. Porumbul e cunoscut în arealul 
românesc abia din secolul al XVII-lea. La fel e şi în cazul termenului porumb 
(< lat. polumbulus) „plantă” şi al multor alţi termeni similari.

Au fost întocmite tabele care redau numărul şi frecvenţa termenilor 
agricoli repartizaţi pe grupuri terminologice. Termenii agricoli propriu-zişi sunt 
reprezentaţi prin 41 de elemente lexicale sau 5,77%, care se referă în special la 
plante şi procese (grâu, secară, orz, mei, linte, a ara, a semăna, a secera, pâine 
etc.), dar care acoperă în circulaţie 26,13%. Derivatele (creaţiile româneşti) 
reprezintă în vocabular 53,38%, iar în circulaţie – 31,04%. Împrumuturile din 
alte idiomuri constituie în vocabular 36,62%, în circulaţie – 39%. Procentul 
relativ mare al f r e c v e n ţ e i  elementului împrumutat se explică prin uzul 
aproape general în graiuri al împrumuturilor vechi sud-slave. Acestora le 
revine în vocabular 3,38%, iar în circulaţie 13,84% (e vorba de termenii plug, 
plaz, grindei, potâng, otic, coasă, lopată, stog, snop, ogor, brazdă, ovăs, a cosi  
şi alţii).

Majoritatea elementelor moştenite se referă la categoria denumirilor 
generale ale obiectelor şi proceselor.

În comunicarea de faţă am atras astfel atenţia la faptul că în scopul aplicării 
metodei statistice la stabilirea originii cuvintelor utilizate în limba vie, în raport 
cu numărul şi frecvenţa (circulaţia) lor în graiul popular, pot fi folosite cu succes 
nu doar textele dialectale, ci şi hărţile lingvistice. Am reluat şi actualizat unele 
aspecte ale acestei probleme, o temă de investigaţie în preocupările noastre de 
acum patru decenii, actualizând astfel oportunitatea studierii ei în continuare.
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RECEPTAREA  OPEREI LUI  JORGE  LUIS  BORGES
ÎN  POEZIA  BASARABEANĂ  CONTEMPORANĂ

marIa PILChIN
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Abstract. We aimed to identify in works of the Bessarabian poets direct 
references to Jorge Luis Borges and his works. There are poets as following: 
Vasile Gârneţ, Eugen Cioclea, Leo Butnaru, Grigore Chiper, Adrian Ciubotaru, 
Valeria Grosu, Emilian Galaicu-Păun, Virgil Butnaru. This article requires a close 
convergence to an author from the perspective of his reception in other cultural 
spaces, an example of the comparative approach to the text. This method gives 
the researcher a big opportunity to rediscover a certain text through the other, 
to understand an author through the other auctorial project. The actuality of this 
approach consists in the fact that we gave the value to a number of texts from the 
Bessarabian literature, approaching them to some universal values as the writer  
J. L. Borges is unanimously considered.

Keywords: aesthetic of reception, literary comparatism, literary otherness, 
borgesian themes, borgesian temptation, textual making à la Borges.

Ne-am propus mai jos să elucidăm un caz specific de receptare literară 
şi anume felul în care este „lecturat” un autor de către alţi autori, semnalele 
acestei receptări fiind înregistrate în textele poetice ale celor din urmă.  
Or, prima receptare este cea lecturală ca prim contact cu opera şi viaţa autorului-
sursă (Borges). Este vorba, desigur, de o receptarea la nivel de traduceri, aşa 
cum nu suntem o ţară de tradiţie hispanofonă, scriitorii noştri citind pe Jorge 
Luis Borges (1899-1986) în română poate şi rusă. Nivelul metatextual este 
şi el prezent aici, aşa cum un poem scris după ce este citit un alt poem sau 
o altă naraţiune borgesiană, un alt text, de fapt, se comportă ca un metatext, 
indiferent de codurile şi rigorile semantice pe care le respectă. Desigur, nu 
este exclusă şi dimensiunea filosofică şi alte semne emanate de polisemia 
creaţiei literare în care apar intertexte şi teme borgesiene sau însuşi trimiterea 
la Borges. Referindu-ne la intertext, nu putem să nu menţionăm că acesta este 
„mecanismul subtil şi misterios prin care o operă contribuie la naşterea alteia” 
[1, p. 72].

Deja binecunoscuta şi uneori contestata teorie a receptării 
(rezeptionsästhetik), născută ca o reacţie la anumite rigidităţi structuraliste, 



195

ţine de studiile comparatiste din cadrul Şcolii de la Konstanz din anii ’70 ai 
secolului trecut şi reprezintă o manifestare europeană a ceea ce numim în 
limba engleză reader-oriented criticism. Hans Robert Jauss a fost cel care a 
impus relaţia text-cititor şi, respectiv, autor-cititor. Astfel, estetica receptării 
presupune ceea ce reţine destinatarul unui text, sensul dat de acesta semnului 
lecturat. Joseph Jurt va extinde câmpul estetico-literar al procesului de receptare, 
anunţând o „sociologie a receptării” prin care este vizată „o analiză empirică 
a procesului de receptare şi aminteşte că nu trebui să ignorăm că, dincolo de 
receptarea lor, operele literare sunt puncte de cristalizare a unor idei estetice, 
dar şi morale, politice sau filosofice” [1, p. 73]. Daniel-Henri Pageaux anunţa 
şi problematica criticii „înţeleasă ca studiu atent al evantaiului de mărturii 
critice provocate de receptarea operei străine (cel mai adesea în traducere), 
o «metaliteratură» de la care plecând comparatistul urmează să clasifice, să 
aprecieze şi să compare «lecturile», diferite moduri de primire şi interpretare”  
[1, p. 73].

Triada autor-text-cititor propusă de Şcoala de la Konstanz poate fi 
extinsă la autor-text-cititorul-autor. Or, ne-am propus să elucidăm un caz în 
care funcţia îndeplinită de destinatar în procesul înţelegerii unui text este de 
a produce un alt text, astfel fiind confirmată acea „axiomă” a lui Umberto 
Eco conform căreia cărţile se scriu din cărţi. Aici intervine colaborarea 
destinatarului, care continuă un text printr-un alt text-satelit ce se referă la 
primul, dialoghează, polemizează cu el sau cu autorul acestuia. Desigur, nu 
se mai pune problema, dacă un text este interpretat corect sau incorect (dacă 
mai poate funcţiona această dihotomie), toate interpretările sunt percepute ca 
un datum metatextual, aşa cum ele sunt nişte actualizări ale textului-sursă prin 
(re)interpretarea acestuia (uneori eronată sau drept una ce a suferit o mutaţie 
semantică fundamentală).

Între textele borgesiene şi cele basarabene care le-au „receptat” pe 
primele există un „écart estetic” proxim atât în sens diacronic, cât şi în cel 
al unei latinităţi comune. Prin acesta avem în vedere distanţa dintre un text 
şi contextul cultural şi istoric în care acesta este receptat. În cazul acestui tip 
de receptare este vorba mai mult decât de o lectură specializată, este vorba de 
o lectură creativă, re-productivă, adică cea care produce ulterior un alt text. 
Autorul-cititor devine un interpretant al altui autor (Borges), cap de serie 
al autorilor-cititori şi al întregii estetici postmoderniste a intertextualităţii 
ca facere literară. În acest sens, Matei Călinescu sublinia că „Borges,  
care a vorbit deseori despre pasiunea sa pentru relectură, a devenit celebru 
ca autor de texte în acelaşi timp perfect clare, citibile – deşi într-un tempo 
lent, dictat de intertextualitatea lor bogată, plină de jocuri asociative, adeseori 
oblice – şi totodată captivante: texte nu doar bântuite de alte texte, ci care obse-
dează la rândul lor, chemând cititorul să le reviziteze într-o reînnoită căutare  
a sensurilor lor ascunse, chinuitor de evazive” [2, p. 18]. Aşadar, fiind constatat 
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cripticismul textelor borgesiene, obiectivul nostru nu este să decodificăm 
sensurile iniţiale sau „unice” ale acestora, ci să identificăm felul în care ele 
s-au „reprodus” prin altele semnate de mâini „străine”.

Scriitorul Emilian Galaicu-Păun în „Gesturi” (1996) anunţă o relaţie aparte 
cu Alephul borgesian care porneşte de la „alfa şi omega” biblic „eliberându-
şi alfabetul: alef / în boul sacru, beta-n biata / vieţuitoare...” [3, p. 78]. Acest 
simbol cabalistic, dar în primul rând borgesian (aşa cum opera argentinianului 
l-a popularizat) e o idee redundantă aşa cum ea apare şi aici: „alef / gesticulând 
se împlinea-n omega” [3, p. 78]. Litera-cosmos este o microlume în care poetul 
îşi proiectează construcţiile de scriitură, aşa cum îl ştim un mare maestru de 
arhitecturi textuale şi intertextuale. 

Adrian Ciubotaru, în poemul „Elsa” (volumul „Omul roş”, 2001), vine 
cu o abordare la fel de „letristă” a unei realităţi interumane ca şi Borges, ca 
şi colegul său mai mare Emilian Galaicu-Păun: „Satori, litera care vine după 
ultimul salt, saltul din dincolo în dincolo. Din poala femeii cvadratura cercului: 
Aleph”. Tot în acel volum: „aleph pe muchia argintului / am văzut singurătatea 
apa caldă / în sânge într-o colbă aşa” („Centuri μ”). Or, „El Aleph este unul 
dintre textele cele mai caracteristice ale lui Borges” [2, p. 18]. Şi este firesc ca 
acesta să înmulţească proteic rafturile poeticii universale. În poemul „Casa lui 
Jack” citim: „poemele vin de la sine / din lucruri”. E acel chosism borgesian, 
care „vede” în lucruri o enumerare a lumii şi o facere literară a altei lumi 
oglindite.

Într-o manieră eretică, după cum a dat şi Borges tonul, tot la Adrian 
Ciubotaru citim un poem întitulat eminescian „Şi dacă...”, cu un motto:  
„de Pierre Menard”, apoi urmează poemul eminescian „Şi dacă ramuri bat…”. 
Apoi citim alt poem „Şi dacă...”, cu motto-ul „lui Pierre Menard”: „Un geam 
cutremurat / şi plopii îmi deşiră ramuri / Sufletul bătând şi dacă / în mintea 
mea apropiere / În nervii mei desimea / lucind împrăştie golaşă / Întotdeauna 
ziua plină / aminte luna printre nori / Un gând senin şi dacă / lumină alungând 
pe lac / Şi cu-mpăcare gândul / durerile adânc e ca” [4, p. 60]. Desigur 
toate acestea ne trimit la naraţiunea lui Borges „Pierre Menard autorul lui  
Don Quijote”, textul în care ideea unei auctorialităţi definitive este revizitată 
şi reinterpretată.

Leo Butnaru vede în „orbirea lui Borges” („Mult stil în cruzime”, 1993) 
[5, p. 61] mai mult decât un element biografic, aşa cum aceasta se înscrie în 
universul poeţilor orbi „ca Homer Milton Borges” („Aşa amuţit-a Zarathustra”, 
2003) [5, p. 324] o constantă a literaturii universale care vine încă de la acei 
homerizi, barzii orbi ai antichităţii, care se presupune că erau o colectivitate de 
poeţi orbi care cântau faptele de arme ale vitejilor. Or, dacă spui poetul orb, 
spui şi Borges, chiar dacă nu ai dat un nume concret. 

În 2010, răspunzând la întrebarea dintr-un chestionar al revistei 
„Apostrof”: „Cum aţi fi procedat în locul lui Paracelsus, aţi fi făcut sau nu 
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minunea în prezenţa prezumtivului discipol? De ce s-a abţinut Paracelsus?” 
[6], Leo Butnaru afirma: „Acesta e finalul fascinantei, misterioasei şi popularei 
nuvele a lui Borges, numele căreia şi l-au preluat de titulatură atâtea şi atâtea 
asociaţii, societăţi, instituţii mai mult sau mai puţin serioase, registrul cărora 
se întinde de la medicină la magie, de la firme de turism la găşti de stradă, 
de la transcendentalism la psihedelism... Căutaţi pe internet, în mai multe 
limbi, şi veţi vedea cât de pliabilă, de aplicabilă, oricând, pe orice şi oricum, 
e „Roza lui Paracelsus ca brand”!... Şi aceasta pare a fi chiar naraţiunea 
despre care se spune că e dedicată cititorilor de la 7 la 77 de ani, pentru că, 
până la un moment, cu două-trei fraze până la final, respectiva parabolă 
criptică poate fi crezută axată pe un subiect paralel, implicit afin, celui din 
celebrissima naraţiune pentru cei mici şi mari de-a valma „Hainele cele noi 
ale Împăratului” de Hans Christian Andersen. În cazul dat, însă, Borges 
ţinând să dea o „variantă” doar pentru cei maturi. Numai că finalul anulează 
această posibilă prezumţie, propulsând ideea din material, sau – etic-material 
(pilduitor) în spiritual; în pur-spiritual şi, poate că, spirit pentru spirit ca în 
cazul artei pentru artă. Paracelsus «întruchipează»… spiritul (de-a pururi 
fără trup; spiritul pur!)” [6].

În „Pagini de jurnal” datate cu 26 mai 1991, tot Leo Butnaru 
mărturiseşte: „Ieri şi astăzi am parcurs – maratonic – captivantul volum 
„Borges despre Borges”. După „Cărţile şi noaptea”. După eseul despre acest 
socratic contemporan, pe care l-am depus la revista „Basarabia”. Aproape de 
concepţia mea mărturia marelui argentinian, conform căreia povestirile pot 
fi duse în albia eseului erudit, că eseurile pot trece în poeme, iar poemele se 
îngemănează cu proza ori chiar sunt scurte naraţiuni. În viziunea lui Borges, 
deosebirea dintre proză şi poezie nu e decât una tipografică, din acest motiv 
el intercalând proze prin paginile volumelor sale de versuri” [7] Or, impactul 
borgesian este mai mult decât la nivel de lecturi, el produce poeme, interviuri 
şi mici eseuri, la un nivel manifest, cel latent fiind mai greu de evaluat (idei 
ascunse, influenţe, paralelisme indirecte).

La Grigore Chiper apare biblioteca borgesiană la fel alături de cea 
eminesciană, or, dacă Borges dialoga cu Cervantes, noi o facem cu Eminescu: 
„nu eşti sigur că totul e atât de ordonat/ cum se vede de la geamul bibliotecii 
Eminescu […]/ din perspectiva geamului/ eşti mereu strâns între o magherniţă 
şi o piramidă/ a dispărut mezazinul îl regăsesc aici/ în biblioteca lui Borges” 
(„Iaşii în carnaval”, 2005) [8, p. 84]. Mezaninul, ca ceva intermediar între etaj 
şi parter la fel ne trimite la Aleph. În poemul „Pe marginea unui text borgesian” 
(2001) Grigore Chiper pare să anunţe o percepţie profundă a ceea ce este opera 
lui Borges şi ce a fost Borges omul: „În notele pe marginea textului păreai 
îndrăgostit/ Ai aprins ruguri/ Totul era pregătit/ Ce femeie ce linie distinsă 
întâlneai/ când şi Borges părăsea biblioteca/ urmând sunetele unei delii”  
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[8, p. 174]. Acea fericire din notele pe marginea unui text se referă la altcineva, 
dar şi la Borges, aşa cum nu a existat un autor mai dependent de îndrăgostirile şi 
nefericirile sale cum a fost Borges. Biograful său Edwin Williamson a încercat 
să abordeze opera argentinianului din această perspectivă, demonstrând 
că aceasta se pretează perfect unui astfel de demers, chiar dacă de când cu  
teoriile structuraliste şi formaliste, viaţa autorului a trecut după paravanul 
cercetărilor literare. 

Eugen Cioclea în poemul „Vorbirea directă” îl menţionează pe Borges în 
contextul unui Premiu Nobel pe care nici Borges nu îl luase: „corespondentul 
unui cotidian oarecare/ l-a întrebat pe un băieţel japonez/ ce-ar vrea să fie 
acesta/ când o să crească / mai mare./ Ştiţi ce-a răspuns gâgâlicea/ privindu-l 
pe tip cam saşiu?/ Zice aşa dintr-o dată:/ vreau să fiu/ vi-i-i-u…/ Un an mai 
târziu/ prins într-o conferinţă de presă,/ unde-am muşcat din acelaşi inconştient 
microfon/ împreună cu Borges/ şi în speranţa că lumea va fi curând/ mai puţin 
imperfectă,/ îl propuneam pe copil la Premiul Nobel, –/ pentru merite deosebite 
de logică/ şi pentru exemplul/ impetuos/ de vorbire/ directă” („Vorbirea directă”, 
1988) [9, p. 50].

Poeta Valeria Grosu în cartea sa „Mierea eretică” (2002), în poemul 
„Labirint” constată la fel de eretic că anumite lucruri: „nu înseamnă câtuşi 
de puţin labirint,/ înseamnă la fel de puţin coşmarul lui Borges” [10, p. 41], 
anunţând astfel relativitatea a tot, chiar şi a operei borgesiene, mai bine zis 
a receptării acesteia, aşa cum, aceasta a devenit de la un timp un stereotip 
intelectual, o modă şi o poză a multor mâini care scriu.

În cartea cu un titlu-marcă „Câmpia Borges” (2002), Vasile Gârneţ 
reconstruieşte o lume borgesiană în spaţiul interriveran şi nu numai, aşa cum 
poezia nu poate şi nu trebuie să aibă hotare. Citim, în primul rând borgesian, 
poemele semnate de Vasile Gârneţ, gândind la „Biblioteca Babel” şi la 
„interpolările fiecărei cărţi în toate cărţile”. Ne îndeamnă titlul şi unele semne 
textuale. Întinderea vastă a textului îţi permite să citeşti intertextual şi să percepi 
cele două lumi auctoriale, privindu-le alephic dintr-un singur punct. Panorama 
şesului ideatic produs de mâna scriitorului permite (şi cere) existenţa unor lumi 
paralele, concomitente, mai ales a celei borgesiene. 

„Câmpia Borges”, cartea ca o grădină a potecilor ce se bifurcă, mai bine 
zis, ca o grădină a poemelor ce se bifurcă, este o carte mai mult decât intertextual 
borgesiană. Privilegiul de a fi singur al poetului este prima dimensiune care te 
apropie de Borges, dar şi de orice alt mare autor, căci „singurătatea orgolioasă 
şi esenţială a unui poet / care se apără capitonându-şi existenţa cu lecturi / din 
Borges şi Proust” [11, p. 42] este cea care te împinge spre ceea ce numim cu 
toţii creaţie. În „caligraful suferinţei” eul scriptural apare „singur între cărţi 
şi lucruri” [11, p. 29]. Aici ne amintisem de celebrul vers borgesian „Digo 
estas cosas, estas cosas no estas palabras” („Spun aceste lucruri, aceste lucruri 
şi nu aceste cuvinte” „Mateo XXV, 30”). Un fel de chose-ism al receptării 
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şi comunicării artistice. Acea dexteritate de a vedea în lumea obiectuală  
o prelungire a celei metafizice. 

Citind „prin fereastra / ca o carte deschisă / îmi revăd copilăria / uşor 
degradată de timp” [11, p. 60], am continua cu borgesianul gând: „fusesem 
cândva un copil într-o simetrică grădină”. Poemul „poligon 2001” aminteşte 
un subiect similar cu cel din naraţiunea borgesiană în care moare Kilpatrick, 
cu ţara ca un poligon, ca un teatru politic existenţial, unde „întotdeauna  
e prea târziu / Basarabia mea pare astăzi un cimitir / care nu ne mai 
luminează deloc memoria” [11, p. 36]. Umanul apare în acest volum într-o 
formă similară reflecţiilor din oglinzile abominabile din textele borgesiene.  
În poemul „câmpia Borges” citim: „ascultam cum respiră tăcerea”  
[11, p. 22], e o tăcere a întâlnirii cu eul şi cu lumea în care „noi umblam 
prin grădini cultivate” [11, p. 22] (această grădină borgesiană trimite şi la 
un alt titlu semnat de Vasile Gârneţ – în 1992 apăruse volumul de poezii 
„Personaj în grădina uitată”). În „scrisoare de la prietenul meu monegasc 
Domenico Moratti” găsim îndemnul „citeşte Borges” [11, p. 52]. 

Versul „într-o casă veche / să scapi jos o monedă” [11, p. 70] ne-a 
amintit de borgesianul „Zahir”. În „tehnica mozaicului” citim o descriere 
alephică, în manieră borgesiană întâlnită la poetul argentinian şi în poemul 
„Mi vida entera”: „apoi alte scene / o harpistă într-o pauză de meditaţie / 
(rochia ei avea culoarea muribundă / ceva prevestind parcă o primejdie) / 
un amator de bridge care striga / că ştie cum să zidim rozbombonul / o staţie 
de tren pustie unde regnul / îşi săvârşea ritualul despărţirii / din nou cortina 
muzicală – trompeta lui Nini Rosso / şi regretul nostru că istoria reţine 
foarte puţin / din toate acestea” [11, p. 12]. Volumul „Câmpia Borges”  
e topografic până la criptografic: Malbork (Polonia), Cascais (Portugalia), 
Ypres (Belgia). Aceeaşi manieră borgesiană de a recrea lumea şi harta ei în 
rândurile dintr-o carte. Or, Vasile Gârneţ a demonstrat faptul că Borges e un 
autor ce poate deveni un obicei.

În cartea sa de debut „Return to innocence” (2014), tânărul poet 
Virgil Butnaru constată ca şi Valeria Grosu, mai eretic chiar decât întreg 
eretismul postmodernist: „vânez/ şoareci/ în biblioteca lui borges” (haiku 
basarabean) [12, p. 35]. Astfel, şi spaţiul livresc în care se proiecta Borges 
poate fi contestat, revizitat şi chiar pastişat. O permit vremurile (literare) şi 
noile paradigme (non)estetice.

Astfel, Vasile Gârneţ, Eugen Cioclea, Leo Butnaru, Grigore Chiper, 
Adrian Ciubotaru, Valeria Grosu, Emilian Galaicu-Păun şi Virgil Butnaru 
s-au apropiat de Borges, transformându-l într-un pre-text, o pre-textură 
po(i)etică. Aceasta ne oferă posibilitate să descoperim un text prin altul, să 
înţelegem un autor prin alt proiect auctorial, să punem în valoare un corpus 
de texte din literatura basarabeană, comparându-le şi aplicându-le diferite 
prisme contrastive de lectură. 
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TERMINOLOGIA  ECONOMICĂ.  ELEMENTE  ADJECTIVALE
INTERDISCIPLINARE  ŞI  DE  LIMBĂ  COMUNĂ

silvia PITIRICIU
Universitatea din Craiova

Abstract. The meanings of the adjectival terms of economic language are 
highlighted by constructions containing these terms and the nouns they determine. 
The nominal phrases of economic language indicate that, besides specialized 
adjectives, there is a series of interdisciplinary and common language adjectives. 
The analysis aims to outline the semantic, formal characteristics of these types 
of adjectives, the contextual meanings in which they occur. The dynamics of the 
domain are conferred not only by borrowings of English origin, in particular,  
but also by the migration of the adjectival element from other domains and 
common language toward economic language.

Keywords: Economic language, adjective, meaning, borrowing, inter-
disciplinary.

Limbajul economic, unul dintre cele mai vechi limbaje specializate, este 
un instrument utilizat atât în ştiinţele economice (management, marketing, 
finanţe-bănci, comerţ, bursă, afaceri), cât şi în media. Cercetările lingvistice 
româneşti şi străine sunt orientate pe terminologie: Constantinescu, 1996 [1], 
Stoichiţoiu Ichim, 2006 [2], Museanu [3], Athu [4]; pe lexicografie: Dobrotă 
[5], Topală [6]; pe discurs: Samuels, 1989 [7], Dudley-Evans, Henderson 
(eds.), 1990 [8]; Bernard, Colli, 1994 [9]. Presa este un factor important 
pentru vehicularea termenilor specializaţi. Odată cu aceştia, circulă şi termeni 
interdisciplinari ori termeni din lexicul comun, cu un rol important în receptarea 
limbajului economic de către nespecialişti. 

După schimbarea regimului social-politic din 1989 în România, 
economia prin subdomeniile aferente a cunoscut o dezvoltare observabilă 
la nivelul lexicului specializat, prin împrumuturi, calcuri şi creaţii interne. 
Pe lângă termenii care definesc o serie de concepte economice, un rol 
important au şi adjectivele. Ele oferă resurse mari de exploatare lingvistică. 
Din categoria adjectivelor, în cercetarea prezentă ne-am oprit la adjectivele 
interdisciplinare şi la cele din lexicul comun. Aceste elemente exprimă  
o serie de caracteristici prin care limbajul economic pierde din tehnicitate 
şi se apropie de alte limbaje specializate ori de limba comună. Exemplele în 
care apar termenii adjectivali selectaţi sunt preluate din presa românească 
din perioada 1990-2014 sau din alte surse.
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1. Adjective interdisciplinare
În limbajul economic se folosesc adjective interdisciplinare, care 

aparţin unor domenii variate: juridic, ştiinţific şi tehnic, social. Ele exprimă 
caracteristici ale conceptelor economice şi nuanţări ale substantivelor cu care 
se asociază în cadrul unor sintagme nominale.

Din domeniul juridic provin adjective precum: contractual, eligibil, 
legal, statutar, suspect. Ele intră în structura câtorva sintagme utilizate în 
limbajul economic: clauză contractuală, solicitant eligibil, pierderi legale, 
rezervă legală, audit statutar, tranzacţie suspectă. De exemplu: „Dacă rezerva 
legală ar fi folosită la acoperirea pierderilor, reconstituirea ulterioară a rezervei, 
în aceeaşi limită, nu va fi deductibilă la calculul impozitului pe profit.” (http://
www.capital.ro, 10.09.2014, Cum pot fi acoperite pierderile contabile din 
punct de vedere fiscal); „Prin audit statutar se înţelege examinarea efectuată de 
un profesionist contabil competent şi independent asupra situaţiilor financiare 
ale unei entităţi în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii 
fidele, clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare precum şi a rezultatelor 
(performanţelor) obţinute de aceasta.” (http://www.contabilii.ro, 11.10.2014, 
Auditul statutar: definiţie, rol şi obiective).

Din domeniile ştiinţific şi tehnic provin adjective ca: accelerat, analitic, 
circulant, convertibil, cumulative, electronic, intermitent, lichid, liniar, 
operaţional, rezidual, sintetic, suspensiv, tehnic, triunghiular, variabil. 
Ele intră în sintagme specifice limbajului economic: amortizare accelerată, 
contabilitate analitică, activ circulant, fonduri circulante, operaţiune 
convertibilă, document cumulativ, monedă electronică, inventar intermitent, 
active lichide, creanţă lichidă, amortizare liniară, leasing operaţional, 
valoare reziduală, contabilitate sintetică, regim suspensiv, capital tehnic, 
expertiză tehnică, operaţiune triunghiulară, cheltuieli variabile, costuri 
variabile. De exemplu: „Amortizarea liniară constă în includerea uniformă 
în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu 
duratele normale (normate) de utilizare a activelor patrimoniale imobilizate.” 
(www.econ.ubbcluj.ro, Regimul de amortizare liniară); „Soldul activelor 
lichide ale băncii a constituit 3,413 miliarde lei, de peste 2,5 ori mai 
mult decât nivelul reglementat de BNM. (http://old.eco.md/index.php?, 
25.02.2014, În ianuarie, BEM a înregistrat profit, iar soldul activelor 
lichide a crescut cu 115 milioane de lei); Capitalul tehnic este ansamblul 
mijloacelor, bunurilor (cu caracteristicile lor constructive, funcţionale) 
folosite pentru a produce alte bunuri.” (http://www.economiaintreprinderii.
ro/glosar.htm, 11.10.2014, Glosar. Economia întreprinderii); „Tranzacţiile 
cuprinse în operaţiunile triunghiulare au reguli precise în ce priveşte regimul 
de TVA.” (http://infotva.manager.ro, 18.03.2014, Operaţiune triunghiulară.  
Ce obligaţii privind TVA-ul apar?); „Contabilitatea sintetică şi analitică  
a cheltuielilor este organizată în spiritul respectării principiilor contabile general 
acceptate, cu incidenţă directă asupra elementelor de cheltuieli şi implicit 



203

asupra veniturilor şi rezultatelor.” (http://teoraeco.blogspot.ro, 26.03.2010, 
Contabilitatea sintetică şi analitică a cheltuielilor).

Din domeniul social au intrat în limbajul economic adjective precum: 
colectiv, familial, global, individual, patrimonial, personal, public, social, 
folosite în sintagme diferite: salariu colectiv, întreprindere familială, venit 
global, întreprinderi individuale, solvabilitate patrimonială, deducere 
personală, fonduri publice, capital social, parte socială. De exemplu: 
„Deducerea personală reprezintă o facilitate fiscală acordată de stat persoanelor 
fizice angajate, care obţin venituri din salarii.” (http://codfiscal.net/36178, 
26.06.2013, Deducerea personală – facilitate fiscală pentru angajaţi); „Amnistia 
fiscală în cazul mamelor, pensionarilor şi personalului plătit din fonduri publice, 
promulgată de şeful statului.” (www.agerpres.ro, 23.09.2014, Amnistia fiscală 
în cazul mamelor, pensionarilor şi personalului plătit din fonduri publice, 
promulgată de şeful statului).

2. Adjective din lexicul comun
Multe adjective care aparţin lexicului comun intră în sintagme 

nominale specifice domeniului, fapt explicabil prin impactul limbajului 
economic în societate şi în comunicare. Distribuţia adjectivelor în structurile 
sintagmatice variază:

direct: acreditiv direct, cheltuieli directe, concurenţă directă, cost 
direct, cotare directă, daună directă, debitare directă, export direct, 
finanţare directă, impozit direct, investiţie directă, împrumut direct, livrare 
directă, marketing direct, plasament direct, servicii directe, vânzare 
directă. De exemplu: „Concurenţa directă apare între întreprinderile ce 
oferă bunuri identice sau similare adresate aceleiaşi categorii de nevoi 
ale consumatorului (de exemplu: nevoia fiziologică de a bea se poate 
satisface prin consumarea unei băuturi carbogazoase pe bază de cofeină 
Coca-Cola sau Pepsi Cola).” (http://www.stiucum.com, 6.10.2014, Forme 
de concurenţă existente între producători) ; „Cotarea directă reprezintă 
cantitatea monedei locale necesară pentru a putea cumpăra o unitate din 
moneda străină şi respectiv cantitatea monedei locale care este cuvenită 
atunci când o unitate din moneda străină este vândută.” (http://www.
business24.ro, 5.12.2011, Introducere în tranzacţionarea pe piaţa FOREX); 
„Plăţile prin debitare directă sunt o alternativă modernă la clasicul ordin 
de plată sau la plata cu cardul ori plata prin internet banking sau home 
banking.” (http://www.marketwatch.ro, 14.03.2010, Schema SEPA de bază 
pentru debitare directă); „Oferta publică poate fi derulată de ofertant sub 
forma plasamentului direct sau de către societăţi de intermediere autorizate 
de A.V.M. sub forma plasamentului intermediat (plasament garantat sau 
metoda celei mai bune execuţii).” (http://www.lege-online.ro, 26.09.2014, 
HOTĂRÂRE 788 /1993).

global: cerere globală, cesiune globală, competiţie globală, cost global, 
economie globală, management global, obligaţiuni globale, ofertă globală, 
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planificare globală, productivitate globală, producţie globală, produs global, 
rabat global, societate globală, sumă globală, venit global. De exemplu: „Însă, 
echilibrul dintre cererea şi oferta globală, dintre posibilităţile şi nevoile de 
finanţare ş.a. nu sunt decât echilibre contabile care nu trebuie confundate cu 
echilibrele economice.” (http://biblioteca.regielive.ro, 3.10.2014, Echilibrul 
economic şi dezechilibrele); „Planificarea globală şi integrală a diverselor 
resurse ale companiei printr-o singură aplicaţie. (http://www.lynxsolutions.ro, 
28.09.2014, LynxBusinessManager); „Producţia globală a crescut pentru toate 
tipurile de energie regenerabilă.” (www.responsabilitatesociala.ro, 19.06.2014, 
Studiu: Producţia globală de energie regenerabilă a crescut peste aşteptări); 
„Criza financiară le-a acordat liderilor mondiali oportunitatea de a crea cu 
adevărat o societate globală, crede premierul britanic Gordon Brown.” (http://
www.antena3.ro/,11.11.2008, Societatea globală); „Impozitul pe venitul global 
creează dispute.” (www.1asig.ro, 27.09.2014, Impozitul pe venitul global 
creează dispute).

fix: active fixe, amortizare fixă, capital fix, cheltuieli fixe, cost fix, credit 
fix, datorie fixă, garanţie fixă, mijloace fixe, paritate fixă, rată fixă, salariu 
fix, scadenţă fixă, taxă fixă. De exemplu: „Consumul capitalului fix are loc în 
mod treptat, prin participarea sa la mai multe cicluri de producţie, fiind afectat 
de uzură.” (http://inthehive.wordpress.com, 29.12.2009, Consumul şi costul 
producţiei); „Valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe va fi majorată 
începând de la 1 iulie, potrivit unui act normativ publicat recent.” ( http://
www.avocatnet.ro, 4.06.2013, Pragul valoric pentru imobilizările corporale, 
majorat la 2500 de lei. Cum îţi afectează afacerea?); „Însă Letonia era deja 
obişnuită cu o parte dintre constrângerile euro – cursul monedei naţionale 
era ţinut la paritate fixă cu moneda unică europeană.” (http://riscograma.
ro, 16.09.2014, Drumul spre euro); „În prezent suntem singura instituţie 
bancară care oferă împrumuturi imobiliare cu rate fixe competitive în moneda 
naţională.” (https://www.bcr.ro, 8.05.2014, BCR acordă credite ipotecare cu 
dobânda fixă începând de la 5.25%, pe perioade de 3 sau 5 ani).

real: active reale, bunuri reale, capital real, cost real, dobândă 
reală, economie reală, mijloace reale, piaţă reală, profit real, salariu real, 
valoare reală, venit real. De exemplu: „În condiţiile în care, de pildă, rata 
nominală a dobânzii este de 50%, iar rata inflaţiei este de 40%, rata dobânzii 
reale va reprezenta 7,14% (dobânda reală pozitivă), ceea ce înseamnă că se 
recuperează puterea de cumpărare a capitalului angajat şi o sumă ce reprezintă 
dobânda reală, de dimensiuni mult diminuate, în raport de nivelul nominal.”  
(http://biblioteca.regielive.ro, 5.10.2014, Teorii privind rata dobânzii);  
„Fiscul verifică dacă marile companii petroliere ascund profitul real.”  
(www.business24.ro, 26.01.2011, Fiscul verifică dacă marile companii 
petroliere ascund profitul real); „Salariul real este de o importanţă deosebită 
pentru comportamentul salariatului în muncă.” (http://biblioteca.regielive.ro/, 
6.10.2014, Salariul real şi impozitarea); „Contribuabilul plăteşte un impozit 
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de 16% din această sumă, indiferent de venitul real realizat.” (www.evz.ro, 
23.01.2012, PFA-urile cu venituri mari, taxate în sistem real).

Alte adjective au o distribuţie mai mică: extern (capital extern, comerţ 
extern, cont extern, credit extern, datorie externă, obligaţiune externă, piaţă 
externă, plăţi externe); general (acreditiv general, asigurări generale, audit 
general, cesiune generală, creditor general, daune generale, solvabilitate 
generală); comun (acţiuni comune, cost comun, piaţă comună, preţ comun, 
risc comun, tarif comun); competitiv (avantaj competitiv, licitaţie competitivă, 
ofertă competitivă, piaţă competitivă, preţ competitiv); absolut (monopol 
absolut, obligaţie absolută, plusvaloare absolută, proprietate absolută, 
valoare absolută); final (consum final, dividend final, impozit final, ofertă 
finală, preţ final); acceptabil (cambie acceptabilă, comision acceptabil, credit 
acceptabil, venit acceptabil), total (activ total, capitalizare totală, datorii 
totale, inventarieri totale); curent (lichiditate curentă, rată curentă, venituri 
curente).

Se observă că din lexicul comun au trecut spre limbajul economic 
adjective variate. Pe lângă cele menţionate, şi alte elemente s-au fixat în 
sintagme: fond deschis, lichiditate imediată, lichiditate rapidă, active 
intangibile, depozit indisponibil, capital permanent, acţionar principal, 
debitori solidari, creditor preferenţial, taxe speciale, cost tranzitoriu etc. 
Elementele adjectivale au dat naştere unor serii antonimice: total activ vs 
total pasiv, inventarieri totale vs inventarieri parţiale, cost direct vs cost 
indirect, capital fictiv vs capital real ş.a.

3. Concluzii
În sintagmele nominale utilizate în limbajul economic, adjectivele 

interdisciplinare şi de limbă comună exprimă caracteristici ale acţiunilor 
sau ale proceselor specifice domeniului. În toate structurile, termenii sunt 
monosemantici. Adjectivele interdisciplinare care au intrat în limbajul economic 
au o capacitate combinatorie diferită, în funcţie de termenii substantivali: 
cele provenite din domeniul ştiinţific şi tehnic se orientează spre substantive, 
termeni economici (contabilitate, fonduri, monedă, creanţă, capital, cheltuieli, 
costuri) şi tehnici (amortizare, expertiză, operaţiune); cele provenite din 
domeniul social se combină numai cu nume, termeni economici (salariu, venit, 
fonduri, capital, solvabilitate). Un comportament diferit în raport cu profilul 
economic îl au adjectivele care provin din domeniul juridic: ele se combină 
fie cu nume, termeni juridici (clauză, solicitant, audit), fie cu nume comune 
(pierderi, rezervă). Faptul este legat de caracterul conservator şi închis al 
limbajului juridic, mai puţin supus extinderilor semantice, spre deosebire de 
domeniul social ori chiar de cel ştiinţific şi tehnic.

Adjectivele care provin din lexicul comun sunt variate; ele se asociază 
numai cu nume, termeni economici. Sensurile substantivelor conferă specificul 
economic, adjectivele având rol formal.
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La nivelul adjectivelor, lexicul economic dispune de serii antonimice, 
prin care sunt marcate caracteristicile opuse. Sfera semantică a domeniului 
economic este deschisă la elemente noi, interdisciplinare şi de limbă comună.
Chiar dacă substantivele poartă încărcătura semantică, acest proces de migrare 
se realizează şi prin adjective. Acestea au rolul se a potenţa semantica termenilor 
economici substantivali.
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DESPRE  ÎNSUŞIRILE  METAPOIETICE
ALE  LITERATURII

Ion PLĂMĂDEALĂ
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Abstract. Against the backdrop of the current theoretical debates on the crisis 
of traditional humanist, ethical and religious meanings and values, accompanied by 
devaluation, diminishing of the roles played by the arts and literature on the cultural 
scene, we will discuss the presumptive „meta” qualities of the literary discourse, 
in relation to fundamental notions of physis, poiesis and techne interpreted in 
phenomenological and poststructural traditions.

Keywords: Metapoietic, physis, the crisis of meaning, complexity thinking, 
phenomenology.

În continuare voi încerca să formulez succint liniile unei problematici 
complexe şi interdisciplinare, din care voi tematiza aspectul spre care trimite 
titlul comunicării.

Mai întâi aş dori să conturez oricât de aproximativ backgroundul pe care 
se proiectează această problematică sau cronotopul în care mă situez, nişte 
premise şi asumpţii teoretice. La modul cel mai general, aş spune că este vorba 
de un cronotop al pragului sau al limitei şi implicit al tranziţiei. Neputând 
să desfăşor acest subiect, la care m-am referit şi cu alte ocazii, nu pot decât 
să trimit la un corpus de texte recente pentru care sunt emblematice titluri 
precum: La littérature en péril (Tz. Todorov), L’adieu à la littérature. Histoire 
d′une dévalorisation. XVIII-XX siècle (W. Marx), The Death of Literature  
(A. Kernan), The End of Art: A Philosophical Defense (A. Danto), The End of 
Criticism (T. Eagleton) sau Gaia in Turmoil. Climate Change, Biodepletion, 
and Earth Ethics in an Age of Crisis (ed. E. Crist & H. B. Rinker), o notorie 
lucrare inter- şi multidisciplinară asupra biosferei, a noosferei ecologice,  
a unei etici a Pământului. Iată că Pământul, dintotdeauna obiect pentru om, 
se constituie în subiect cu drepturi depline într-o epistemă nouă aflată pe 
cale de articulare. Deci este important de reţinut că fenomenul crizei pe care 
l-am evocat nu se restrânge, în prezent, nici la domenii de realităţi şi stări 
de lucruri separate, nici la reprezentările lor discursive în discipline aparte 
precum fizică, biologie, teoria artelor, studiul literaturii etc. În acest punct, nu 
pot decât să trimit la Edgar Morin care descrie în numeroase lucrări specificul 
crizei actuale pornind de la confluenţa mai multor perspective: geografică, 
biologică, ştiinţifică, politică şi filosofică.
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Ceea ce este important pentru mine în acest context se referă la 
particularităţile crizei artelor, a literaturii şi sensului literar în perioada modernă 
şi cea contemporană, precum şi la acea epistemă ce se configurează pe o nouă 
ştiinţă a complexităţii şi transdisciplinarităţii ce ne-ar putea oferi nişte indicaţii 
metodologice şi eventual anumite concepte relevante pentru filosofia, estetica 
şi hermeneutica literară. 

Se cuvine să disociem două aspecte intricate: criza literaturii/artelor în 
general (deşi mă voi referi la literatură, totuşi am convingerea că trebuie să 
păstrăm mereu trează o conştiinţă estetică a unităţii câmpului artelor) şi criza 
paralelă a studiilor literare, şi, mai larg, criza umanioarelor. În ultimele două 
decenii, aceste chestiuni nu au încetat să fie cap de afiş al numeroase monografii, 
dezbateri, simpozioane şi numere tematice editate de cele mai prestigioase 
reviste filologice de specialitate din arealul anglo-saxon şi cel european.

Referitor la criza literaturii, criza având aici şi sensul etimologic de 
fractură, sciziune care se produce printr-un proces împins sau ajuns până 
la limitele sale, inclusiv prin coliziune cu vecinătăţile sale disciplinare, 
în discursurile cele mai alarmiste şi catastrofiste se vorbeşte chiar de 
pericolul extincţiei literaturii în societăţile occidentale sub presiunile 
crescânde ale capitalismului globalizant care reuşeşte să impună la toate 
nivelurile socioinstituţionale o ideologie de piaţă şi o gândire calculatoare, 
managerială pentru care literatura ficţională apare ca o relicvă anacronică 
şi inutilă, iar studiul ei academic trebuie să cedeze locul unor profesiuni 
mai lucrative. Această gândire discretă şi computaţională este un produs 
istoric al ideologiei Luminilor şi progresului tehnologic, al formelor 
specifice de mediere tehnologică dintre om şi lume responsabile de mai 
multe efecte înstrăinătoare sau chiar mutilante, dintre care au fost tematizate 
în special alienarea, de către Marx, încadrarea (tehnica)/Gestell în varianta 
lui Heidegger, raţiunea instrumentală, masificarea culturală şi ideologică 
criticate de Şcoala de la Frankfurt. Expansiunea colonizatoare frenetică 
şi într-un ritm tot mai accelerat a tehnologiilor digitale în toate domeniile 
civilizaţionale şi socioculturale afectează fundamental şi imprevizibil structuri 
ale umanităţii noastre, inclusiv sub aspectul experienţelor fenomenologice 
ale producerii, receptării, interpretării şi diseminării valorilor şi operelor 
estetice. Ceea ce trebuie menţionat, sub aspectul crizei de la care am 
pornit discuţia, al chestiunii dacă literatura se poate constitui eventual într-
un principiu al sensului într-o cultură afectată de nihilismul genealogic şi 
deconstrucţionist, este că gândirea tehnică se dovedeşte întotdeauna prin 
natura sa inferioară unităţii şi întregului. Incluzându-se în orice domeniu, 
ea îl fragmentează şi face să apară o înlănţuire de mediaţii succesive şi 
elementare care aparent sunt guvernate de unitatea domeniului, dar în care 
elementul întotdeauna predomină în faţa întregului. În acest mod, gândirea 
tehnică are ca efect inclusiv o dezvrăjire a lumii, în expresia celebră a lui 
Max Weber. Un alt rezultat este fragmentarea şi specializarea exorbitantă  
a disciplinelor ştiinţifice, depăşind în prezent cifra de 7000, o parohializare 
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pe sectoare rigide între care nu mai există punţi de interacţiune şi dialog.  
În acest context, şi ca exemplu contrar, religia, dar şi artele în mare măsură 
au manifestat dintotdeauna vocaţia de a reprezenta imaginar şi simbolic 
existenţa totalităţii, aspiraţia unităţii şi absolutului nediferenţiat în raporturi 
obiectivante sau instrumentale. Am spus „în mare măsură”, pentru că nu 
putem totuşi uita complicitatea paradoxală pe care curentele dominante 
din arta modernistă şi de avangardă, precum şi din cea contemporană le-au 
întreţinut şi le întreţin cu ideologia capitalismului global, ambele împărtăşind 
logica inovaţiei, a ruperii cu orice tradiţie, fetişul inovaţiei permanente de 
dragul inovaţiei care duce în fine la asimilarea şi subordonarea artei de către 
mecanismele pieţei.

Realitatea unei crize a literaturii este recunoscută de toţi cei antrenaţi 
actualmente în sistemul educaţional academic din SUA, Franţa, Italia, şi, 
mai recent, din R. Moldova, realitate ce se manifestă prin marginalizarea 
studiilor literare în favoarea învăţării limbilor străine sau a studiilor culturale. 
Actuala stare de lucruri îi impune pe actorii antrenaţi în procesul comunicării 
instituţionale a literaturii, în special pe teoreticienii literari, să desfăşoare 
diverse tactici de rezistenţă, de felul gherilei culturale concepute de U. Eco, 
să elaboreze politici educaţionale şi de reforme curiculare etc. Până la urmă, 
ne revine sarcina să reargumentăm, pornind de la limitele cronotopice pe care 
le-am evocat sumar, nevoia de literatură şi caracterul iramplasabil al valorilor 
estetico-literare pentru o societate a viitorului. Două interogaţii principiale care 
se impun ar fi următoarele 1: care este cunoaşterea şi experienţa particulare la 
care literatura, văzută ca proces sau practică, şi nu ca depozitar de informaţii, 
ne oferă acces; 2: care sunt valorile specifice etice, politice sau afective pe 
care le comportă această cunoaştere şi experienţă particulare pe actuala scenă 
academică, culturală şi social-politică. 

De aici, vreau să trec la a doua semnificaţie etimologică a noţiunii 
de „criză” ce se desprinde din etimonul grec krinein, anume „judecată” sau 
„critică”, deoarece în opinia mai multor cercetători, şi îi am în vedere în 
special pe Tzvetan Todorov şi George Steiner, de criza actuală a literaturii se 
fac vinovate în primul rând studiile literare şi, mai larg, ştiinţele umaniste. 
În formulările plastice şi dezabuzate ale lui Steiner, umanioarele (de la 
litterae humaniores, care în latină însemna „litere mai umane”, deci ele ar fi 
mai umane decât ştiinţele exacte) nu doar că eşuează în a umaniza, ci uneori 
pot chiar să dezumanizeze, ceea ce se întâmplă când preocuparea de texte 
înlocuieşte preocuparea de alte fiinţe umane [1]. În mod similar, şi Todorov 
este convins că, încetând să se întrebe care este sensul textului, cercetătorii 
au eşuat în sarcina lor de a justifica activitatea critico-literară într-o cultură 
tot mai pragmatică dominată de tehnobirocraţi [2]. Motivul este mai vechi 
şi a fost tematizat exemplar de Adorno, Horkheimer sau Althusser care au 
expus slăbiciunile umanismului european în faţa bestialităţilor umane şi ale 
barbariilor fascismului, în care era firesc să interpretezi seara pe Schubert, iar 
dimineaţa să torturezi şi să ucizi cu serenitate fiinţe omeneşti. Pe acest fundal 



210

întunecat, şi în beneficiul comparaţiei, Steiner descrie elogios şi cu invidie 
propăşirea magistrală a ştiinţelor naturii în ultimele două secole, ştiinţe în care 
valorile de adevăr sunt testabile, iar cunoaşterea e cumulativă, în contrast cu 
disciplinele umaniste în care „oricine poate spune orice despre literatură sau 
artă, sau muzică” [1, p. 153].

Acuza vizează desigur paradigma postmodernistă şi relativismul 
cognitiv şi valoric ce i se reproşează ostentativ. A devenit prin urmare urgentă 
şi o interogaţie epistemologică ce ar putea fi rezumată prin titlul unei lucrări 
recente despre „culturile teoriei”: The Way We Argue Now (A. Anderson, 2006). 
Deci cum argumentăm astăzi în studiile literare, după epuizarea epistemelor 
genealogice şi deconstrucţioniste, a constructivismului epistemologic şi  
a construcţionismului social? În raport cu redutabilele sarcini şi provocări 
care ne stau în faţă, suntem interpelaţi să ne restructurăm modul de gândire 
conform cu noile deziderate şi în direcţia unei conştiinţe tot mai complexe şi 
dialogice, a unui pluralism de interpretări literare tot mai accentuat, însă unul 
care să respingă deopotrivă teritorializarea parohială şi monologistă, precum şi 
relativismul nihilist, autorefutabil şi paralizant. 

Revenind, după acest ocol lămuritor, la titlul comunicării, o precizare pe 
care vreau să o fac este că nu înţeleg prin însuşirile metapoietice ale literaturii 
ceea ce tradiţional se desemnează prin dimensiunea autoreflexivă a discursului 
literar, numeroasele situaţii în care, începând de la Laurence Sterne şi până la 
Italo Calvino, operele zugrăvesc în cuprinsul lor diverse aspecte ale creaţiei 
şi receptării literare. Felul în care am ortografiat poiesis indică expres spre 
semnificaţiile sale etimologice, în mare măsură presocratice, deci anterioare 
consacrării lor filosofice de către Platon şi Aristotel. 

Sursa din care m-am inspirat în formularea acestui titlu problematic 
este o carte recentă coordonată de Hubert Dreyfus ce poartă subtitlul: Reading 
the Western Classics to Find Meaning in a Secular Age [3]. Trei concepte 
călăuzesc această densă lectură estetico-fenomenologică: physis, poiesis şi 
techne. Trebuind să simplific în mod nepermis, voi spune că fiecare concept 
delimitează un anumit mod uman de a fi în lume, iar poiesis, în special la 
Homer, constituie o practică superioară de dezvăluire, des-coperire a fiinţei, 
adevărului, sacrului şi excelenţei umane, o practică păgână sau, mai exact, 
politeistă de cultivare a sensului şi diferenţelor semnificative prin care ea 
se opune favorabil deopotrivă sacrului extatic şi sălbatec al physis-ului şi 
aplatizărilor dezumanizante ale tehnologicului. După ce descrie aceste trei 
practici transmise în tradiţia literară occidentală pentru a revela multiplele 
feluri în care lumea poate să fie pentru om, deci ele funcţionând ca orizonturi 
de semnificativitate, Dreyfus emite ipoteza că în segregaţionismul tot mai 
accentuat al lumilor contemporane devine imperios necesară o abilitate 
suplimentară, anume metapoietica. Facultatea metapoietică ar fi cea căreia 
îi reuşeşte să pună în echilibru receptivitatea noastră pentru physis, poiesis, 
tehnologic şi pentru alte înţelesuri ale realităţilor latente în câmpul cultural, 
deci este vorba de o abilitate, o măiestrie susceptibilă să discrimineze şi sa 
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arbitreze cu discernământ între diversele prezentizări fenomenologice ale 
fiinţei şi sacrului.

Faţă de Dreyfus, de altfel un reputat exeget al lui Heidegger, care se 
menţine constant în albia fenomenologiei hermeneutice încercând să formuleze 
modalităţi proaspete prin care noi, cei care trăim într-o epocă seculară, am 
putea reînvăţa să auzim chemarea zeilor şi să le răspundem adecvat, tentativa 
mea este să extrapolez aceeaşi ipoteză la domeniul literaturii şi să interoghez 
dacă îi putem atribui acesteia virtuţi metapoietice. În fond, este o chestiune 
despre constelaţia de valori literare, de modul specific literar al transmisiunii şi 
diseminării acestora în procesul lecturii şi interpretării, despre alianţele dintre 
poetic şi ficţionalul narativ cu politica şi etica.

Interogaţia fiind extrem de complexă, nu aş putea să răspund aici, nici 
chiar să-i legitimez raţiunea sau chiar formularea nesatisfăcătoare, pentru că 
argumentaţia şi răspunsurile vor varia în funcţie atât de asumpţiile teoretice, 
cât şi de tipul de discurs literar abordat: apolog, ironie, naraţiune de acţiuni sau 
lirică etc.

Tradiţional, discuţiile estetice pe marginea rolurilor şi funcţionalităţilor 
instituţionale şi societale ale artei literare gravitează între polul 
instrumentalismului, ce susţine că opera literară are o misiune educativă, 
morală, politică, şi cel al autonomismului, în care arta e văzută tradiţional ca 
finalitate fără scop, afară de scopul promovării experienţelor pur estetice pe 
care le suscită.

Orice excurs istoric atestă că literatura a oferit frecvent un suport imediat 
şi funcţional pentru diverse situaţii politice şi ideologice, precum a fost cazul 
literaturii engleze victoriene ce a difuzat cu succes idealuri imperialiste 
prin imaginarul simbolic al valorilor de familie, sau cazul istoriilor literare 
europene din sec al 19-lea care au promovat valorile gloriei naţiunilor unificate. 
Dezbaterile canonice recente au demonstrat că literatura încă oferă temei pentru 
anumite relaţii de putere, un suport ideologic pentru diverse minorităţi etnice 
sau sexuale şi pentru definirea identităţilor politice. În acelaşi timp, literatura 
dintotdeauna a fost şi rămâne un topos al interogaţiilor radicale, al suspendării 
sau dislocării ordinilor discursive predominante. De la Baudelaire, Rimbaud 
sau Flaubert încoace polifonia, perspectivele multiple, ambiguitatea, formele 
tot mai complexe de discurs raportat fac cu neputinţă comunicarea unui set 
de valori normative, astfel că în literatura modernă dimensiunile cognitivă, 
etică, ideologică sunt înscrise de o manieră indirectă, în forme refractate, 
oblice şi fiind infuzate de un patos al disidenţei, negativităţii sau absenţei. 
Ducând limbajul la limitele expresivităţii şi dicibilităţii, operele de excepţie 
ale modernismului ne înalţă la altitudinea unor chestiuni existenţiale ultime ale 
fiinţei umane aruncate în lume.

Este ceea ce L. Wittgenstein a teoretizat ca fiind limitele limbajului, 
care se dezgolesc pregnant în faţa unor adevăruri indicibile sau inexprimabile, 
cum sunt cele etice, poetice sau metafizice, care sunt concomitent adevărate 
şi nonsensice, ambivalente, respectiv ele acţionează asupra receptorului 
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nu prin ceea ce se spune în ele, ci, ca şi muzica, prin ceea ce se arată într-o 
aprehendare sensibilă. În convingerea sa, „problemele filosofice apar atunci 
când limbajul sărbătoreşte” [4, p. 115]. Interesul său constant şi fascinaţia 
pentru potenţialul generator ludic, energetic şi ideatic al literaturii ce sfidează 
gramaticile gândirii raţionale şi logicii l-au determinat să-şi formuleze crezul 
filosofic într-o modalitate aletică: „filosofia trebuie să fie scrisă realmente doar 
ca o compoziţie poetică” [5, p. 24]. Iată cum Wittgenstein îşi explicitează 
entuziasmul faţă de un poet german: „Poezia lui Uhland este cu adevărat 
mare. Şi lucrurile stau aşa: dacă nu ne străduim se exprimăm ceea ce nu poate 
fi exprimat nu se pierde nimic. Dimpotrivă, ceea ce nu este exprimat este 
păstrat - neexprimat - în ceea ce este exprimat” [apud 6, p. 170]. Într-un mod 
paradoxal, valorile se exprimă cel mai reuşit printr-o absenţă a expresiei, prin 
însăşi experienţa acestei absenţe a expresiei care este simultan o experienţă 
a limitelor limbajului şi una a transcendenţei valorilor şi libertăţii noastre. 
Cunoaşterea, dacă păstrăm acest termen în discursul estetic, nu trebuie redusă 
nici la chestiunea reprezentării realităţii, nici la cunoştinţele noastre despre 
literatură, ci raportată la învăţămintele pe care poeţii ni le prilejuiesc şi care 
nu sunt de ordinul informaţiei, ci de ordinul valorilor, a căror întemeiere 
transcendentală le fac să debordeze orice logică şi gramatică propoziţională. 
Numai însuşindu-ne această gândire aporetică şi paradoxală a filosofului 
austriac putem să înţelegem enunţurile sale de tipul: „etica şi estetica sunt unul 
şi acelaşi lucru” [7, p. 157] sau „nu trebuie să uităm că un poem, chiar dacă este 
compus în limbajul informaţiei, nu este folosit în jocul de limbaj al transmiterii 
informaţiei” [8, p. 28e].

Prin urmare, literatura este un univers eterogen, constituit dintr-o 
pluralitate diversă de texte ale căror diferenţe sunt cruciale în procesul de 
răspândire a valorilor. Alături de texte care doar amuză citim şi texte ce sunt 
concomitent distractive, educative şi transgresive, enunţuri extrem de complexe 
sau chiar indecidabile din care niciun efort hermeneutic oricât de sclipitor nu 
poate extrage o morală univocă sau o intenţie coerentă. La prima abordare, 
asemenea texte par să fie indiferente moral, amorale sau chiar imorale neputând 
fi racordate la un program politic sau etic explicit. Este situaţia în care literatura 
deschide spre perplexitate, spre complexificare şi indecidabilitate în care se 
năruie orice certitudine cognitivă sau morală. Mai mult decât o moralitate în 
accepţia ordinară de cod comportamental, dar şi dincolo de morala artistică 
prin care numeroşi autori îşi arogă snobist autonomia şi autotelismul, marile 
texte cultivă un tip specific de emoţie morală şi cognitivă ce se arată la nivel 
intuitiv şi exclusiv în situaţii concrete în angrenarea cărora personajele devin 
arena unor ciocniri dintre idei şi sentimente contradictorii. Deci este vorba 
despre procesul incarnării etosului prin discurs la nivelurile narativ, figurativ 
şi verbal, de investirea unei subiectivităţi enunţătoare cu o voce şi un corp, 
cu un ansamblu de determinaţii fizice şi psihice prin care ajunge pe parcursul 
receptării la statutul de caracter şi astfel devine acel operator sau interfaţă 
identificatoare prin care cititorul îşi asimilează la rândul său lumea operei. 
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Această complexitate lingvistică şi discursivă semnalează o logică ireductibilă 
a pluralităţii şi adeseori este sursa unor experienţe hermeneutice şi sociale 
divergente şi contrariante. Întâlnirea cu texte literare complexe generează  
o experienţă a limbajului pe care nicio altă formă a cunoaşterii nu o poate oferi, 
iar aceste experienţe ale pluralităţii discursive şi conştiinţa specială a limbajului 
constituie ele însele nişte valori culturale preţioase ce trebuie păstrate. La fel, 
o valoare autonomă şi indispensabilă prezintă lectura dialogică şi pluralismul 
interpretărilor, acea activitate hermeneutică critică şi plurivocală pe care 
literatura o stimulează în receptori sau în comunităţile interpretative. Respectiv, 
critica şi dialogul în lectură pot converti experienţa literară într-o experienţă 
etică. În exerciţiul înţelegerii, deopotrivă prin achiziţionarea de informaţie şi prin 
identificare imaginativă sau invers, prin distanţare de limbajul naratorului sau de 
acţiunile, ideile şi valorile personajelor, se constituie o deschidere luminătoare, 
sau un interstiţiu liminal pentru adresivitatea şi responsivitatea dialogică în 
care devine posibil să negociem sensul şi proprietăţile axiologice cărora li se 
ataşează particula „-meta”: proprietăţile metapoietice ale literaturii. Deci exact 
această calitate paradoxală a literaturii de a se distanţa de obiectul reprezentării 
chiar în clipa montării acestuia în imagine pe scena limbajului ne solicită efortul 
interpretativ eminamente dialogic şi intersubiectiv prin care, aducând trăirea 
sensibilă, psihică în raza conştiinţei critice şi conceptuale, devine posibil să ne 
întrebăm despre însuşirile metapoietice ale literaturii.
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Abstract. 
Keywords: 

1. Menţionăm din capul locului că, în ultimele două decenii, problema 
limbii „viitorului”, a statutului limbilor naţionale, a rolului limbii naţionale în 
procesul de europenizare şi/sau de globalizare etc. se află pe agenda de lucru 
a diverselor manifestări politice, culturale, ştiinţifice etc. Lucru explicabil 
dacă ne gîndim nu numai la rostul limbajului în viaţa zi de zi a omului,  
dar şi la implicaţiile lui în orice activitate ce se desfăşoară în perioada pe care  
o traversăm. Fireşte, în acest context, se fac fel de fel de declaraţii, se speculează 
pe neştiinţa maselor, se pune miza pe manipularea cititorului şi/sau ascultătorului 
etc. Iată o afirmaţie (aproape) recentă în acest sens. Menţionînd că „la hotarul 
anilor 80 şi 90 am putut urmări o acutizare a problemelor legate de politica 
lingvală în unele republici – Lituania, Estonia, Moldova ş.a. (dacă materialul 
ar fi fost scris acum, indiscutabil că în această listă era inclusă şi Ucraina –  
Gh. P.)”, autorul acestor reflecţii constată în unison cu politicienii statului pe 
care îl reprezintă că „acest fapt a fost primit cu îngrijorare (nimeni nici nu se 
aştepta ca ruşii să „primească acest fapt” cu entuziasm – Gh. P.) şi după hotarele 
acestor republici (în numele onestităţii, trebuia să fie indicată doar Rusia –  
Gh. P.)”. S-ar părea (lucru salutabil), totuşi, că viziunea cercetătorului  
o forţează pe cea a politicianului, recunoscîndu-se că „destinul unor (chiar 
numai al „unor” – Gh. P.) limbi naţionale în URSS s-au pomenit în pericolul 
(nu s-au pomenit, dar erau deja în acest pericol – Gh. P.) de a fi substituite 
cu limba rusă” [1, p. 73], dar, pînă la urmă, deontologicul savantului cedează 
steril în favoarea politicului: „Probabil, cea mai optimală este concepţia despre 
două formaţii teritoriale de stat – băştinaşă şi rusă (s-a dovedit, totuşi, o mare 
cutezanţă, plasînd limba rusă după cea băştinaşă – Gh. P.)” [1, 74].

2. Luarea în discuţie a diverselor aspecte ce ţin de titlul articolului1 ne 
îndeamnă să amintim, mai întîi, de prezenţa, am zice, chiar abundentă – încă 

1 Determinativul lingvocultural are la bază adevărul că limba este un fenomen al 
culturii, întrucît limba germinează în cultură, se dezvoltă în cultură, exprimă cultura sau, 
în termeni coşerieni, „limbajul este, pe de o parte, baza culturii, a întregii culturi şi, pe de 
altă parte, este o formă a culturii” [2, p. 102].
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din cele mai vechi timpuri – pe paginile literaturii (şi nu numai) de specialitate 
a unor afirmaţii care pe unii îi pot entuziasma, iar pe alţii îi pot contraria sau, în 
cel mai bun caz, îi pot pune pe gînduri. De exemplu, M. Lomonosov susţinea că 
prin intermediul limbii spaniole poţi vorbi „în mod cuviincios cu dumnezeu”, 
al limbii germane – „cu duşmanul”, al limbii franceze – „cu prietenii”, al limbii 
italiene – „cu sexul feminin” şi doar prin intermediul limbii ruse poţi să vorbeşti 
„cu toţi laolaltă”. Nu mai puţin tranşantă este şi eroina din povestirea „Tina”  
a lui A. Cehov: „Limba germană este cabalină, cea engleză – mai nătîngă nici că  
să-ţi imaginezi: faiti-fiti-fiuiti! Italiana este plăcută numai cînd o vorbeşti încet, iar 
dacă asculţi o gură-spartă italiană capeţi acelaşi jargon evreiesc. Dar polonezii? 
Doamne fereşte! Nu e nimic mai respingător decît limba!”. Judecînd lucrurile 
prin absurditate şi dînd, ipotetic, credibilitate afirmaţiilor invocate, poţi oare să 
nu-ţi manifeşti deschis afecţiunea, de exemplu, faţă de limba rusă sau repulsia, 
de exemplu, faţă de limba engleză sau cea italiană!1

3. Ne grăbim însă să calmăm spiritele (fireşte, pe cele care s-au agitat), 
întrucît, înainte de a ne entuziasma sau de a ne indispune, trebuie mai întîi să pornim 
de la suportul ce l-a determinat pe reputatul savant sau pe eroina cunoscutului 
scriitor să constate nişte realităţi care pot, la o adică, să ne şocheze. Doar e în 
firea lucrurilor ca un vorbitor (implicit un cercetător) să vorbească despre limba 
sa interesat, entuziasmat, patetic, ahtiat şi doar rar vorbitor (implicit, cercetător) 
se va încumeta să vorbească despre limba sa detaşat, sceptic, imparţial2. În acelaşi 
timp, cutare sau cutare afirmaţie nu trebuie să ne şocheze sau să ne contrarieze, 
deoarece punctele de vedere din care poate fi examinat limbajul uman sînt, 
după cum se ştie, diverse. Şi, în asemenea situaţii, important e să adoptăm  
o atitudine antidogmatică faţă de punctul de vedere respectiv. Iar antidogmatismul, 
după ferma convingere a lui E. Coşeriu, implică „şi faptul că se acceptă şi alte 
perspective, şi orice perspectivă este o perspectivă limitată, o perspectivă pentru 
o anumită contingenţă, şi că, deci, perspectivele sînt multiple şi trebuie să le 
considerăm pe toate, dacă vrem să facem, de exemplu, o istorie a culturii sau  
o ştiinţă a culturii (or lingvistica e o ştiinţă a culturii – Gh. P.), o descriere a unei 
culturi în anumite momente determinate” [4, p. 176]. Lesne putem deduce că 
stabilirea ierarhiilor şi evaluarea importanţei „atributelor” unei limbi, precum şi  

1 Putem invoca şi exemple de altă natură care, de asemenea, ne obligă la mai 
mult discernămînt în aprecierea fenomenelor. Astfel, dacă limba rusă are, pentru toate 
felurile de cumnaţi, patru termeni (зять „cumnat – soţ al surorii”, деверь „cumnat 
– frate al soţului”, шурин „cumnat – frate al soţiei”, свояк „cumnat – soţ al surorii 
soţiei”), iar limba română doar un singur termen (cumnat) nu înseamnă că rusa e mai 
„bogată” decît româna sau dacă în engleză există o singură formă cazuală numai la 
substantivele animate, iar în finlandeză tocmai şaisprezece nu înseamnă că engleza  
e mai „uşoară” decît finlandeza.

2 În această ordine de idei, putem aminti şi de mărturisirea prof. E. Coşeriu 
care, fiind întrebat cum i se prezintă Chişinăul, n-a ratat să menţioneze cu o anumită 
semeţie că… „totuşi, pentru că e baştina mea, Mihăileni e cea mai frumoasă localitate 
din Basarabia” [3, p. 6].
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a cantităţii lor e în funcţie de perspectivele examinării ei, de intenţia şi predilecţia 
cercetătorului etc. Aşadar, unul şi acelaşi „atribut” al limbii respective poate fi 
ridicat de un cercetător la rang de trăsătură pertinentă sau, dimpotrivă, poate fi 
contestat / minimalizat de alt cercetător.

4. Fireşte, „puşculiţa” atributelor unei sau altei limbi poate capătă,  
în prezent, noi contururi, deoarece realiile actuale sînt de altă natură, 
determinate, în principiu, de procesul pluridimensional al integrării europene 
(sau europenizării), proces care duce la desfiinţarea frontierelor teritoriale, 
amalgamarea specificităţilor, atenuarea trăsăturilor pertinente, creşterea în 
intensitate a resentimentelor, tensionarea dedublării culturale, accentuarea 
duplicităţii ş.a. Cu alte cuvinte, dorim sau nu dorim, dar fiece ţară, devenind 
membru al Uniunii Europene, îşi semnează din start, într-un fel, sentinţa, întrucît 
integrare europeană înseamnă nu numai deplasare fără paşaport prin toată Europa, 
sursă de ajutor financiar sau angajare la lucru în ţara care doreşti, dar şi renunţare 
– volens-nolens, la „ceva” din suveranitate, din identitate, din specificitate, din 
mentalitate. Iar acest „ceva”, în funcţie de anumiţi factori (potenţialul economic, 
gradul de pregătire pentru a face concurenţă, abilitatea de a-ţi exploata atuurile 
şi privilegiile, capacitatea de a fi naţionalist în sensul frumos al cuvîntului etc), 
poate lua dimensiuni greu de imaginat. Într-un cuvînt, procesul omogenizării 
masive şi ireversibile a comunităţilor identitare naţionale este inevitabil, proces 
care va afecta considerabil, întîi de toate, spaţiul lingvocultural european.

5. Nu intenţionăm să cobim, dar sîntem tentaţi să credem că în actualele 
şi viitoarele „State Unite ale Europei” relaţiile dintre limbile statelor respective 
au şanse reale de a fi nu mai puţin tensionate decît cele care există, actualmente, 
între limbile din cadrul unui stat pluriglotic. Nu în zadar, în prezent, se vorbeşte 
tot mai frecvent de o „eurofobie”, de o „furoare antieuropeană”, fenomen care, 
după convingerea jurnalistului german D. Wild, ia amploare în urma „fricii 
nemotivate (sic! – Gh. P.) de a pierde identitatea sa” [1, p. 37]. „În cazul acesta, 
imediat, după mulţi ani de integrare economică, opinează cunoscutul jurnalist, 
danezii şi nemţii, francezii şi englezii şi-au amintit de «identitatea» lor şi 
au început a se lupta ca şi Laokoon cu pitonul lacom al Bruxelles-ului care, 
chipurile, vrea să le înghită” [1, p. 37]. Insuflă optimism această constatare uşor 
zeflemistă a lui D. Wild, dar, cu regret, e greu să ne imaginăm în ce măsură 
această concluzie are reală acoperire factologică.

În legătură cu problematica abordată, putem aminti nu atît de „frica 
nemotivată” (deci e „frică” totuşi!), cît de neliniştea justificată a vorbitorilor / 
cercetătorilor referitoare la poziţia limbii sale în decorul glotic contemporan. 
Nu intenţionăm a dramatiza situaţia ce urmează, cu certitudine, a se contura, 
dar trebuie să recunoaştem că, din expectativă, vom fi martori cînd fiecare 
ţară (devenită membră a UE) va încerca pe toate căile să tragă spuza pe ... 
limba sa. Este şi de aşteptat, în acest sens, ca reacţiile lingviştilor să nu se lase 
mult aşteptate. De exemplu, prof. bucureştean M. Zamfir, pronunţîndu-se pe 
marginea acestui subiect, consideră că în situaţia cînd vorbim de locul limbii 
române în cultura contemporană, „sîntem grevaţi de două opţiuni aparent 
contrare, dar care rezultă din acelaşi complex de inferioritate: pe de o parte, 
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ni se pare că limba noastră s-ar afla în dificultate de a fi cunoscută, vorbită, 
manifestată, scrisă; pe de altă parte, mai ales intelectualii români – şi nu mă refer 
la intelectualii români care suferă direct (cum este cazul celor din Basarabia), 
ci la intelectualii bucureşteni, care au un complex de aceeaşi natură, manifestat 
însă cu semn contrar, consideră că bogăţia extraordinară a culturii, a literaturii 
pe care o scriu ei, de exemplu, rămîne, din păcate necunoscută, doar pentru că 
limba noastră nu ar fi suficient de «internaţionalizată»” [5, p. 29]. Rezonabil ar 
fi ca această stare de nelinişte1 să-i obsedeze pe toţi vorbitorii de limbă română 
dacă doresc cu adevărat să se opună fenomenului de „glotologie, lingvicid sau 
canibalism lingvistic” [6, p. 274].

6. După cum se ştie, prof. E. Coşeriu, pronunţîndu-se pe marginea 
„aplicării unor criterii raţionale şi justificate” privind relaţiile dintre limbi,  
a insistat asupra a două distincţii de bază: „Pe de o parte, trebuie să distingem 
tipurile de atitudini politice («colective») cu privire la propria noastră limbă 
şi la relaţiile ei cu alte limbi; pe de altă parte, trebuie să distingem «direcţiile» 
relaţiilor interlingvistice şi ale comportamentului respectiv în ţările sau statele 
plurilingvistice” [7, p. 86]. Plecînd de la aceste două direcţii, Maestrul, în 
studiul menţionat, evidenţiază trei atitudini politice tipice: a) naţionalismul 
lingvistic „sănătos” (atitudinea celor care apără şi afirmă interesele şi drepturile 
propriei lor limbi, fără însă să lezeze interesele vorbitorilor de altă limbă);  
b) şovinismul lingvistic (atitudinea celor care pretind să impună limba 
majorităţii); c) imperialismul şi colonialismul lingvistic (atitudinea celor care 
vor să impună limba ţării lor şi coloniilor sau ţărilor cucerite sau dominate, în 
care sînt majoritare alte limbi). Trebuie să menţionăm că aceste trei atitudini  
(în special, primele două) au toate premisele de a se manifesta şi în viitorul 
„stat al statelor”, întrucît, în pofida aluziilor şi/sau a declaraţiilor precum că 
în uniunea supranaţional-statală „identitatea unor limbi aparte, ca o anume 
totalitate de particularităţi distinctive, în nici un caz nu va fi atenuată sau 
nivelată în mod intenţionat” [8, p. 6], totuşi, în virtutea unor considerente 
de ordin pragmatic, problema unor limbi sau a unei limbi de comunicare 
„intereuropeană” va deveni una de actualitate. Aşadar, „lupta pentru existenţă” 
ce se duce, la moment, între limbile din cadrul unei ţări europene2 va căpăta 
o nouă amploare în viitoarea Europă, întrucît această „luptă” se va extinde 

1 Motivele unei atare stări sînt „la suprafaţă”. De exemplu, despre expansiunea 
limbii engleze, „ce  are dimensiuni deja epidemice”, ne vorbesc următoarele cifre: 
aproximativ 80% din informaţia stocată pe suport electronic din întreaga lume este 
în present în engleză; ponderea absolută a prezenţei pe internet a englezei e de 60%, 
chineza, germana, japoneza, spaniola ocupă între 4 şi 6%, coreeana, olandeza, rusa 
– între 0,5 şi 2 %, iar româna – 0,1 % [6, p. 275].

2 Pentru confirmare, amintim doar de situaţia actuală din Elveţia. De exemplu, 
retroromanii, a căror limbă e considerată (împreună cu germana, franceza şi italiana) 
limba naţională a Elveţiei, sînt puşi în situaţia de a folosi germana dacă trebuie să se 
adreseze instanţelor oficiale din cantonul Graubünden (unde ei locuiesc compact) sau 
dacă doresc să obţină studii superioare [9, p. 4].
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simţitor pe seama rivalităţilor dintre limbile din cadrul întregului spaţiu 
european (mai trebuie luat în calcul şi faptul că în această „luptă” se mai pot 
antrena şi statele din Europa răsăriteană, care, de asemenea, rîvnesc să adere 
la Europa „integrată”).

7. Cum se va simţi limba română în polifonia glotică europeană? În ce 
măsură este ea pregătită pentru un eventual „război al limbilor”? Fără îndoială, 
se va simţi comod şi va fi pregătită pentru un atare „război”, numai dacă atît 
atitudinea românilor, cît şi a celorlalte etnii europene va fi una „sănătoasă”, 
adică una care „apără şi afirmă interesele şi drepturile” propriei limbi [7, p. 86]. 
În acelaşi timp, ne îndeamnă Magistru, trebuie să renunţăm, pe de o parte, la 
„atitudinea aşa-zis pozitivă excesivă, care consideră valorile româneşti (mutatis 
mutandis – franceze, engleze, germane, daneze etc. – Gh. P.) ca valori absolute 
şi le consideră la acelaşi nivel pe toate”, iar, pe de altă parte, la „atitudinea 
hipercritică privitor la tot ce este românesc (mutatis mutandis – francez, englez, 
german, danez etc. – Gh. P.)” [10, p. 18].

În ceea ce priveşte prima atitudine, nu e cazul deci să „ne batem cu pumnul 
în piept”, vociferînd cu şi fără ocazie, de exemplu, (a) că Eugeniu Coşeriu  
e „cel mai mare lingvist al nostru din toate timpurile”; (b) că „limba română  
e cea mai interesantă limbă din Europa” (pentru că această constatare aparţine 
finlandezului Rene Paul Kiparsky); (c) că limba română e „al patrulea picior 
al unei mese” (pentru că această constatare aparţine suedezului Alf Lombard).  
În asemenea situaţii, cel mai cumpătat ar fi (a) să-l lăsăm „pe Coşeriu însuşi 
să ne dezvăluie ceva, fiindcă, în scrierile sale, el s-a condus după principiul lui 
Platon: «să spui lucrurile aşa cum sînt»” şi, în general, există „nume în cultura 
lumii, care nu au nevoie de atribute superlative” [11, p. 109]; (b) să dezvăluim, 
sub diverse aspecte, individualitatea, specificitatea limbii române în raport cu 
alte limbi europene; (c) să renunţăm la „elogierea” limbii române dintr-o singură 
perspectivă, dintr-un anumit punct de vedere, întrucît aceasta este, aşa sau 
altfel, o limitare: orice perspectivă, insista E. Coşeriu, „este totdeauna parţială” 
şi duce inevitabil la pierderea din vedere a celorlalte perspective [9, p. 3].  
Cu alte cuvinte, se cere din partea noastră nu numai să cunoaştem „scara valorilor”, 
dar, cu simţ critic, şi să valorificăm şi să extindem pe toate căile potenţialul 
nostru naţional, întrucît „singura posibilitate de a afirma cultura noastră e tocmai 
aceea de a-i lărgi orizonturile şi de a nu ne limita la lucrurile noastre” [12, p. 24].  
Mai mult decît atît: „dacă oamenii de ştiinţă nu mai fac decît apărarea limbii 
române, rămînem, dintr-un punct de vedere, pe loc” [10, p. 9].

În ceea ce priveşte atitudinea hipercritică, trebuie să menţionăm că ea poate 
aprofunda şi mai mult complexul de inferioritate ca români, inclusiv ca vorbitori 
de limba română. În plus, o atare atitudine, afară de faptul că „produce o umilire 
în faţa Occidentului, o umilire lipsită, şi ea, de critică”, determină respingerea 
„fără drept de apel” a valorilor noastre româneşti care pot fi, „realmente, 
superioare” valorilor de pe aiurea [10, p. 9]. E hazardant să afirmi, de exemplu 
ca Alex. Ştefănescu, că „limba română va dispărea în patruzeci-cincizeci de ani”  
(Ziua literară, 14 septembrie 2003), după cum nu e mai puţin ridicol, pur şi 
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simplu, ca „să fii apreciat şi în România” doar numai „după ce ai fost recunoscut 
în străinătate” [9, p. 3].

Aşadar, apare întrebarea firească: menţinîndu-ne în limitele naţionalismului 
lingvistic „sănătos”, avem noi, românii (mutatis mutandis – francezii, englezii, 
germanii, danezii etc.), pe de o parte, pregătirea respectivă pentru a depăşi 
„această neîncredere care caracterizează cultura românească cu privire la 
realizările românilor” [9, p. 3], iar, pe de altă parte, curajul de a da Cezarului ce 
e a Cezarului (indiferent de faptul că ne referim la cultura românească, franceză, 
germană, daneză etc. sau la cea retoromană, bască, catalană etc.)? Fireşte, intuim 
răspunsul pozitiv, dar ceea ce ar fi necesar, la moment, „înainte de toate, ar fi 
o educaţie (prin şcoală şi mass-media) în alt spirit, al unei conştiinţe identitare 
centrate pe demnitatea de român, fără a ne ascunde nouă înşine păcatele, relele, 
minusurile, însă opunîndu-le acestora calităţile reale româneşti, valorile noastre, 
modelele de reuşită în planul creativităţii intelectuale, în ştiinţe, în tehnică,  
în domeniile culturii” [13, p. 26].

Preocupat fiind de pericolul care ameninţa limbile naţionale din  
ex-U.R.S.S., poetul daghestan Rasul Gamzatov veni cu povaţa rugătoare: 
„Pentru mine limbile naţionale sînt ca stelele pe cer. N-aş vrea ca toate aceste 
stele să se contopească într-o singură stea: ele ar ocupa jumătatea cerului. 
Pentru aceasta avem soarele. Dar lasă să strălucească şi stelele. Fiecare om 
trebuie să-şi aibă steaua sa”.

Parafrazînd spusele celebrului poet, venim şi noi cu îndemnul ca 
în actualul şi viitorul peisaj glotic european să protejăm şi să favorizăm 
„strălucirea” stelelor, iar „funcţia soarelui” să-i revină în exclusivitate 
naţionalismului lingvistic sănătos. Numai în felul acesta îi va fi asigurată 
şi limbii române difuzarea ei progresivă, iar – de această dată, mi se strînge 
inima – asimilarea (aculturaţia) ei va fi „rezultatul unei alegeri libere”  
şi „în nici un caz forţată sau indusă” [14, p. 118].
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RITMUL  ŞI  GENEZA  LIMBAJULUI:
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Abstract. Constatând existenţa legăturii dintre limbă şi ritm, ne întrebăm, 
firesc, în ce moment acestea interferează şi în ce mod interferenţa lor se perpetuează 
în timp. Răspunsul la această întrebare, după cum urmărim limba şi ritmul în 
formele şi funcţiile lor primare sau în funcţiile predominant estetice, trebuie căutat 
în geneza limbajului şi a ritmului sau în originea artelor. Aşa cum cel de-al doilea 
aspect se diferenţiază şi se instituie din primul, căutările se orientează, cel puţin în 
faza lor iniţială, tot spre geneza limbajului. Geneza limbajului nu interesează însă, 
de data aceasta, ca problematică în sine, ci ca mod în care limbajul îşi instituie 
propriul ritm.

Din perspectiva limbaj-ritm în geneza limbajului, sînt abordate teorii care, 
chiar dacă nu au avut în vizor acest (sau strict acest) aspect, tangenţial sau direct, 
s-au referit şi la el.

Keywords: Ritm, geneză, limbaj, exprimare.

Constatând existenţa legăturii dintre limbă şi ritm, ne întrebăm, firesc, 
în ce moment acestea interferează şi în ce mod interferenţa lor se perpetuează 
în timp. Răspunsul la această întrebare, după cum urmărim limba şi ritmul în 
formele şi funcţiile lor primare sau în funcţiile predominant estetice, trebuie 
căutat în geneza limbajului şi a ritmului sau în originea artelor. Aşa cum cel  
de-al doilea aspect se diferenţiază şi se instituie din primul, căutările  
se orientează, cel puţin în faza lor iniţială, tot spre geneza limbajului.

Teoriile privind originea limbajului uman, indiferent de modul în care 
tratează problema, punctează câteva aspecte comune impuse de finalitatea 
demersului: coordonatele spaţio-temporale ale apariţiei limbajului, impulsul 
iniţial şi modul în care sunetul nearticulat devine semn cu dublă articulare.

În încercarea de a da răspuns la întrebarea formulată la începutul acestui 
capitol, nu interesează însă problema originii limbajului în sine, ci felul în care 
limbajul îşi instituie propriul ritm.

Abordând perspectiva limbaj-ritm în geneza limbajului, atenţia noastră 
s-a îndreptat asupra teoriilor care, chiar dacă nu au avut în vizor acest  
(sau strict acest) aspect, tangenţial sau direct, s-au referit şi la el.



222

Unele dintre aceste teorii tratează limbajul ca pe o componentă  
a „expresiilor” culturale în care acesta era prezent şi din care s-a desprins  
mai târziu, păstrând unele trăsături originare şi dezvoltând altele conforme cu 
noile finalităţi.

Giambattista Vico, pe această linie, expune o teorie a originii poetice 
generale a umanităţii şi a rădăcinilor poetice ale limbajului. Forma primară şi 
originară a limbajului a fost poezia, iar poezia a fost cântată. Printr-o evoluţie 
îndelungată, cronologizată în trei vârste ale omenirii, s-a ajuns la limbajul şi 
limbile pe care le avem astăzi. Cântecul poetic primar – căci oamenii la început 
au cântat – a conferit ritm poeziei originare, iar acesta, în timp, s-a repercutat 
asupra limbajului comun. Evoluţia continuă a semnificaţiei, susţinută de evoluţia 
structurii segmentale şi suprasegmentale, explicabilă, după Giambattista 
Vico, prin baze psihice, biologice şi sociale, a condus la „fizionomia” actuală  
a limbajului şi a limbilor. Dincolo de diversitatea limbilor, Giambattista Vico 
intuieşte existenţa unei limbi mentale comune care reflectă în acelaşi fel 
substanţa lucrurilor prezente în viaţa oamenilor [1].

Ideea sincretismului limbaj-muzică este promovată explicit în 
paginile Eseului despre originea limbilor de Jan-Jacque Rousseau. La 
originea acestei forme sincretice se află pasiunea, care determină omul 
să vorbească, iar vorbirea-cântare este poezie cu implicaţii adânci în 
esenţializarea trăsăturilor umane. Limbajul originar a avut, după Jan-Jacque 
Rousseau, ca trăsături esenţiale tropii şi prozodia, iar întreaga structură 
a limbii primare era subordonată unei tendinţe eufonice. Orientarea 
limbajului spre satisfacerea altor necesităţi de comunicare a condiţionat 
depoetizarea acestuia: neadresându-se inimii, ci raţiunii, limbajul îşi 
schimbă caracteristicile. Expresiile devin mai monotone, consoanele se 
multiplică, accentele se sting, cantităţile se egalează, iar limba în întregime 
devine mai exactă, mai clară, mai surdă şi mai rece [2].

Pe o altă direcţie, dar având în vedere acelaşi nucleu sincretic pe care îl 
completează cu elementul munca, economistul german Karl Wilhelm Bücher 
pune în evidenţă importanţa ritmului în constituirea şi evoluţia formei sincretice 
muncă-poezie-muzică din care, în timp, se desprind formele artei şi limbajul. 
Interesat, în fond, de studiul formelor asocierilor de muncă şi pornind de la 
acestea, prin analiza unor fapte şi a unui corpus vast de cântece de muncă,  
Karl Bücher ajunge la concluzia că muzica, poezia şi munca au o origine 
comună, iar anterior acestora este ritmul [3].

Într-un context mult mai larg, făcând referire la lucrarea lui Karl Wilhelm 
Bücher Arbeit und Rhythmus, slavistul şi istoricul rus Alexandr L. Pogodin 
argumentează apariţia limbajului uman pornind de la câteva repere considerate 
de el relevante pentru comparaţie şi deducţie: limbajul infantil, limbile 
comunităţilor necivilizate, comunicarea surdo-muţilor, situaţiile de dereglare  
a limbajului şi comportamentul primatelor.
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În constituirea limbajului uman trebuie să presupunem, după Alexandr 
L. Pogodin, existenţa unei faze prelingvale, în care omul primar, nevorbitor, 
era totuşi destul de evoluat comparativ cu primatele superioare cunoscute nouă. 
Neposedând limba încă, acest om primar era lipsit şi de gândire logică (limbajul 
fiind inerent gândirii şi formării noţiunilor), dar „mintea sa reţinea imagini de 
o forţă şi o coloratură deosebită; el dispunea de trăire emoţională evoluată  
a vieţii spirituale, capacitate de asociere a imaginilor care o depăşea pe cea 
a primatelor” [4, p. 546]. Sub aspectul vieţii sociale, omul primar era deja  
o fiinţă socială, creând familii – mici societăţii, care, oferindu-i posibilitatea 
de a culege şi a vână în comun şi în surplus, i-au permis să aibă timp pentru 
reflecţii. Sub aspectul posibilităţii de articulare, omul primar dispunea de 
capacitatea de a pronunţa sunete cu mult înainte de a vorbi. „Această materie 
articulatorie crudă s-a depozitat mult mai devreme de crearea limbajului”  
[4, p. 547], fiind constituită din exclamaţii impuse de excitări (iar omul primar, 
trebuie să presupunem, era foarte emoţional), din cântări, care îi exprimau 
instinctul sexual şi care însoţeau unele acţiuni.

Imitaţia sonoră, exersarea organelor vorbirii ar fi reprezentat pentru 
omul primar una dintre modalităţile de provocare a plăcerii: plăcerea iniţială 
era indusă prin exersarea organelor vorbirii.

Omul primar poseda însă şi ceea ce, convenţional, poate fi numit instinctul 
de a vorbi: tendinţa de a reproduce sunete, de a exersa organele vorbirii care  
a dus, mai târziu, la apariţia limbii. Iniţial, exista doar vorbirea în germene care 
reprezenta îmbinări ritmice cântate, slab articulate, asociate cu anumite sensuri 
emoţionale. Emoţiile se asociau cu îmbinări de sunete, dar şi cu imagini. Din 
acest motiv, cuvântul primar avea sens figurat. Delimitând în capacitatea de 
trăire emoţională mai multe feluri de stări, Alexandr L. Pogodin le conferă doar 
emoţiilor uzuale – trăirilor, bucuriilor şi tristeţilor obişnuite – statutul de imbold 
în apariţia limbajului: „Panica sau entuziasmul general, sau dorinţa sexuală 
puternică condiţiona producerea anumitor exclamaţii de frică sau bucurie, dar 
aceste strigăte nu aveau forţă asociativă şi au rămas din această cauză şi astăzi 
la nivelul interjecţiilor […]. Nu emoţiile care au provocat strigăte, ci emoţiile 
care însoţeau anumite activităţi, corelate ca şi consecinţă cu anumite cauze, cu 
strigăte şi cântece sau declamări ritmice cântate – iată sursa limbajului uman” 
[4, p. 549].

Pe lângă sunetul articulat, intonaţia reprezintă, după Alexandr 
L. Pogodin, expresia trăirilor interne. Tocmai de aceea, în limbile care 
sunt încă aproape de originea lor, tonul nu creează doar muzica, dar şi 
cuvântul cu un anumit sens. Înţelegerea tonului şi a gestului precede, 
în timp, înţelegerea cuvântului, iar în apariţia limbajului o importanţă 
deosebită o are ritmul. Pentru a argumenta rolul ritmului în constituirea 
acestuia, Alexandr L. Pogodin face apel la date din psihologie, referindu-se 
preponderent la lucrarea lui G. E. Müller, Analyse der Gedächtnistätigkeit 
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und des Vorstellungsverlaufes. Ritmul vorbirii are efect de disciplinare 
în activitatea de învăţare, căci, afirmă G. E. Müller, ritmul îl determină 
pe cel ce învaţă să se supună unor constrângeri, iar sustragerea de la 
ritm produce insatisfacţii. Momentul inestetic al sustragerii de la ritm îl 
determină pe elev să respecte ritmul în conformitate cu munca cerută.  
G. E. Müller constată, de asemenea, că în unele situaţii ritmul este exterior 
activităţilor întreprinse.

Explicaţia tendinţei de a descoperi un ritm extern acolo unde nu există 
unul intern Alexandr L. Pogodin o vede în faptul că tendinţa spre ritm se află 
în însăşi natura umană. Relevant în sensul acestei constatări este citatul pe care 
îl reproducem integral după Alexandr L. Pogodin: „Dacă încerc să învăţ un şir 
de silabe, vocale etc. fără ritm, ci ca îmbinări de două unităţi cu accent identic, 
va trebui să depun un efort susţinut pentru a nu fi indus într-un ritm (horeic sau 
iambic). Dacă însă prind acest ritm, nu mă mai pot debarasa de el”. Ritmizarea se 
produce în încercarea de a aranja în percepţia auditivă un şir de sunete sau bătăi 
auzite, căci tendinţa de ritmizare subiectivă este o particularitate a psihicului 
uman, după G. E. Müller. Argumentele sunt suficiente, în opinia lui Alexandr  
L. Pogodin, pentru a-i atribui fiinţei umane în fazele ei cele mai timpurii 
tendinţa instinctivă de a descoperi ritmul peste tot. Cântecul uman primar ar fi 
reprezentat repetarea unor îmbinări slab articulate. 

O altă ipoteză de la care porneşte Alexandr L. Pogodin ţine de capacitatea 
de muncă primitivă. Omul primar, prin analogie cu primatele preocupate de 
a-şi construi un habitat, trebuia să fi fost un om muncitor. Chiar dacă activitatea 
de muncă a fost iniţial instinctivă, aspectul conştient s-a conturat tot mai mult. 
În înţelegerea necesităţii muncii, Alexandr L. Pogodin subliniază două aspecte 
determinante: pe de o parte, conştientizarea necesităţii muncii colective, iar pe 
de altă parte, necesitatea coordonării acestei munci. Munca putea fi coordonată 
doar de o persoană care reprezenta şi forţa, dar şi intelectul cel mai puternic 
dezvoltat. Ca această muncă să se realizeze coordonat, ea trebuia să conţină 
anumite automatisme. Şi observăm, arată Alexandr L. Pogodin, că nu doar 
munca, dar şi distracţia (dansul, de exemplu) conţine elemente de automatism. 
Prin raportarea la muncă, Alexandr L. Pogodin oferă şi definiţia ritmului: 
mişcările automate, care însoţeau diferite forme ale muncii, formează ritmul 
acesteia. Astfel, mişcările de vâslire sunt ritmice, la fel cum sunt ritmice 
mişcările fierarului sau ale şlefuitorului de pietre. Acest ritm al muncii a fost 
însoţit de exclamaţii involuntare, care „sonorizau” efortul. 

Concluzia la care ajunge Alexandr L. Pogodin se apropie de cea  
a economistului german Karl Bücher, la care face trimitere: cântecele de 
muncă, în forma lor cea mai primitivă, reprezintă un ritm al exclamaţiilor 
care corespund ritmului de muncă. Treptat, cântecul a evoluat de la îmbinări 
nearticulate sau slab articulate, care reproduceau ritmul muncii spre cântecele 
care, respectând ritmul muncii, o descriau.
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Aceste concluzii îi permit lui Alexandr L. Pogodin să formuleze câteva 
amendamente la teoria privind originea limbajului uman elaborată de Nuare 
şi Max Muller. Atât Nuare, cât şi Max Muller considerau că efortul cerut 
de activitatea de muncă era însoţit de o exclamaţie, iar această exclamaţie, 
în timp, a devenit numele activităţii de muncă respective. Efortul în cazul 
muncii ritmice, consideră Alexandr L. Pogodin, a dictat un şir de exclamaţii 
la fel de ritmice, care se asociau cu sentimentele, legate de această muncă 
şi cu reprezentările despre ea. Astfel, imaginea activităţii de muncă s-a 
suprapus pe imaginea sonoră, iar prima a devenit semnificaţie pentru cea din 
urmă. În acest moment intervine voinţa unei personalităţi puternice, după 
Alexandr L. Pogodin, care impune întregii colectivităţi asocierea respectivă 
dintre imaginea obiectului şi imaginea sonoră. În felul acesta, pe materia 
cântecelor ritmate şi încă slab articulate s-a construit limbajul. 

Devenirea limbajului slab articulat în limbaj articulat este legată 
de trecerea de la cântarea în cor la cântecul individual, proiectându-se pe 
raportul indivudual-colectiv. Atâta timp cât domina corul, atâta timp cât toţi 
oamenii îşi însoţeau activitatea de muncă cu aceleaşi sunete, articulaţiile nu se 
sustrăgeau domeniului subconştientului. Doar atunci când din cor s-a detaşat 
pronunţarea individuală, solo, atenţia s-a deplasat spre individual. Acest 
solo al conducătorului a fost urmat de cor (exact aşa cum în cântările de azi, 
solistului îi revine rolul de bază). Tendinţa de manifestare individuală în limbaj 
este caracteristică omului în toate etapele dezvoltării sale şi la toate vârstele. 
Exemplele pe care le aduce Alexandr L. Pogodin ţin atât de evoluţia în timp 
a fiinţei umane, cât şi de manifestarea ei în ontogeneză: indienii din America 
de Sud, aşteptându-şi conducătorul, vorbesc individual, fiecare ca pentru sine; 
oamenii aflaţi în condiţii de limită vorbesc în felul lor, monologic; limbile 
secrete ale elevilor denotă tendinţa umană spre individualizare prin limbaj.

În felul acesta oamenii au vorbit şi până a vorbi, doar că această vorbire 
era slab articulată, dominată de repetiţiile ritmice ale unor îmbinări de sunete, 
onomatopee etc. Vorbind, omul primitiv trăia plăcerea pronunţării sunetelor. 
El putea simţi că o îmbinare de sunete îi place sau, dimpotrivă, îi displace, 
dezvoltându-şi simţul estetic. Conştiinţa plăcerii era încă rudimentară, iar limba 
nu s-a constituit din aceste rudimente ale vorbirii. Limba s-a născut atunci când 
unuia dintre oameni i-a reuşit să le insufle celorlalţi semnificaţiile pe care el le 
percepea ca legate de o anumită manieră de articulare. Doar atunci limba s-a 
constituit ca fenomen social, ca mijloc de înţelegere interumană.

Acest proces de creare a limbii este legat de ritmul muncii, dar şi de alte 
ritmuri. În apariţia limbajului trebuie să evidenţiem, după Alexandr L. Pogodin, 
un proces îndelungat de evoluţie a speciei umane, dar şi un moment al invenţiei 
prompte. Orice invenţie este pregătită îndelungat şi nesesizabil. Pe această 
linie a evoluţiei însă există un punct în care procesul se încheie cu descoperirea 
sau inventarea a ceva. În felul acesta cineva a descoperit focul, altcineva – 
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roata, iar cineva a descoperit limba. A descoperi limba înseamnă, mai întâi, a 
lega în conştiinţă o semnificaţie de un semnificant mai puternic şi mai stabil 
decât alte situaţii de corelaţie de acest fel şi, apoi, a reuşi să insufli corelaţia 
descoperită celorlalţi. Legătura, iniţial slabă dintre semnificat şi semnificant se 
consolidează şi devine tot atât de necesară şi utilă ca şi necesitatea de a aprinde 
focul sau de a folosi o piatră în calitate de unealtă de muncă.

Întrebându-se care ar fi fost semnificaţia primelor cuvinte şi la ce s-ar 
fi referit, Alexandr L. Pogodin demonstrează că acestea nu erau nici verbe, 
nici substantive: totalitatea reprezentărilor legate de sentimente a fost prima 
semnificaţie a îmbinărilor sonore. La început a existat doar ceea ce numim 
propoziţii. Doar disocierea propoziţiei în părţi componente a permis evidenţierea 
verbului, a substantivului, atunci când a fost necesar să fie analizate anumite 
reprezentări care apăreau iniţial ca un conglomerat. Limba începe cu sinteza 
care nu cunoaşte nici nume, nici verbe.
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MOTIVAŢIA  UNITĂŢILOR  POLILEXICALE  STABILE
MONOSEMANTICE  ÎN  REDAREA  EXPRESIVITĂŢII

ŞI  A  VALORILOR  LEXICO-GRAMATICALE

anGELa SAVIN-ZGARDAN
Institutul de Filologie al AŞM

Abstract. One of the causes of the motivation of stable polilexical 
units in their appearance and use is their excusive capacity of transmitting the 
expressivity and some lexico-grammatical values which can not be transmitted 
by their lexical correlations. Several types of expressivity are discussed, as 
well as some lexico-grammatical values – Aktionsart and terminativity – 
nonterminativity. It is alo shown that only stable polilexical units (locutions 
and phraseologic units) are able expressing a rich series of contents, incapable 
of being expressed through a single word.

Keywords: Motivation, expressivity, value, lexico-gramatical, stable 
polilexical unit.

1. Expresivitatea proprie unităţilor polilexicale stabile conotative ce 
nu poate fi redată de sinonime monolexicale

Conceptul de expresivitate s-a diversificat şi a evoluat, devenind  
o problemă abordată frecvent de specialiştii din diverse domenii ale lingvisticii. 
De la accepţia restrânsă, când se avea în vedere doar aspectul emoţional al 
limbii vorbite şi până la abordările mai largi a fost calea parcursă de această 
problemă. Cât ne priveşte, vom vorbi despre expresivitatea, conotaţia, imaginea 
proprie UPS (unităţilor polilexicale stabile) conotative – UF (unităţilor 
frazeologice) şi unor locuţiuni cu imagine – spre deosebire de sinonimele 
monolexicale, în cazul în care există. Cercetătoarea M. N. Kojina afirmă că 
este necesar a cerceta, în mod deosebit, sfera conotativă a limbii, deoarece 
„studierea doar a elementelor denotative denaturează natura comunicativă  
a limbii”. Domnia sa observă că termenul expresivitate este deseori identificat cu 
termenii afectivitate, emotivitate, ceea ce nu este în corespundere cu realitatea. 
Bazele extralingvistice ale emotivităţii şi ale expresivităţii în structura limbii 
şi a vorbirii nu sunt identice: dacă în primul caz aceasta este unitatea dintre 
elementele conştiinţei şi ale psihicului (intelectual, volitiv, emotiv), atunci 
în al doilea caz apar o serie de alţi factori, extralingvistici, ce condiţionează 
scopurile şi sarcinile de comunicare într-un domeniu sau altul. [1, p. 16]
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După I. Iordan, expresivitatea vorbirii duce la distincţia din interiorul 
sensului a „două elemente distincte: unul strict intelectual, care este noţiunea 
pură, altul afectiv, care arată poziţia subiectivă, reacţia sentimentală a individului 
vorbitor faţă de noţiunea respectivă”. [2, p. 12]

V. I. Şahovski consideră că „expresivitatea” este o categorie lingvistică, 
ce se manifestă prin: intensitate, apreciere, imaginaţie şi emoţie. Toate aceste 
manifestări ale expresivităţii sunt caracteristice UPS în funcţie de tipul şi 
clasificarea lor. Dacă Şahovski socoate că expresivitatea cuvântului „poate fi 
definită ca un fenomen semantic, care îi atribuie acestuia sememe cu un conţinut 
denotativ şi conotativ specific” [1, p. 47], cu atât mai mult opinia lui Şahovski 
se referă la fenomenul îmbinărilor stabile de cuvinte care sunt, la rândul lor, atât 
unităţi denominative – locuţiunile, cât şi unităţi conotative – frazeologismele. 
Redarea expresivităţii de către vorbitor prin doza subiectivă, de atitudine, de 
apreciere a realităţii, printr-o anumită doză de emoţie, susţinută de o viziune 
proprie asupra lumii este, conform opiniei Vioricăi Molea, o categorie generală 
a limbii [3, p. 25]. Toate cele susţinute se referă automat şi la UF, precum şi la 
un număr de locuţiuni cu imagine.

Expresivitatea afectează toate nivelele limbii, afirmă Gh. Bulgăr: 
fonetica, lexicul, morfologia, sintaxa, dar mai ales lexicul şi sintaxa sunt 
generatoare de valori noi stilistice. [4, p. 165] Conform afirmaţiilor lui  
Gh. Bulgăr, expresivitatea este proprie mai ales UPS, deoarece îmbină în sine 
şi nivelul lexical, şi cel sintactic al limbii. Expresivitatea apare ca „modalitatea 
de existenţă a funcţiei de comunicare a limbii, cazul particular şi concret al 
generalului, numit funcţie de comunicare”. [5, p. 14]

Potrivit cercetătoarei V. Molea, prin relaţia emiţător-receptor, 
expresivitatea nu este doar o modestă afirmare-infirmare a afectivităţii,  
ci un strat complex de structuri eterogene cum ar fi psihicul uman, originea 
socială, inteligenţa şi, în consecinţă, gradul şi tipul de cultură. Astfel, privită 
ca o structură unitară majoră, expresivitatea îşi stabileşte domeniul: limba,  
cu toate aspectele ei, integrată de valenţele psihicului uman (emoţia, sentimentul, 
intuiţia), percutate de inteligenţă. [3, p. 27] Potrivit celor menţionate, aproape 
orice enunţ din limbă, implicit din vorbire, ar putea avea semnul expresivităţii. 
Cu atât mai mult cele spuse se referă la UPS.

Există diferite tipuri ale expresivităţii: ostentativă – sesizată instantaneu, 
cu preponderenţă în textul artistic sau în enunţul emotiv cu valoare conotativă 
– şi discretă – care are o relevanţă tardivă şi mai indolentă, aşa cum se 
proiectează în limbajul artistic, neutru. Pentru UPS, în funcţie de felul acestora, 
sunt caracteristice ambele tipuri de expresivitate. După gradul de cultură  
a oamenilor, se remarcă trei tipuri de expresivitate: subtilă, pentru indivizi cu un 
grad înalt de cultură, mediocră, pentru un grad mediu şi umilă, pentru indivizi 
cu un grad de cultură inferior. Aceste tipuri de expresivitate, dacă există în 
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cazul UPS, sunt incluse deja în structura semică a UPS, indiferent de gradul de 
cultură a vorbitorului, care doar le reproduce. Există clasificarea după tipul de 
cultură: real şi umanist. Pentru tipul de cultură umanist este specific caracterul 
artistic al expresivităţii, deci expresivitatea unor texte poetice, dramatice etc. 
Tot aici poate fi inclusă şi creaţia populară, adică toate tipurile de text ce ţin 
de folclor. Acest tip de expresivitate se mai numeşte neaoş sau expresivitate 
neaoşă. [3, p. 30] În cadrul acestui tip de expresivitate pot fi incluse UPS - 
unităţile frazeologice şi locuţiunile cu imagine, de ex., a fi pestriţ la maţe, a fi 
lung la limbă, a bate câmpii.

2. Capacitatea UPS denominative de a reda valori lexico-gramaticale, 
imposibil a fi transmise prin sinonimele lor monolexicale

Locuţiunile verbale sunt apte a reda toate tipurile de desfăşurare  
a acţiunii. Acest fenomen este extrem de important şi relevant. Cercetările 
faptelor au demonstrat că limba este foarte ingenioasă, putând reda variate 
modalităţi de desemnare a acţiunii prin UPS, şi anume – categoriile lexico-
gramaticale Aktionsart şi terminativitate-aterminativitate. Cu alte cuvinte, 
lumea înconjurătoare este atât de diversă în desfăşurarea acţiunii, încât 
vorbitorul recurge la utilizarea unor mijloace glotice deja existente în limbă, 
însă într-o nouă combinare a lor. [6, p. 13] Fenomenul depistat demonstrează 
încă o dată că limba, fiind un organism viu, se află într-o permanentă mişcare 
şi combinare a resurselor deja existente, pentru a face faţă cerinţelor actuale 
de denominare în limbă. Astfel, rezolvarea contradicţiei dintre necesităţile 
comunicării care apar în societatea în transformare şi mijloacele glotice care 
servesc pentru exprimarea noului conţinut apare în acest caz în calitate de lege 
generală şi universală a evoluţiei limbii.

Suntem de părerea că fenomenul de limbă atestat este propriu limbilor 
analitice, în general, şi limbii române, în special. Pe când în limbile sintetice, 
care posedă un arsenal de afixe, opoziţii şi paradigme, strict destinate pentru 
desemnarea unui anumit mod de desfăşurare a acţiunii, fenomenul în cauză nu 
este prea activ.

Vom demonstra în cele ce urmează că motivaţia existenţei şi utilizării 
UPS se explică prin faptul că ele sunt apte de a exprima acele valori lexico-
gramaticale, pe care nu le poate reda sinonimul lor monolexical, în cazul în 
care există.

Unii cercetători afirmă cu siguranţă că echivalenţii diferitelor părţi de 
vorbire şi unităţile lor corelative îndeplinesc una şi aceeaşi funcţie, de exemplu, 
desemnarea uneia şi aceleiaşi calităţi, uneia şi aceleiaşi acţiuni etc. 

Pentru exemplificare propunem să analizăm o porţiune din câmpul 
conceptual „a se deplasa cu paşi repezi într-o direcţie” referitor la verbul a fugi 
şi locuţiunile corelative lui care au sensul „începutul de a se deplasa cu paşi 
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repezi într-o direcţie”: a o rupe la fugă, a o lua la sănătoasa, a o lua la fugă, 
a o rupe la goană, a o lua la picior, a o lua la galop, a o lua la porneală, a-şi 
lua zborul.

1. Componenţa semică a unităţilor date
Pentru a determina componenţa semică a unităţilor glotice propuse 

analizei, vom proceda la descompunerea lor în semele componente.
S1 – a se deplasa cu paşi repezi, a se mişca într-o direcţie, a alerga;
S2 – începutul acţiunii de a se deplasa cu paşi repezi;
S3 – acţiune bruscă de a începe deplasarea;
S4– acţiune de deplasare proprie unui cal;
S5 – acţiune de deplasare la păscut proprie vitelor;
S6– acţiune de deplasare proprie unei pasări (fig.);
S7 – acţiune terminativă.
2. Caracteristica semică a inventarului lexical al microcâmpului. Fiecare 

element al microcâmpului se caracterizează printr-un complet de seme:
a fugi: S1,
a o lua la picior: S1, S2, S7,
a o rupe la fugă: S1, S2, S3, S7,
a o lua la fugă: S1, S2, S3, S7,
a o lua la sănătoasa: S1, S2, S3, S7,
a o rupe la goană: S1, S2, S3, S7,
a o lua la galop: S1, S2, S4, S7,
a o lua la porneală: S1, S2, S5, S7,
a-şi lua zborul (fig.): S1, S2, S6, S7.

3. Relaţiile dintre elementele microcâmpului.
Unitatea cu cele mai puţine seme (a fugi - S1])se prezintă ca 

denumirea generică a noţiunii, iar unităţile cu mai multe seme - denumirile 
diferitelor varietăţi de specie ale noţiunii generale. Locuţiuinile a o rupe la 
fugă, a o lua la sănătoasa, a o lua la fugă, a o rupe la goană conţin seme 
suplimentare diferenţiale care desemnează modul desfăşurării acţiunii: S2 
– acţiune ingresivă, S3 - acţiune semelfactivă şi S7 - acţiune terminativă. 
Semul hiperonimului grupului, al verbului a fugi - S1 - este integrat în 
conţinutul semic al celorlalte unităţi ale microcâmpului. Sub aspect logic 
arhilexemul are un sens mai larg şi cuprinde toate unităţile subordonate lui. 
Sub aspect lingvistic, însă, situaţia este inversată: arhilexemul constituie 
componentul identificator al fiecărei unităţi din microsistemul lexical dat, 
iar varietăţile lui de specie (alolexele) se deosebesc de el prin prezenţa 
unor indici diferenţiali suplimentari – seme relevante S2, S3 ale categoriei 
mode d’action şi S7 ale categoriei terminativitate-aterminativitate şi, 
prin urmare, din punct de vedere semantic sunt mai largi ca volum de 
sens. Aşadar, din punct de vedere formal sunt prezente 9 unităţi glotice 
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în acest microcâmp, iar din punct de vedere funcţional - 6 unităţi, dintre 
care patru locuţiuni cu semele S1, S2, S3, S7 îndeplinind aceeaşi funcţie de  
a desemna acţiunea ingresivă şi semelfactivă şi o acţiune terminativă. 
Verbul a fugi este sinonim cu locuţiunea a o rupe la fugă, precum şi cu 
alte locuţiuni cu semele S1, S2, S3, S7. În aceleaşi relaţii de sinonimie se 
află verbul şi cu locuţiunea a o lua la picior cu semele S1, S2, S7 prin 
varianta semantică comună „a se deplasa cu paşi repezi, a se mişca iute 
într-o direcţie” şi, prin urmare, partea cantitativă a structurii semantice nu 
impiedică la determinarea relaţiilor de sinonimie. Dar întrucât diferenţele 
semantice calitative sunt nesinonimice, în cazul dat variantele semantice  
„a se depărta, a se desprinde de cineva sau de ceva în mod brusc”, „a începe 
acţiunea de a fugi” care prezintă acţiunea semelfactivă şi ingresivă şi  
o acţiune terminativă – diferenţiază calitativ raportul verb - locuţiune.

Raportul dintre locuţiuni şi verbul sinonim poate fi de parasemie 
ierarhică, care, la rândul lui, se divizează în relaţii hiperonimice, când 
semele a două unităţi glotice se includ una în alta (a fugi – a o rupe la fugă), 
mai rămânându-i uneia şi un supliment semantic, sau hipohiponimice, 
când semele se întretaie, fiecare unitate, pe lingă numărul comun de seme, 
mai posedând seme aparte: a trece prin sabie – a tăia.

În baza clasificării materialului glotic, am determinat că limba română 
utilizează, în mare, următoarele combinări de moduri ale desfăşurării 
acţiunii pentru una şi aceeaşi locuţiune verbală în scopul de a denomina 
realitatea din lumea înconjurătoare privind diverse tipuri de desfăşurare 
a acţiunii.

Acţiunea: ingresivă /orientată motoric, ingresivă / semelfactivă, 
ingresivă / atenuativă, ingresivă / intensivă, ingresivă / relaţională, incoativă 
/ iterativă, incoativă / orientată motoric, incoativă / intensivă, incoativă /
atenuativă, incoativă / reciprocă, incoativă / iterativă, incoativă / relaţională, 
durativă / orientată motoric, durativă / neorientată motoric, durativă / evolutivă, 
durativă / rezultativă, durativă / relaţională, durativă / reciprocă, durativă / 
atenuativă, durativă / statică, finitivă / monosecvenţială, finitivă / orientată 
motoric, iterativă / orientată motoric, iterativă / neorientată motoric, iterativă 
/relaţională, iterativă / reciprocă, iterativă /intensivă, amplificativă / orientată 
motoric, intensivă / neorientată motoric, intensivă /monosecvenţială, intensivă 
/ evolutivă, intensivă / statică, intensivă / relaţională, monosecvenţială / 
orientată motoric, monosecvenţială / neorientată motoric, monosecvenţială 
/ rezultativă, monosecvenţială / reciprocă, monosecvenţială /atenuativă, 
evolutivă / orientată motoric, semelfactivă / intensivă, semelfactivă / 
atenuativă, rezultativă / intensivă, rezultativă / orientată motoric, rezultativă 
/ relaţională, relaţională / reciprocă, relaţională / comitativă, relaţională / 
intensivă, întreruptă / /atenuativă.
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IDENTITATE  ŞI  ALTERITATE  ÎN  MeMoriile
ŞI  JurNalele  LUI  MIRCEA  ELIADE

InGa SOROCEAN
Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Abstract. This communication represents an analyses of Mircea Eliade’s 
Memories and Journals, the famous religions’ philosopher and historian, through 
identity and alterity concepts. The text role, its relation to literature and Eliade’s 
fictional universe is of great interest, as well as the comparison of the narrative 
voices and created personages. Identity re-construction with the use of memoralistic 
and diaristic exercises, confrontation and substitution of the two egos: one of the 
philosopher and the other one of the creator of literature, have configured the alterity 
theme as leading principle for text narration; thus contributing to image unification 
of Mircea Eliade’ personage.

Keywords: Journal, memories, alterity, identity, auto portrait.

Opere de maturitate la care a visat filosoful şi istoricul religiilor Mircea 
Eliade, Memoriile şi cele două volume ale Jurnalului , publicate sub îngrijirea 
lui Mircea Handoca, sunt un adevărat câştig pentru public, întrucât ne relevă, 
în afară de cele două ipostaze ale identităţii omului de cultură cunoscute şi 
atât de contestate în timpul vieţii autorului – a savantului şi a creatorului de 
literatură – o altă dimensiune a existenţei personalităţii lui Mircea Eliade, 
mai puţin cunoscută publicului, cea a Omului în luptă cu timpul istoric, un 
destin de intelectual marcat de trei blesteme: blestemul muncii, al singurătăţii 
şi al condiţiei umane. În viziunea noastră, personajele care prind viaţă în 
paginile memorialistice şi cele confesive, dincolo de faptul că se identifică 
cu autorul Mircea Eliade, confirmând identitatea autor-narator-personaj, stau 
sub semnul alterităţii, care configurează distanţa dintre Eu şi Altul, creat de 
scriitura ca atare. Avem în vedere nu atât diferenţa dintre personajele celor 
două tipuri de texte, or distanţa dintre memorii şi jurnal ca opere este una 
evidentă şi demonstrată, cât distanţa interioară dintre eul enunţării (naratorul) 
şi eul enunţului (personajul), produs involuntar al scriiturii.

Textul Memoriilor este surprinzător de bogat în idei care vizează statutul 
jurnalului intim al scriitorului, funcţiile acestuia, referinţe la opera savantă şi la 
cea de ficţiune a autorului, iar personajul – chiar dacă este construit prin raportarea 
la un timp mai îndepărtat – îl aminteşte, în multe privinţe, pe personajul din 
jurnal, lucru deloc surprinzător, or la baza redactării Memoriilor stau notele din 
paginile de jurnal. Vom urmări, prin urmare, reconstruirea identităţii celui care îşi 
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spune Mircea Eliade, prin intermediul exerciţiului memorialistic şi cel diaristic, 
confruntarea şi substituirea proiecţiilor identitare ale personajului, în fine – vom 
defini raportul identitate/alteritate.

Pentru că avem în faţă două texte cu statut diferit, vom porni de la 
precizarea diferenţelor. În timp ce jurnalul intim, după cum demonstrează şi 
Eugen Simion,, se defineşte prin respectarea câtorva principii care îl diferenţiază 
de genurile conexe (autobiografia, memoriile, corespondenţa, biografia): 
fragmentarismul, calendaritatea, simultaneitatea, sinceritatea, autenticitatea, 
confidenţialitatea [1], memoriile au o construcţie retrospectivă care privilegiază 
unificarea personajului, fiind, totodată, şi o „operă de imaginaţie”. După cum 
precizează Alexandru Paleologu, „A-şi scrie memoriile” nu înseamnă, propriu-
zis numai a-şi scrie amintirile [...] perspectiva şi aria de cuprindere a memoriilor 
e cu mult mai amplă şi depăşeşte cu mult sfera personală a autorului. Indiferent 
de temperamentul acestuia, opera presupune un plan obiectiv în care ele e 
implicat ca martor mai mult decât ca subiect (chiar dacă are un rol principal).” 
[2, p. 103]. Caracterul memorialistic e dictat de imaginea societăţii şi a epocii, de 
istoria ca atare, care devin dominante, tema principală a memorialistului e lumea 
sub incidenţa istoriei, nu a subiectivităţii [2, p. 104]. Avem, pe de o parte, o 
„scriitură imediată, cotidiană” care poartă pecetea subiectivităţii, fiind orientată 
spre înregistrarea vibraţiilor interioare ale personajului, pe de alta, „scriitura 
ulterioară a memoriei”, orientată, mai întâi, spre prezentarea lumii din care face 
parte personajul, abia apoi spre reconstruirea unei identităţi, ambele operaţii puse 
sub semnul memoriei şi al imaginaţiei.

Asumându-şi funcţia de diarist, Mircea Eliade utilizează în jurnalul său 
o tehnică mai complexă a confesiunii, perspectiva contemporană (momentul 
scrierii) fiind dublată de perspectiva ulterioară (momentul transcrierii textului 
iniţial). Astfel, ideea de autenticitate capătă un alt sens: consemnarea imediată, 
fidelă, nu mai garantează adevărul trăirii, abia regândită, prelucrată, trăirea îşi 
recapătă prospeţimea.

Cele două volume ale Jurnalului apărute la Bucureşti, la editura Humanitas, 
în 1993, sub îngrijirea lui Mircea Handoca, cuprind notaţiile din perioadele  
1941-1969 (volumul I) şi 1970-1985 (volumul II), prima parte a volumului I 
conţinând integral textul scris în limba română, inclusiv Jurnalul portughez 
al scriitorului, a doua – conţinând paginile traduse din versiunea engleză şi 
franceză. Diaristul notează, alături de evenimentele importante: lucrul de 
laborator, apariţii de opere ştiinţifice şi romane, călătorii, dialoguri cu prietenii 
şi colegii etc., şi elemente mai puţin semnificative precum: surprinderea unei 
mişcări a naturii, istorii rememorate sau vise pline de semne. Dintre toate se 
desprind câteva aspecte care reliefează raportul identitate/alteritate: exilul, lupta 
dintre proiecţiile identitare ale personajului, sterilitatea scrisului. 

Conştient de importanţa personalităţii sale şi a jurnalului încă în perioada 
când îşi redactează Jurnalul de tinereţe (Mon journal d’école), diaristul îşi 
pune problema motivaţiei de a ţine un jurnal. Iniţial îi recunoaşte o funcţie de 
conservare a experienţelor indistincte ale omului, pe care să le retrăiască, prin 
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lectură, mai târziu, jurnalul fiind un depozit de impresii, întâmplări banale, şi nu 
o cunoaştere de sine, precum este în cazul lui Amiel: „…mă întreb dacă acesta 
ar fi rostul Jurnalului: să mă cunosc mai bine şi să mă destăinuiesc cu mai multă 
îndrăzneală eventualului cititor […]. Aproape niciodată n-am simţit nevoia de a 
mă „mărturisi” integral într-o pagină de jurnal. De altfel, cred că un autoportret 
cu adevărat sincer, până în cele mai mici amănunte, nu ar putea interesa decât 
integrat într-o confesiune exemplară, cu un numit sens moral sau profetic. Mi 
se pare că un jurnal e şi mai realizat (ca gen literar) şi mai instructiv (pe plan 
etic, psihologic, istoric) dacă autorul înregistrează, în curgerea orelor, anumite 
imagini, situaţii, gânduri, dacă […] salvează, „îngheţîndu-le”, fragmente de 
timp concret” (vol. I, p. 98). Prin urmare, interesul diaristului nu este atât pentru 
interior, cât pentru exterior. Citind jurnalele lui Gide sau Junger, îl îngrozeşte 
ideea existenţei unui cititor, interzicându-şi publicarea paginilor: „Scriu ca să 
mă pot reciti mai târziu. Mi-e indiferent dacă mă va citi şi altcineva, dar nu scriu 
pentru el. Scriu ca să mă regăsesc mai târziu, ca să-mi aduc aminte de timpuri 
inutil pierdute [...]. Dar, poate, ar trebui într-o zi să încep să mă controlez. Să 
scriu cu mai multă atenţie. Să spun ceva. Efortul acesta mi-ar prinde bine în 
primul rînd mie.” (vol. I, p. 245). Totuşi autorul recunoaşte că visează la o carte 
care să-l exprime în întregime şi acesta este un Jurnal scris în voie, departe 
de lume, fără cărţi şi manuscrise, o carte „fără de nici o ordine, de nici un fel. 
Amintiri, reflecţii, comentarii asupra propriei mele gândiri, asupra cărţilor mele 
etc. În acea desăvârşită singurătate, în acel deznădăjduit peisaj, aş încerca 
să mă arăt în întregime, cu toate pasiunile mele: literatura, filozofia, istoria 
religiilor, orientalistica, mistica, aventura ” (vol. I, p. 121). De fapt, Jurnalul 
asta şi este: opera totală a lui Mircea Eliade, o carte despre savantul, creatorul 
şi omul Eliade, cu toate pasiunile şi incertitudinile sale. Deşi iniţial afirmă că 
nu scrie pentru un cititor anume, mai târziu Eliade confirmă ideea publicării 
jurnalului şi chiar surprindem un moment de revelaţie a autorului care scrie 
despre textul deja editat: „N-am notat nimic în legătură cu „ecourile” Jurnalului  
(= Fragments d’un Journal) în cercurile criticilor şi istoricilor literari americani. 
Am primit câteva scrisori cu adevărat interesante. Cum se exprima un profesor de 
literatură comparată, Jurnalul le-a relevat „omul în autorul cărţilor savante” şi 
au recunoscut în el „scriitorul, artistul”. Iar un altul mărturisea că de abia acum 
s-a convind de „valoarea existenţială a hermeneuticii simbolismului religios…”  
(vol. II, p. 200). Aceste însemnări confirmă ideea că, deşi, iniţial, jurnalul  
e conceput pentru sine, odată publicat, devine un bun public şi se constituie ca 
operă în care ar trebui să surprindem, conform teoriei lui Eugen Simion, mişcările 
a două personaje: unul exponenţial, emblematic, de la suprafaţa discursului, şi 
un personaj ascuns, din subtext [1, p. 199].

În primul caz, personajului emblematic îi corespund două proiecţii identitare 
– savantul şi creatorul de ficţiune, ambele ilustrînd paradoxul omului de cultură 
M. Eliade. Spirit enciclopedic, savantul este obsedat de probleme metafizice: 
salvarea de istorie, mit, arhetipuri etc., ordonat, lucrând după un anumit orar 
şi această activitate îi aduce recunoaştere publică, mai puţin satisfacţie: „sunt 
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un scriitor orientalist şi istoric al religiilor silit să trăiască o viaţă de student, 
dar nu neapărat de emigrant”, afirmă autorul în primele pagini ale jurnalului. 
Profilul omului de ştiinţă este dominant şi în perioada de exil, munca ştiinţifică 
fiind unica sursă de supravieţuire a autorului. De aici şi scrierea în silă, la limită, 
a textelor savante, dorul de literatură şi de cărţile nescrise.

La anumite perioade de timp, după o epuizare evidentă a energiei savantului, 
se conturează profilul creatorului, acesta având o valenţă receptivă şi una creativă. 
Eul receptiv este omniaglutinant, asimilând, prin lectură şi relectură, un număr 
impunător de opere, jurnale, autobiografii, pregătind locul pentru manifestarea 
eului creativ. În momentele de criză, anume plăcerea lecturilor compensează 
momentele de sterilitate şi repune în funcţie mecanismul scriiturii. Iată de ce, 
după ce termină un studiu, se simte „ca un şcolar în vacanţă: liber, deschis, 
disponibil, fără program zilnic”. Citim în mărturisirea din finalul primului volum 
al jurnalului:„ Ca de obicei, cînd mă simt obosit, bolnav, deprimat […], iau din 
raft… şi încep să citesc la întâmplare, ceasuri întregi” (vol. I, p. 494).

Scriitorul de ficţiune însă nu este la fel de ordonat, este mereu marcat de 
dorul de a scrie altceva, ispitit de diverse subiecte şi genuri literare. Scriitura sa 
este considerată de el însuşi imperfectă, or, acesta nu le priveşte de departe decât 
după ce apar, momentele de împlinire alternând deseori cu crizele de vagotonie: 
„Nu mai am respiraţia lungă? „Vâna” mea „epică” a secat? Parcă nu-mi vine 
să cred. Dar am nefericitele mele cărţi ştiinţifice de terminat.” (vol. I, p. 176). 
Lucrul la un roman presupune un adevărat supliciu al refacerii şi al rescrierii. În 
plus, condiţia de emigrant riscă să-i epuizeze resursele umane şi cele creatoare, 
fiindu-i tot mai greu să se menţină viu, sănătos şi creator: „Am avut, câteva 
ceasuri, sentimentul că aceşti ultimi şase ani de străinătate m-au îndepărtat de 
izvoarele creativităţii mele, m-au scos din traiectoria care-mi fusese ursită – şi 
că, orice aş face, de-aici înainte, aceşti şase ani sunt iremediabil pierduţi. Mai 
mult: că ei m-au zvîrlit pe un drum din care nu mai mă pot întoarce. teroarea 
ireversibilului! Pentru întîia oară în viaţă m-am putut vedea, m-am putut accepta, 
ca un ratat...” (vol. I, p. 88).

Scindarea identităţii eului creator, determinată de condiţiile exilului, este 
evidentă. „Aici, în Occident, nu sunt decât un fragment” (vol. I, p. 243), afirmă 
deznădăjduit scriitorul măcinat de dorul de casă. Ispita literaturii este considerată 
absurdă în condiţiile exilului, de vreme ce scriitorul este obişnuit să-şi scrie 
romanele în română, pentru un public pe care îl cunoaşte. Concilierea savantului 
şi a creatorului este, în fond, imposibilă, ilustrând blestemul omului fără destin: 
„Sunt incapabil să exist concomitent în două universuri spirituale: al literaturii 
şi al ştiinţei. Asta e slăbiciunea mea fundamentală: nu mă pot menţine treaz 
şi totodată în vis, în joc. Îndată ce «fac literatură», regăsesc un alt univers; îl 
numesc oniric, pentru că are altă structură temporală şi, mai ales, pentru că 
raporturile mele cu personagiile sunt de natură imaginară, nu critică.” (vol. I, 
p. 159). E o luptă tipică pentru omul de creaţie. Naratorul explică el însuşi, în 
Fragmentul autobiografic inclus în ultimele pagini ale Memoriilor, sensul celor 
două activităţi: „Dificultatea coexistenţei «literatură-ştiinţă» am încept s-o simt 
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în India… Atunci am înţeles că nu pot renunţa nici la una, nici la alte. Ambele 
activităţi îmi erau tot atât de necesare. În primul rând, necesare propriului 
meu echilibru interior, integrităţii mele spirituale. Cu orice risc, trebuia să le 
continuu pe amândouă” (Memorii, p. 529). Paradoxal, dar, în clipele de reală 
tensiune, jurnalul intim este cel care salvează scriitura. „Vreau să-mi reabilitez 
scriitura prin jurnal” – recunoaşte diaristul, pentru care textul confesiv începe să 
însemne, în timp, un exerciţiu de scris în sens fizic, chiar „diagrama unei dificile 
scriituri” a scriitorului care nu mai poate ţine tocul în mână [3, p. 248].

Dincolo de aceste autoportrete care dau tonul unei lupte evidente pentru 
impunerea eului, în procesul de reconstruire a identităţii sunt surprinse mişcările 
vagi ale personajului ascuns în culisele textului, ale Omului Mircea Eliade, deloc 
uşor de surprins. Ceva ne scapă, referinţele la familie sunt puţine, semn că viaţa 
interioară este dominată de pasiunile savantului şi ale scriitorului, rareori se fac 
referinţe la viaţa de cuplu, omul ancorat în timp şi istorie aproape că lipseşte, 
Mircea Eliade asumându-şi destinul unui om de cultură care nu are timp decât 
pentru cărţi. Atunci când sperăm la o revelaţie, imediat îşi face loc savantul şi 
scriitorul: „Împlinesc şaptezeci şi unu de ani. Şi, din păcate, n-am încheiat vol. II 
din Histoire des idees religieuses (mai am de pus la punct şi de transcris ultimul 
capitol) nici Autobiografia…” (vol. II, p. 307). Omul nu se gîndeşte decât la 
„testamentul literar” pe care nu l-a scris şi la haosul pe care niciun cercetător al 
operei sale nu l-ar putea organiza.

Totuşi surprindem un eu vulnerabil în faţa timpului, cel care surprinde 
uluitoarea transformare a identităţii sub presiunea timpului şi priveşte boala ca 
pe o pedeapsă pentru că îşi trădează adevărata vocaţie: „Şi de câte ori trădez 
prea din cale afară acestă vocaţie şi mă las antrenat în lucrări şi responsabilităţi 
care nu-mi erau ursite mă îmbolnăvesc. Înainte de boala propriu-zisă (ca cea de 
acum) sunt împuţinat şi steril, enervat, fără chef” (vol. I, p. 595). Deşi neaşteptat 
pentru cititor, acest personaj are conştiinţa alterităţii pe care nu o resimte dureros 
sau cu nelinişte, ci cu o mare plăcere şi fascinaţie. Întâlnirea cu această faţă 
necunoscută a sinelui este lipsită de sfâşiere, fiind însoţită de sentimentul senin că 
acest altul, care există în perimetrul interiorităţii, nu este un străin prin excelenţă. 
Relevantă este notaţia din luna iunie 1975: „Îmi plac cu deosebire acele zile când 
mă descopăr «străin de mine însumi»; «altul» decât cel care mă ştiam: parcă 
venit din altă parte. Emoţia cu care «mă ascult»; nerăbdarea greu stăpânită de a 
mă surprinde trăind o viaţă încă necunoscută, străină; poate o «viaţă nouă»…” 
(vol. II, p. 202). Într-adevăr, nu surprindem, în acest exemplu, nici angoasa şi 
nici neliniştea care, de obicei, însoţesc alteritatea, în viziunea pe care i-o atribuie 
exegeza modernă sentimentului de înstrăinare.

În Memorii ni se relevă mult mai uşor slăbiciunile omului care fuge de 
lume, indecis în luarea unei decizii finale în dragoste. La suprafaţa textului, 
surprindem mişcările unui personaj care sfidează limitele, reacţionează 
împotriva romanului tradiţional românesc (Cezar Petrescu, Ionel Teodoreanu), 
trăieşte concomitent două experienţe de iubire – cu Sorana şi Nina – recunoaşte 
că e „un autor de succes” care primeşte sute de scrisori, mai ales de la cititoare, 
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sfidează dictatura, renunţînd să scrie o declaraţie de desolidarizare de mişcare 
legionară, este deţinut la Siguranţa Generală, apoi în lagărul de la Miercurea-
Ciuc. Dar atunci când are norocul de a fi iubit de o femeie este incapabil de  
a accepta riscul unei pasiuni, se simte stingherit de succesul literar al romanului 
Maitreyi sau se teme de un evental lector al jurnalului pe care îl ţine.

Diferenţa dintre vocea naratorului şi mişcările personajului, în Memorii, 
sunt evidente. De exemplu, eşecul suferit în dragoste, resimţit ca un moment de 
ruptură şi pierdere a identităţii personale de către personaj – tânărul Eliade – este 
explicat de către narator, care rememorează şi îşi reconstruieşte propriul destin, 
la o distanţă temporală evidentă, ca un semn de revenire la normalitate: „N-aş 
fi putut fi creator decât rămânând în lumea mea, care era în primul rând lumea 
limbii şi culturii româneşti. Şi n-aş fi avut dreptul să renunţ la acestă lume decât 
după ce mi-aş fi făcut datoria faţă de ea, adică după ce-aş fi istovit posibilităţile 
mele creatoare.” (p. 204).

Vom concluziona că atât Memoriile, cât şi cele două volume ale Jurnalului 
vorbesc despre numeroasele încercări ale omului de cultură de a sfida timpul, 
despre lupta Savantului şi a Creatorului, dar şi despre Omul Mircea Eliade, obsedat 
de trecerea timpului şi încântat de ideea alterităţii sinelui. Totuşi aceasta nu poate 
fi considerată încă o temă a autorului de jurnal, ca la scriitorii postmodernişti, 
M. Cărtărescu, G. Melinescu, Gh. Crăciun. Autorul, deşi are unele revelaţii care 
surprind diferenţa, înregistrând semnele existenţei unui străin, a unui Altul, nu 
ne dă certitudinea că îşi inventează o poză şi că îşi gândeşte jurnalul ca pe un 
roman. Efectul acestei alterităţi asupra eului creator este însă acelaşi: diferenţa 
nu este receptată ca fiind alenantă, deconcertantă, având funcţie salvatoare şi 
unificatoare. Astfel, proiecţiile personajului evoluează spre unitatea şi echilibrul 
recuperator al identităţii, demonstrând cititorului că la cele trei blesteme ale 
intelectualului: al muncii, singurătăţii şi condiţiei umane se mai adaugă unul: 
blestemul scrisului, al facerii textului care se substituie (re)facerii omului.
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PARTICULARITĂŢILE  MORFOLOGICE
ALE  GRAIURILOR  MOLDOVENEŞTI  DIN ZONA
DE  NORD  ÎN  CONTEXT  GENERAL  ROMâNESC

stela SPÎNU
Institutul de Filologie al AŞM

Rezumat. 
Cuvinte-cheie: 

Dialectele şi graiurile teritoriale dintotdeauna au atras atenţia cercetătorilor 
prin varietatea formelor fonetice, gramaticale şi lexicale. Pe parcursul ultimelor 
decenii, în baza atlaselor lingvistice (naţionale, regionale, regionale-sinteză) 
şi a arhivelor fonogramice, au fost elaborate mai multe studii, care ne oferă 
date importante privind particularităţile fonetice, gramaticale şi lexicale ale 
graiurilor limbii române. Aria unor investigaţii fundamentale include şi graiurile 
moldoveneşti, care formează o parte însemnată a arealului dacoromân, acoperind 
(în cadrul Moldovei istorice) aproape o treime din teritoriu. Realitatea dialectală 
a dacoromânei, susţine N. Saramandu, este şi rezultatul unui proces îndelungat 
de constituire a celor „două ramificaţii” teritoriale: nordică (nord-vestică), din 
care fac parte şi graiurile moldoveneşti, şi sudică (sud-estică), care include, în 
principal, graiurile munteneşti.

Graiurile moldoveneşti din zona de nord, mai ales cele bucovinene, 
au cunoscut timp de peste două secole o evoluţie întrucâtva deosebită faţă 
de graiurile din alte zone. În Bucovina se constată un „mozaic” de graiuri 
româneşti, cu o serie de elemente interferente ca o consecinţă a contactelor 
etnice şi glotice din această regiune. De aceea punerea în lumină şi interpretarea 
varietăţilor diatopice din nordul Moldovei istorice prezintă un deosebit interes 
ştiinţific pentru cunoaşterea dinamicii limbii în dimensiunile sale spaţiale şi 
verticale (diacronice).

În prezentul studiu atenţia va fi axată pe trăsăturile morfologice, specifice 
graiurilor moldoveneşti din zona de nord, identificarea statutului acestor graiuri 
în cadrul dacoromânei. Materialul faptic interpretat a fost extras din Atlasul 
lingvistic moldovenesc (ALM) şi Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, 
nordul Bucovinei, Transnistria (ALRR. Bas.). 
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Substantivul
În vorbirea dialectală notăm metaplasma substantivelor. Astfel pentru 

femininul baieră înregistrăm neutrul bắ!i¶i (pct. 6, 10, 14-22) − ALM 447.
Substantivul masculin pumn înregistrează la plural variantele morfologice 

pumn@ (pct. 5-8, 10, 12-15, 17-23, 26-40) şi púmnu¶ (pct. 9, 11, 16, 24, 25) − 
ALM I2, h. 438.

Consemnăm un şir de substantive neutre cu pluralul în -e, deşi varianta 
literară îl recomandă pe -uri şi viceversa. Pentru substantivele neutre cot, sobor, 
altar, mormânt notăm următoarele variantele gramaticale de plural:

– c©oáti (pct. 5,7, 14, 15, 18, 20, 29, 32, 36, 38), c¥ti (pct. 6), cotur@ (pct. 
8-13, 16, 17, 19, 21-28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 40) – ALM I/2, 437;

– sobçoárî (pct. 5-7, 9, 12-30, 32, 36-40), soborur@ (pct. 8, 10-11, 13, 19, 
31, 33, 35) – ALM I/2, 443;

– altárur! (pct. 8, 10-12, 15, 18, 24, 29, 31, 33, 42), altári (pct. 5-7, 14, 
16, 17, 19-21, 23-26, 28, 30, 32, 35-37, 39, 40), altárî (pct. 22, 27, 38, 69) –  
ALM I/2, 444;

– morm%ntur@ (pct. 8,13, 25- 29, 31-33, 35, 36, 39, 40), mormínti (pct. 5-7, 
9-12, 14-24, 30, 38) - ALM I/2, 445.

În vorbirea dialectală, pentru genitiv-dativul numelor proprii şi al gradelor 
de rudenie masculine sau feminine sunt frecvente atât formele sintetice, cât şi 
cele analitice, construite cu articolul lu proclitic. Analizând hărţile 431-432 ale 
ALM, menţionăm că articolul hotărât antepus lui are o frecvenţă mai redusă în 
graiurile cercetate: táti, háni, hanúţâ, anúţâ (ALM I2, h. 431, 432).

Vocativul în graiurile româneşti este exprimat prin intonaţie suplimentară 
specifică şi prin afixele caracteristice. Graiurilor cercetate le este specific 
vocativul substantivelor feminine şi masculine, propriu graiurilor de tip nordic. 
Exemple: tátî, il!ánî, vas%li (ALM, h. 424, 426, 427).

Articolul
Pentru articolul nehotărât un înregistrăm o pronunţare, cu gradul de 

apertură devenit mediu oŋ, çoŋ (om): oŋ, çoŋ (om) – ALM, h. 100.
În aria cercetată, articolul hotărât -l, ca urmare a slăbirii intensităţii 

de rostire de la sfârşitul cuvântului, nu se menţine. Acest fapt este notat de 
harta 317 a ALM „satul”, care înregistrează dialectismul gramatical sátu 
(ALM, I, h. 317). Pe plan istoric, articolul hotărât -l de la substantivele 
masculine şi neutre s-a păstrat în vorbire până în secolul al XVI-lea, 
reducerea acestuia fiind datată cu sec. XVII: Ce după moartea lui până 
astăzi îi zic sveti Ştefan Vodă, nu pentru sufletu, ce ieste în mâna lui 
Dumnezeu, că el încă au fostu om cu păcate, ci pentru lucrurile lui cele 
vitejeşti. (Grigore Ureche)
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Graiurile cercetate se caracterizează prin seria invariabilă a articolului 
posesiv. Fenomenul a fost înregistrat iniţial înaintea substantivelor, 
constituind o inovaţie a graiurilor din Banat-Hunedoara, Transilvania de 
nord şi Moldova, datată de lingvişti cel târziu cu sec. al XVI-lea: (văr) de-a 
dó!l!a (ALM, h. 454).

Pronumele
Hărţile 456-457 ale ALM demonstrează predilecţia întregului areal 

moldovenesc, respectiv graiurilor cercetare pentru utilizarea pronumelui 
personal dânsul/dânsa: d%nsul, d%nsa (dînş – pct. 6, 10, 16-18, 21, 23-25; d%nşî 
– pct. 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 26-40, d%nşî! – pct. 9, 13, 19). În plan 
istoric, pronumele dânsul/ dânsa caracterizează textele vechi din sec. XVI  
(var. însul) – XVIII (var. dânsul): Dumnezeu l-au făcut pre dânsul, bărbat şi 
muiare i-au făcut pre ei. (Biblia) Stau împregiur dânsa trei planite-n hoabă, 
Soarele şi Luna, şi Venus, podoabă. (Dosoftei) Pre la codrul Cosminului să 
treacă se temea de ţerani, înţelegând de dânşii să nu săciuiască pădurea 
asupra lor. (Ureche) Pământul s-au desfăcut … şi l-au sorbit de viu … şi s-au 
vindecat pământul preste dânsul (Dosoftei).

În graiurile cercetate notăm o varietate de forme pentru pronumele de 
politeţe, constituite din subst. domnia + adj. posesive ta, sa, voastră, deseori 
prescurtate: ńatá, duńatá, dumńatá, ńetá (h. 413).

Formele literare ale pronumelui de identitate lipsesc în graiurile cercetate, 
ele fiind înlocuite de forma singur, care, în urma închiderii lui i, cunoaşte 
variantele s%ŋgur, súŋgur. Utilizarea dialectismului singur, cu valoare de 
identitate, are o vechime mare în limbă, fiind înregistrat în opera cronicarilor 
români: Au făcut Matei-Vodă arzahal sau răvaş de jalbă la singur împăratul. 
(M. Costin)

Cu excepţia particularităţilor fonetice, pronumele posesive coincid 
cu cele ale limbii literare. Harta 463 din ALM înregistrează fonetismele  
a me, a ta, a lu!, a e!.

Adjectivul
În graiurile cercetate, adjectivul nou înregistrează formele: (haine)  

nó! (pct. 5-8, 10-16) – (haine) nç©áuî (pct. 19, 21-25) – (haine) nóçî (pct. 20, 
26-40) – ALM, h. 451.

Verbul
Graiurile cercetate se caracterizează prin metaplasma verbelor, 

adică trecerea anumitor verbe de la conjugarea a III-a la conjugarea a II-a, 
contribuind la deplasarea accentului în paradigma acestora. În aria cercetată, 
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în cazul verbelor de conjugarea a III-a: (noi) spunem, (noi) mergem,  
(noi) facem, (noi) credem înregistrăm o zonă de tranziţie de la varianta 
oxitonă – ALM, I2, 470, 472, 473, 499. În cazul verbelor de conjugarea 
a II-a: rămânem, umplem notăm dialectismele oxitone rămâném, împlém 
(ALM I2, h. 494; TD I/1, p. 180, pct. 99).

Diatezele nu sunt supuse unor schimbări esenţiale în graiuri, ele 
se limitează la transferul unor verbe pronominale în grupa celor active sau 
reflexive. În prezent, în graiurile cercetate, se menţine fluctuaţia dintre activ şi 
reflexiv: sî g%ndeşti – g%ndeşti (ALM, h. 514). Fenomenul prezentat este vechi 
în limbă, fiind înregistrat în vechile cronici româneşti: Odihnind Ştefan-Vodă 
la Vasluiu, i-au venit olăcari (Grigore Ureche).

În graiurile cercetate notăm sincretismul dintre forma etimologică 
a prezentului indicativ şi imperfect. Acesta poate fi explicat pornind de la 
limba latină. Cuvintele, pe cale de evoluţie fonetică, ajungeau la coincidenţe 
de forme. Ulterior limba căuta să evite situaţia de izomorfism, recurgând la 
modificarea formei de prezent prin închiderea vocalei din silaba accentuată. 
În graiurile cercetate s-au conservat atât formele etimologice de prezent, cât 
şi cele evoluate: Wemám „chemăm”, mânám „mânăm”, îmblám „umblăm”  
(ALM, h. 376, 492, 505).

Referindu-ne la masivul lingvistic cercetat, notăm la imperfect, persoana 
a III-a, plural, formele etimologice, adică u final nu este rostit: (ei) dădé,  
(ei) stăté pentru (ei) dădeau, (ei) stăteau (ALM, h. 482, 486).

Izolat, în aria cercetată, forma mai mult ca perfectului este înlocuită cu 
cea a perfectului compus: (eu) am u!tát (pct. 7, 12-17, 19-22, 24, 26, 30) −  
(eu) an u!tát (pct. 5, 6, 8, 10, 11, 15, 18, 23, 28, 37, 38) – ALM, h. 511.

În graiurile înregistrăm coexistenţa ambelor forme ale viitorului: ço! fáśi 
(pct. 6-8, 11, 14-16, 21-25, 27-28, 35, 39), am sî fac (pct. 10, 12-13, 17-20, 26, 
29-33, 36-38, 40), an sî fac (pct. 5, 9) – ALM, h. 474.

Prepoziţia
Dacoromâna a moştenit un fond comun de prepoziţii latineşti, care au 

suferit mai puţine schimbări decât alte părţi de vorbire. Specific arealului studiat 
este conservarea unor forme şi sensuri arhaice ale prepoziţiilor, cum ar fi: păr, 
par, păn pentru „până” (ALM, I, h. 311). 

Pentru prepoziţia prin înregistrăm forma veche pin (ALM, h. 326). 
Formele învechite pin, pen caracterizează scrierile vechi: ...şi întăiu au împinsu 
oştile lui Sinan paşe de pen oraşe. (Costin) Atunce au trecut pen Ieşi...în cai 
de olac. (Neculce) Numai ce se auzeau tunurile dând ocupuri şi de pin zămci 
dând. (Neculce) 

În cazul construcţiilor de tipul după (apă) – la (apă), notăm prevalarea 
prepoziţiei la (ALM I, h. 518). Construcţia de tipul (îmi place) pe prevalează în 
aria cercetată construcţia (îmi place) de (ALM I, h. 516).
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Comparativul de inferioritate este constituit în arealul cercetat cu 
ajutorul prepoziţiilor decât: el e mai mic dícât míne şi el e mai mic ca míne 
– ALM I, h. 519.

Prezentarea principalelor particularităţi morfologice ale graiurilor 
româneşti din zona de nord a pus în evidenţă specificul, în mare parte, conservant 
al acestora, rămas ataşat de vechile tradiţii lingvistice, dar şi prezenţa unor 
particularităţi comune cu graiurile învecinate.
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AVENTURA  METALIMBAJULUI  POETIC
DE  LA  POEZIA  BLOGOSFERICĂ
LA  TEXTUALITATEA  DIGITALĂ

ludmila ŞIMANSChI
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Rezumat. Studiul propune analiza noilor forme poetice blogosferice şi 
de textualizare digitală pentru a consemna restructurarea modalităţilor literare 
contemporane. Poezia digitală produce semnificaţii, reprezentând rezultatul unei 
semioze continue şi profunde între codurile poetice şi tehnologiile informaţionale. 
Schimbarea de regim a scriiturii a avut un efect mai profund asupra literaturii, 
stimulând crearea unor dispozitive instantanee mai elaborate, care produc 
cybertexte. În literatura română actuală sunt atestate disponibilităţi faţă de 
experimentele digitale şi emergenţa realităţilor virtuale, care nu intenţionează să 
distrugă literatura canonică, ci doar să o polarizeze, preferând formele complexe 
hyperliterare, blogstory, cyberpoezia, care transmuta în textul poetic experienţa 
virtuală.

Cuvinte-cheie: blogosferă, textualitate digitală, blogstory, cyberpoezie, 
poezie digitală, regim de scriere, hypertext, e-books, limbaj poetic software, 
tehnoză, transcluzie.

Efervescenţa creatoare şi pseudo-creatoare din zona site-urilor literare, 
mutarea masivă a revistelor literare de pe suportul tipărit către mediul internautic, 
moda explozivă a paginilor de web şi a blogurilor de scriitor sau de cititor, 
apariţia de noi practici literare digitale impun investigarea acestui domeniu de 
frontieră, în care literatura şi tehnologia se condiţionează reciproc.

Pregnanţa literaturii tinere în spaţiul scriptural contemporan român 
e plină adesea de aplomb, e dezinhibată şi netă, cu nerv şi cu stil, fără 
direcţii bine stabilite, demonstrând deliberat că literatura de azi nu mai este 
douămiistă, în sensul că a depăşit urgenţele acestuia. Destui tineri scriitori 
de astăzi sunt self-promoteri, înţeleg foarte bine că trăiesc într-o eră  
a spectacolului comercial digital şi se comportă ca atare, propunând online 
mode poetice de uz propriu.

Este cazul basarabeanului Hose Pablo cu volumul de debut Căpşune 
în inima mea (2007), ce ilustrează ceea ce am putea numi un epigonism web 
al unui val de poezie care şi-a obţinut o relativă faimă câştigată pe câteva  
site-uri literare, trecând, într-o vreme, drept un soi de speranţă genuină, 
propunând o poezie ordonată de bloguri şi de senzualismul speranţei. 
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Poetul se declara exponentul unui nou val care se situează într-un raport 
de continuitate, dar, mai cu seamă, de discontinuitate, cu poezia grupului 
2000, despre care vorbeşte la timpul trecut, ca despre un fapt de istorie 
literară: „acesta este un volum funerar pentru generaţia 2000. Generaţia 
00-istă a fost extraordinară. dar nu vă întristaţi – nimeni nu pleacă fără să 
ştie că sigur au venit următorii. aşadar am venit pentru că ne-aţi chemat 
în şoapte.” [1, p. 82]. Coperta originală a volumului Căpşune în inima 
mea sugerează situaţia dificilă a tinerilor scriitori români, care, odată ce 
conştientizează că nu dispun de mijloacele financiare necesare pentru  
a scoate o revistă culturală ori atunci când realizează că numărul solicitanţilor 
de carte este tot mai mic, decid să se virtualizeze odată cu textele lor  
(care se transformă-n e-books), să devină oameni www cu aripi de îngeri, 
cărora le poţi pătrunde-n inimă, în viscere, oriunde, cu un singur click, şi care, 
încercând să publice la edituri puternice, sfârşesc prin a-şi tipări volumele 
sub regie proprie. Noua generaţie „ordonată de bloguri”, emergentă, fericistă 
în aura unui soi de sentimentalism viguros, reinventează iubirea în lumea 
agresivă, resentimentară, instituind o nouă Human Zone, viziune juvenilă 
şi constructivă asupra lumii. Detaşarea de douămiism a fost înscrisă de 
critici în categoria gesturilor de frondă, recunoscându-se totuşi schimbarea 
survenită în registrul poetic prin percepţia hiperbolică, tendinţa ego-ului de 
a-şi atribui proporţii monumentale, identificarea finalmente cu umanitatea, 
cu specia. Generaţia blogosferică îşi alege un public care iese din sfera de 
influenţă a 00-ismului şi anunţă intrarea subită a poeziei senzuale în plin 
teribilism douămist: „Timpul meu nu a sosit/ însă mi-am schimbat parola 
de club/ de hyper de poezie.ro/ de mail” [1, p. 49]. HZ-istul Hose Pablo se 
simte confortabil în spaţiu virtual cu publicaţii numai pe internet, preferă 
izolarea securizantă neobişnuită: „eu sunt nicăieri pe google/ şi tu eşti 
everywhere” [1, p. 29] şi se detaşează lejer de opiniile refractare care i-ar 
desconsidera poeticul pentru că nu ar vrea să fie influenţat: „eu nu ştiu ce 
ziceţi voi/ dar eu cred că asta e poezie” [1, p. 59]. Nemulţumirea de sine  
a generaţiei blogosferice e asociată cu neputinţa şi insuficienţa de identitate: 
„vă amintiţi oare cum publicam pe internet/ numai pe internet/ şi credeam că 
are să fie totul frumos/ dar nu a fost aşa” [1, p. 44], căci scriitura pe blog nu 
asigură succesul de public sau succesul de critică.

Un alt ambiţios tânăr scriitor român Darie Ducan vine în anul 2013, 
în plină agonie postmodernă, cu un program-manifest intrigant Manifestul 
negativist şi în 2014 cu placheta de versuri Poezii noi şi se înscrie, la alt nivel 
temporal, în subgenul textualismului mediatic propagat de Ioan Manolescu în 
Noţiuni pentru studiul textualităţii virtuale.

Poetul contestă livrescul excesiv, consumerismul comercializat literar, 
care a sufocat literatura contemporană în ofensiva globalistă, şi simplismul 
poeziei blogosferelor: „Blogurile au murit pentru poezie. Revistele online sunt 
mici depozite de electricitate pentru instalaţiile de pom, iarna. Poezia e un 
continuu, nu un excedent.” [2, p. 9]. El afirmă dependenţa poeziei de mijloacele 
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de suport, limbajul tehnologiilor informaţionale devenind o derivare a celui 
poetic: „Icoane şi softuri, gadgeturi şi logări îl apropie pe om de poezie. Îl ţin în 
softul ei. Niciodată poezia nu a fost mai aproape de om. Pentru că intră în el prin 
dependenţele sale.” [2, p. 10]. Considerând că „niciodată poezia nu a depins atât 
de mult ca acum de mijloacele ei de suport. O memorie vizuală impune o altfel de 
epică” [2, p. 9], propune o nouă practică literară − procesarea electronică, numită 
tehnoză prin care inversează ordinea nivelelor de intensitate lectorială pentru  
a impune forma societară de reprezentare poetică. Schimbarea de optică scontată 
se obţine prin noua metodă de reinterpretare cu efecte vizuale din arsenalul 
aplicaţiilor digitale de formatare a imaginilor textelor poetice: binarizarea 
negativă şi oferta unghiulară. Acest manifest nu impune sau delimitează  
o generaţie sau grupare literară, ci instituie o nouă procedură lectorială inedită 
prin care textul ar putea fi scos din obişnuitele grile interpretative epuizate 
de critica actuală (fractalică, intertextuală, fenomenologică) şi i s-ar oferi 
relaxarea descoperirilor vizuale autentice, care inevitabil ar trebui să conducă 
la chintesenţa semnificaţiilor textuale. Negativismul ridică probleme de 
reconfigurare estetică prin traseul dantesc exegetic propus şi de repoziţionare 
a receptorului multiplu şi dinamic faţă de opera poetică prin teatralizarea 
focalizării verticale a scriiturii. Ambiţia de a obţine o modificare fundamentală 
a textului poetic prin artificiile tehnice ale negativismului digital rămâne a fi  
o frondă programatică, informaticienii ne avertizează că procesul de îmbunătăţire 
nu măreşte cantitatea de informaţie conţinută de o imagine.

Ambele cazuri literare reflectă disponibilităţi faţă de experimentele digitale 
şi emergenţa realităţilor virtuale, care nu intenţionează să distrugă literatura 
canonică, ci doar să o polarizeze, preferând forma neliniară, transgresarea 
liniarităţii obişnuite pe care pagina tipărită o imprimă textului. Dar pentru  
a evita entuziasmul corporatist şi a nu ajunge la extrapolare exaltată, trebuie să 
recunoaştem că nu e vorba deocamdată de vreo schimbare de paradigmă literară 
în literatura română, căci formele de scriere electronică nu determină astăzi modul 
în care ne definim pe noi înşine. Mai degrabă, acestea participă la reactualizarea 
noţiunilor legate de sine în decursul acestei vârste târzii a tiparului. De multe 
ori riscul la care ne expunem este acela al căderii în baroc, în supra-elaborat, 
derivând din dorinţa de a aglomera mecanizmele şi de a uimi prin intermediul 
efectelor speciale. Blogurile cu expresivitate neprogramată din spaţiul creativ 
liber, fără constrângeri ideatice, deţinând un limbaj informal în privinţa gustului 
şi ierarhizării culturale, ajung a fi propulsare forţată şi uneori nejustificată de 
imagine, un prag de promovare a cărţilor sau a imaginii proprii de scriitor, fără a 
asigura prea multa interactivitate, fără a crea în mod special literatura în spaţiul 
virtual. Se întreţine iluzia creării unei reţele literare dinamice, de fapt, se pune în 
funcţie doar jocul cu rolurile din spaţiul virtual în ceea ce priveşte (de)formarea 
oglinzilor pe distanţă ultrascurtă dintre identitate/ alteritate/ scripturalitate: 
„Blogul meu e o vitrină în care locuiesc din când în când, nu chiar tot timpul (ca 
artiştii aceia niponi care s-au mutat permanent într-o casă-vitrină). În loc să-mi 
scriu textele cele serioase şi să-mi citesc cărţile de trebuinţă, mă uit în oglinzi 
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deformate, la mine şi la alţii despre care credeam că îi ştiu. Cineva trebuie să facă 
şi asta! Îmi mai uit prin el câte o haină sau câte o batistă, îmi invit prietenii la taifas 
şi studenţii la cafelele pe care nu reuşim să le bem în realitate. Uneori le bat cu 
degetul în geam trecătorilor care îmi bat în geam la rândul lor. Cam asta e blogul 
meu! ” [3]. Doar blogurile de nişă se orientează spre dinamismul comentariilor, 
au o singularitate originală, ele îşi găsesc cititori cu gusturi şi pasiuni comune, 
apărând posibilitatea închegării unei mici comunităţi cu aceleaşi orientări, dar cu 
atitudini diferite, chiar divergente.

Multiple metatextele poetice postmoderniste consemnau schimbarea 
de regim a scriiturii odată cu asimilarea maşinii de scris şi a trucurilor de 
tehnoredactare: „Dacă mă gândesc bine această obsesie de a umple foaia  
a început când n-am mai lucrat cu pixul, ci direct la maşina de scris. Apetitul 
meu pentru spaţiul alb a crescut odată cu mutarea câmpului la maşina mea de 
scris. Cândva băteam la 15, apoi la 13, apoi la 10, la 5, iar acum… acum culc 
foaia! E ca o disecţie, versul lat: se văd măruntaiele poemului.” [4, p. 275], 
extinzând perceperea lumii în disoluţie la nivelul tehnoredactării textului poetic: 
„În ultima instanţă lumea nu-i decât o maşină de scris, abrupt din toate părţile, 
deasupra neantului. Pentru a nu mă prăbuşi în abisul din stânga, dreapta, jos , 
sus, etc., eu bat la această maşină cu o viteză tot mai mare, atât de mare, încât să 
pot rămâne în lume şi după ce voi înceta să dactilografiez. S-a prăbuşit un sistem 
de referinţă, lumea însăşi se dezmembrează, dar atât cât există claviatura cu 
litere, eu îmi bat textul. Să fie oare adevărat că timpul e reversibil ca o bandă de 
la maşina de scris?” [4, p. 277]. Maşina de scris este desemnată prin excelenţă 
recuzita postmodernistului, un instrument de inter- şi hiper-textualizare. Maşina 
de scris poate fi numită un palimpsest, clapele ei identice uneori tăbliţe antice 
ascunzând amprente ale întregii literaturi, dar mai ales ale modernităţii, de 
unde şi revolta cuvintelor împotriva maşinii de scris. Roland Barthes descoperă 
noi oportunităţi scripturale inedite ale textului dactilografiat: „Aceste greşeli 
mecanice, atâta timp cât nu sunt derapaje, ci doar substituiri, pun în evidenţă 
o cu totul altă tulburare decât particularismele manuscriselor: prin intermediul 
maşinii, inconştientul scrie mult mai stăpân pe sine decât scriitura naturală.”  
[5, p. 21].

Drama despărţirii de maşina de scris la începutul anilor ’90 este înlocuită 
de un război rece cu computerul: „Mi-am luat atunci computer şi drama ibseniană 
dintre mine şi el a dominat anul cu un scherzo penibil. Un amor cu năbădăi, 
lungi perioade de părăsire reciprocă — încă e-n casa mea fiinţa asta de tablă şi 
perversitate, dar divorţul e aproape şi e defintiv hotărât.” [6, p. 459].

Mutaţiile considerabile produse în actul de scriere odată cu 
asimilarea computerului pot fi semnalate doar atunci când se impune poezia 
postdouămiistă, când „manuscrisul a dispărut definitiv, la fel tocul, creionul, 
se foloseşte tastatura, delete, copy and paste. Remarc avantajul keyboardului. 
Uşurinţa de a importa sau exporta text. Compilaţia devine la unii prima formă 
de expresie. Poetul pe net este un primitiv al tehnologiei şi al setei de expresie. 
Este exponentul unui experiment pe noi înşine.” [7]. Regimul nou de scriitură 
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oferă o descătuşare deplină a energiei creative: „E o şansă de libertate să-ţi poţi 
duce ţara în suflet, să-ţi poţi duce ţara pe stik. Mă am chiar pe mine undeva pe 
stik. Mă spijin pe raiduri de lume. Şi câtă detaşare.” [8, p. 11]. Lumea virtuală 
nu denotă contingenţă ontologică, ci mediere sau simulare ontologică: „Inflaţie 
de viaţă, inflaţie de moarte, inflaţie de frumuseţe, inflaţie de speranţe, inflaţie 
de destine, inflaţie de tehnologie, zilnic privesc prăpastia dintre Backspace şi 
Enter”, modificând modul de percepere a propriului simţ al identităţii, fluxul şi 
refluxul subiectului virtual: „Orice-ar fi, oricum ne-am interpreta existenţa, fie 
că o vedem fluentă, lipsită de hopuri, fie că ni se pare fragmentară, rămânem 
acolo, pe monitor, o formulă printre atâtea altele.” [9]. Lecuindu-se ironic de 
teroarea paginii albe, a blocării scriiturii: „tastatura mea/ este plină/ de poeme/ 
au năpădit-o/ ca râia căprească/ aseară mi-a/ invadat unghiile” [10], scriitorul 
intră în simbioză cu computerul, interfaţându-se uman: „Nu e nici un geam pe 
care să-l deschid spre lume,/ iar tastatura îmi muşcă degetele obosite/ Daţi click 
pe marginile inegale/ ale fiinţei mele/ şi save/ altfel mă-nghite pădurea/ crezând 
că sunt toamnă! ” [11]. Cu toate că se jonglează cu un limbaj şi un imaginar 
ultratehnologizate, inclusiv cu conceptele codurilor computaţionale, poeţii sunt 
fascinaţi de posibilitatea de a transmuta în textul poetic experienţa virtuală:  
„Şi astepţi nerăbdător în faţa ecranului/ Aştepţi ca pixelii să-şi schimbe culorile/ 
Să formeze nişte litere ordonate într-un răspuns/ Dar apoi îţi laşi privirea pe 
birou,/ mouse-ul stă acolo nemişcat/ Pixelii s-au schimbat în altceva şi te 
cutremuri/ Ceva sapă adânc în tine şi te doare, şi nu mai suporţi/ Te omoară pe 
dinăuntru, ca o boală” [12].

Excepţii fericite care propun noi practici de extindere digitală literară 
sunt câteva romane în format blog: romanul RealK de Dragoş Bucurenci 
(2004), exclusiv în varianta electronică, care exprimă o nouă mentalitate, 
o noua vârstă socioculturală, cea a „generaţiei Y”, şi romanul Blogstory de 
Nora Yuga (2013), text hibrid ce conţine jurnalul de scriitor, expus direct 
pe blog, jurnal live, la vedere, care are câteva nivele: ideatic, epistolar şi 
portretistic, literar (poezii, interviuri), şi, nu în ultimul rând, un jurnal de 
călătorie literară. Experimentul Norei Yuga demonstrează depăşirea tracului 
scriptural în faţa digitalului monstruos prin manipularea potenţialului 
empatic al weblogului: „Cu răbdare şi tutun, chiar, cât mi-aş dori acum  
o ţigare, când mi-e frică de tastele astea negre ca 50 de ochi de drac! dacă 
nu v-aş iubi atât şi nu m-aş iubi atât, m-aş lăsa păgubaşă! Ce bine că existaţi 
pentru mine! Nora” [13].

În contextul epocii media şi a generaţiei Google putem vorbi nu atât de 
revoluţii ori, în sfârşit, de evoluţii, ci, de mult ori, din păcate, de superficialitate şi 
autosuficienţă. Vom avea o reţea matură e-literară doar atunci când vom depăşi 
stadiul de vânare exclusiva a insolitului. Deocamdată generaţia milenariştilor, 
dependentă de tehnologie pentru că o mare parte a vieţilor lor se petrece în faţa 
unor ecrane, produce mutaţii doar în modul de raportare la actul scrisului şi în 
regimurile scriiturii, accesul la internet şi la tehnologie dându-le o percepţie 
mai fluidă asupra vieţii, hypertextul oferindu-le, după cum afirmă Olga Ştefan, 
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„o frumoasă utopie, născută din dorinţa omului de a se elibera de constrângerea 
teribilă a temporalităţii lineare.” [14]. Imaginarul tehnocultural le impune şi 
iluzia că ficţiunea interactivă şi hyperliterară va democratiza accesul maselor 
la expresia literară. De fapt, site-urile sau blogurile nu au relevanţă decât 
pentru un cerc de prieteni cu aspiraţii literare, pentru cei care vor să parvină 
mai degrabă în literatură. Dacă unii critici multimedia sunt entuziasmaţi că 
se produce „o revoluţie în modul de percepere a mijloacelor liricii difuzate 
pe internet” [14], alţii au senzaţia că „nu se mai creează, ci se transferă de pe 
un suport pe altul” [15]. De multe ori genurile digitale Google poetry (bazată 
pe funcţia de autocomplete a motorului de căutare), Email poetry (poezie 
colaborativă, extinsă printr-o conversaţie prin email), cyber-poetry (genul de 
poezie care foloseşte termeni tehnologici şi concepte, în special referitoare la 
computere, limbaje de programare şi sisteme de operare) sunt mai degrabă 
delicii experimentaliste, iar subramificaţiile ingenioase ale literaturii: poezia 
digitală, hypertextul, videopoemele (metalimbaje care ar trebui să împingă 
graniţele spre limită, deopotrivă în discursul poetic, în codul imaginii şi în 
experienţa sunetului, atrăgând atenţia în mod programatic asupra unui mediu 
anume prin contrapunct cu celelalte) rămân a fi surogate literare sau forme 
neconvenţionale de artă.

Site-urile literare de tipul www.clubliterar.com., www.poezie.ro,  
www.hyperliteratura.reea.net şi numeroasele bloguri au înregistrat fenomenul 
mutării cenaclurilor literare din spaţiul real în cel virtual, dar şi febra inovaţiei, 
care se considera capabilă să suplinească falii, rupturi, fracturi, incompatibilităţi, 
imposibilităţi discursive postdouămiiste, fiind o pistă de lansare a ficţionalităţilor 
extinse şi impenetrabile semnate cu un nume misterios, dar şi un mediu de  
a promova imagini potenţate în sens narcisiac: videopoemele, poemele 
vizuale, performance-ul, formulele adiacente promovării tradiţionale a poeziei 
româneşti contemporane, crescând riscul scăderii calităţii textelor postate şi 
inundarea acestor platforme online de grafomania poeţilor.

Inovatoare pentru exploatarea mijloacelor media era considerată 
poetica interactivă, literatura instant ce ataca canoanele şi detabuiza zonele 
tematice şi limbajele: conţinutul noului text fiind creat de utilizatori multipli, 
autorul blogului lansează primul episod al poveştii şi nişte reguli generale de 
colaborare. Fiecare episod este scris în continuare de către un cititor, urmând 
ca toţi cititorii-autori ulteriori să fie obligaţi să respecte logica reconfigurată de 
noua adăugire de conţinut. Era asigurat un bonus de feedback, potenţialitatea 
lucrului progresiv pe text ajunge să fie dependentă de opiniile şi sugestiile 
exprimate în acest sens de către ceilalţi membri ai comunităţii virtuale 
devenind o formă de drog, lipsa reacţiei la un text semnalizează îndoială: 
„Viaţa unui text pe net este de câteva zile, ore. Un text vechi este considerat 
neinteresant şi nu mai este accesat. Clikul pe Like este o plagă comodă. 
O adormire a conştiinţei. Nevoia de a scrie devine direct proporţională cu 
nevoia de a împărtăşi rezultatul acestui proces care sfârşeşte să fie creator şi 
devine, pur şi simplu, tehnologic.” [7].
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Această literatură independentă, lipsită de pretenţii literare ne dă 
senzaţia convieţuirii mediocrităţii şi originalităţii, kitsch-ului ordinar şi  
a mizei estetice, fiind foarte mare riscul realizării unui amestec artificial şi 
nereuşit, rezultatul este supersimplificarea literaturii şi spontaneismul ludico-
social al postliteraturii. Iar sinceritatea la limită a exhibiţionismului, aşezată 
confortabil în zone de indeterminare, în lumina perfidă a unor reflectoare 
care proiectează pe ecrane mari, vizibile din orice unghi, personajul confesor 
de pe scenă, nu e decât o sinceritate trucată, simulată, autenticitate-paravan.

În imaginarul tehnologic, conceptul de transclusion (transcluzie) 
introdus de Ted Nelson [16], care anunţa flexibilitatea în folosirea şi manipularea 
dimensiunii temporale a textului, stă la baza construirii unor texte online pe bază 
de hyperlinkuri (care se multiplica la infinit, în mod rizomatic, se clonează şi se 
metisează, răsfiră în constelaţii multidimensionale, cititorul obţinând nu doar 
un text pe care trebuie să îl decodifice, ci şi un set de indicii reconfortabile), 
dar şi a unor romane-experiment, imposibil de apropriat în categoriile şi cu 
instrumentarul lecturii liniare, cum ar fi romanul Rubik, roman colectiv (2008), 
realizat prin colaborarea e-grupurilor. Fiecare autor este echivalentul unui 
pătrăţel din care este alcătuit un cub Rubik, fiecare vine cu o informaţie precisă, 
iar amestecul lor dă naştere unui text permutabil. Obiectul hypertextual literar 
conţine noduri complexe secvenţiale şi de explorare, propunând căi alternative 
condiţionate, conţinuturi atomice şi legături interne şi externe supranivelate. 
Relativizarea conceptului de identitate în era noastră postmodernă legitimează 
forme de literatură cu autorul reprezentat de un nick şi un avatar sau un hibrid 
colectiv, interactiv şi procreativ. Cititorul devine user, de vreme ce romanul 
nu este doar carte, ci obiect hibrid, cub de texte, mesaje electronice şi clipuri 
filmate. Cybercititorul invadează o zonă perceptivă de neatins de creaţia 
clasică. Personajul la rându-i se transformă în unul multiplex, multi-folder, 
mulţi-specializare, un cyborg defect, cu articulaţii de limfă şi vanadiu, bântuind 
spaţiul virtual în căutarea imaginii ultime, cea care ar fi declanşat trezirea. 

Deocamdată nu putem pune semnul egalităţii între revoluţia mediatică 
şi schimbarea sensibilităţii literare româneşti. Literatura digitală nu ar trebui 
să se reducă doar la aspectul tehnic al realizării sale, ci să reflecte performanţe 
expresive şi vibraţii artistice. În afară de accesul la un nou spaţiu complex, 
potrivit explorărilor romanului, în care termenii cheie consecutivi sunt 
virtualitate, hyper-realitate, nu se produce nici o înnoire de ordin poetologic  
(se reciclează avangardismul, expresionismul, suprarealismul, onirismul 
estetic) sau naratologic (textualismul virtual aduce o nouă reprezentare cu 
vechi modalităţi narative anunţate de Borges, Cortazar şi Musil, care au creat 
romane ca forme ale acţiuni, mobile, proteice, experimentând situarea într-o 
lume cu pereţi mobili). Miza lor era mai mare decât s-ar părea, căci jocul lor 
literar care submina clişeele şi toate manierismele şi formule-tip implica de fapt  
o căutare identitară şi în acelaşi timp de esenţă a existenţei, ordinea din haos şi 
din incomprehensibil, creând o hartă redefinită a universului, un puzzle de lumi 
suprapuse, având însă fiecare individualitatea şi logica sa proprie, o combinaţie 
dominată de aceeaşi dublă obsesie, a spaţialităţii şi a căutării de sine.
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CARNAVALESC  ŞI  PANORAMĂ  ÎN  ROMANUL
OPTZECIST  DIN  SPAŢIUL  EX-SOVIETIC

marIa ŞLEAhTIŢChI
Universitatea de Stat din Moldova

Abstract. The novel of the eighties is a characteristic phenomenon of the 
literatures from the former Soviet Union as well. Already asserted authors in 1991 
(the Ukrainian Yuri Andrujovich, the Russian Andreï Makine, the Bessarabian 
Vasile Garnet), have lately produced aesthetics identified as postmodern by 
criticism and literary history. Their postmodernism though did not rally with 
their leftist ideologies, but came in counterpoint with the totalitarianism policies. 
The novel „The Moscoviad” by Yurii Andrujovich was published in 1993. It 
was translated into more than 20 languages,  and is a work of reference for the 
assertion and development of a whole generation of writers from the former 
Soviet space. The carnivalesque, the buffoonery, the farce, the absurdity and 
the surrealism are so many visors through which the narrator sees the world of 
Moscow and the Soviet empire.

Keywords: Novel, postmodernism, carnivalesque, absurd, surrealism.

Scriitorii Generaţiei ’80 din spaţiul ex-sovietic se lansează în literatură 
în plin moment de Perestroika gorbaciovistă, când imperiul îşi trăieşte ultimii 
ani, iar noile configuraţii geopolitice abia îşi schiţează proiecţiile, mai bine 
zis, abia sunt în minţile unor servicii speciale şi a unor capi ai mişcărilor 
naţionale din republicile-sovietice-socialiste-surori. În oglinda retrovizoare 
a personalului literaturii din estul şi sud-estul Europei, care include în mod 
explicabil şi literaturile din ţările ex-sovietice, se conturează, cum am afirmat 
mai înainte, o Generaţie comună ’80, a spaţiului desprins din construcţia 
seculară a două imperii de sorginte rusească. Scriitorii optzecişti recurg 
la paradigma postmodernismului în mod deschis şi asumat şi se prind în 
circuitul unei generaţii optzeciste europene. Deşi omologate într-un câmpul 
literar comun, operele acestor scriitori sunt reţinute în paradigma unei istorii  
a literaturii europene, mai lărgite decât cea a literaturii occidentale, prin câteva 
însemne caracteristice doar acestei zone geografice. Astea ţin de „calitatea” 
socială şi istorico-politică a realităţii imediate, luată de regulă ca material 
factologic pentru construcţia romanului (a literaturii în general), de raportarea 
eului narator la lume ca obiect referenţial (romanul poartă de regulă alură 
autobiografică), ceea ce impregnează simultan arhitectura romanului ca operă de 
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construcţie narativă. Din aria întinsă a optzecismului ex-sovietic am selectat ca 
exponenţial romanul optzecistului ucrainean Iuri Andruhovîci, autor consacrat, 
apreciat pe plan naţional şi european, opera căruia a fost tradusă în multe 
limbi ale lumii. Paradigma romanului optzecist include ludicul, carnavalescul, 
panarama, parodia etc. – care servesc atât ideii de viziune asupra lumii, cât şi 
compoziţiei romanului, inclusiv tehnicilor de elaborare şi funcţionare sectoriale 
ale romanului ca structură narativă.

Mimetismul de gradul doi al romanului postmodernist aglutinează 
panorama unei lumi carnavaleşti prin însăşi busculada şi amestecul epocii 
de tranziţie din toate timpurile. Timpul tranziţiei constituie şi pentru 
romanul optzecist din spaţiul ex-sovietic reperul obiectual, realitatea-model,  
în sensul strict operaţional în construcţia, cu variabile recognoscibile imanente, 
a romanului. Exemplar în acest sens este romanul lui Iuri Andruhovîci 
Moscoviada [1]. Replici carnavaleşti, ba chiar un univers reprezentat prin uzul 
carnavalescului este specific şi unor romane semnate de autori basarabeni: 
Sex & Perestroika de Constantin Cheianu, Ţesut viu. 10×10, noul roman al 
lui Emilian Galaicu-Păun, fiecare din aceşti trei autori topind la temperaturi 
diferite amestecul de realităţii cu ficţiunea. Ei forjează construcţii cu totul 
deosebite din aliajul carnavalescului, retrospecţiei pretins-autobiografice 
asupra unei istorii care se îndepărtează fulgerător de noi, dar ale cărei secvenţe 
mai dăinuie în memoria unei bune părţi a cititorilor din aceste zone. La cealaltă 
parte impunătoare de cititori, mai tineri, ajunge ecoul al acelor vremuri,  
în formulă narativă, cinematografică, de studiu istoric etc. 

Iuri Andruhovîci s-a aflat în perioada 1989-1991 ca student la Cursul 
superior de literatură al Institutului Literar Maxim Gorki de la Moscova, unde 
a trăit în atmosfera celor din urmă ani din istoria imperiului sovietic. Cunoscut 
ca poet postmodernist, fiind cu o bursă la Feldafing, în lunile februarie-
aprilie 1992 şi-a definitivat cel de-al doilea roman al său, Moscoviada. 
Aflarea în Germania, pentru prima dată în Occident, îi prilejui bucuria de 
a-şi descoperi libertatea şi de a-şi definitiva romanul care îl făcu celebru. 
Autorul mărturiseşte despre efortul cu care a scris acest roman: „Seara, sleit 
de puteri în urma deplasărilor la care îmi sileam eroul printr-o Moscovă 
imaginară, aflată pe jumătate în descompunere” [1, p. 246]. Imaginea centrală 
a romanului este cea a unui tânăr intelectual ucrainean care hălăduieşte într-o 
Moscovă crepusculară. Moscova care era, cum spune autorul, „deopotrivă 
centru al imperiului şi focar al dezagregării lui. Ca nicăieri în altă parte,  
la Moscova puteai simţi că SISTEMUL îşi trăia sfârşitul” [1, p. 244].

Apărut acum 22 de ani, clasicizat în definitiv, romanul Moscoviada  
a intrat în circuitul postmodernismului european prin multiplele lui traduceri. 
Critica ucraineană l-a aşezat încă la apariţie în rândul romanelor de referinţă 
ale postmodernismului naţional, unde se regăsesc lucrări precum Польові 
дослiдження з українського сексу / Studii în teren despre sexul ucrainean 
(1996) de Oxana Zabuşco, Воццек (1996) de Yurij Izdrik, Пикник на 
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льду/ Moartea pinguinului (1997) de Andrei Kurkov ş.a. Larisa Tibenco 
afirmă, bunăoară, în sinteza Pinguinul Mişa şi sexul ucrainean publicată în 
hebdomadarul bucureştean Observatorul cultural, că 

„Andruhovîci este cunoscut de la sfârşitul anilor ’80, dar mai ales in 
anii ’90, drept unul din corifeii «fenomenului stanislavian», aşa cum este 
numit un grup de autori originari din oraşul Stanislau (astăzi Ivano-Frankiwsk) 
din vestul Ucrainei. Scrierile întregului grup se caracterizează printr-o nouă 
tematică, prin mânuirea cu virtuozitate a limbii ucrainene şi prin manifestarea 
apartenenţei lor culturale europene (care a jucat un rol deosebit de important după 
îndelungata politică de rusificare). Prin captivantele sale romane Moscoviada şi  
O perversiune, Andruhovîci a repurtat succese în întreaga Ucraină, inclusiv în 
estul ţării. Romanele lui sunt analizate drept exemple de scrieri postmoderne, 
chiar dacă autorul respinge astfel de definiţii. Proza sa este interesantă, în 
acelaşi timp ironică şi jucăuşă, dar şi profund filozofică. În spaţiul german, 
Andruhovîci a devenit cunoscut prin traducerile a doua volume de eseuri, 
Ultimul meu teritoriu şi Europa mea.” [2]

Simbioză dintre eseu, povestire şi jurnal, textul Revizuiri central 
răsăritene vedea lumina tiparului şi în România în cartea Europa mea, care 
includea şi proza de drumeţie a unei călătorii imaginare Jurnal de bord a 
prietenului şi congenerului său polon Andrzej Stasiuk. Prefaţatorul cărţii, 
criticul şi istoricul literar Cornel Ungureanu, autorul unei inedite geografii 
literare române, dar şi europene, afirma că „furiosul, naturalul Stasiuk 
recuperează spaţiul din Mitteleuropa periferiilor pe care Europa ultimelor 
decenii le-a alertat. Acelaşi lucru s-ar putea spune şi despre Iuri Andruhovîci, 
nu o dată comparat cu Makïne pentru forţa naraţiunii, dar şi, nu în ultimul rând, 
pentru prospeţimea şi originalitatea scrierilor sale” [4, p. 6].

Romanul-palimpsest. Postmodernist ca factură, deşi autorul, cum s-a 
spus, nu agreează această situare în paradigma istoriei literare, Moscoviada este 
un palimpsest pentru renumitul roman al lui Venea Erofeev Moscova-Petuşki. 
Regăsim corelarea modelului la diverşi critici din estul Europei: a) în exegeza 
ucraineană Olexii Tolociko constată, bunăoară, că în construcţia textului „nu 
este dificil să ghiceşti sursa romanului lui Andruhovîci – «Moscova – Petuşki» 
a lui Venedict Erofeev. Acest text al literaturii ruse – cândva interzis, iar acum 
clasicizat deja, la timpul său a fost o lucrare de cult anume în acel oraş şi în acel 
mediu, unde Andruhovîci îşi ascuţea măiestria «unui cuvânt artistic luat aparte», 
iar eroul său înainte de plecarea din Kiev se rupea deznădăjduit spre «Lumea 
Copiilor» după merinde pentru copiii prietenilor săi” [8]; b) şi critica rusă l-a 
situat în imediata apropiere a aceluiaşi roman. Andrei Uriţkii scria, bunăoară, 
acum mai bine de un deceniu (2001), că „romanul lui Andruhovîci aminteşte 
de ceva de demult ştiut, însuşit, de ceva cunoscut şi drag… Şi anume, de 
poemul lui Venedict Erofeev Moscova-Petuşki. La drept vorbind, Moscoviada 
este romanul-palimpsest. Andruhovîci a substituit lirica gingaşă şi subţire  
a lui Erofeev prin sarcasmul aspru, a amplificat aluziile satirice, a adăugat de 
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asemenea cromatică naturalistă sumbră” [9]; c) receptarea românească, prin 
comentariul lui Mihai Traistă, spre exemplu, punctează de asemenea asupra 
naturii palimpseste a romanului, lărgindu-i semnificativ aria de cuprindere.

„Apariţia romanului Moscoviada, afirmă el, a determinat pe unii critici 
literari să-l asemene pe de-o parte cu Moscova-Petuşki, romanul scriitorului rus 
Venedict Erofeev, iar pe de altă parte cu romanul scriitorului polonez Tadeuş 
Konwicki Mica apocalipsă. Primii se bazau pe faptul că Andruhovîci a locuit 
la Moscova exact în perioada când se tipărea romanul Moscova-Petuşki, iar 
ceilalţi pe traducerea de către Andruhovîci în limba ucraineană a romanului 
Mica apocalipsă” [3].

Romanul Moscoviada este ţesut dens din referinţe la cultura naţională 
şi universală. El se deschide semnificativ cu moto din opera poetului şi 
traducătorului ucrainean Hrihori Ciubai: „Pentru ca nici de data asta să nu 
se aleagă cu vreo pradă de la noi” [1, p. 5]. Dincolo de bornele intertextuale 
livreşti la care s-a făcut referinţă, autorul, luând ca reper pe Hrihori Ciubai, se 
revendică programatic, conceptual, stilistic şi politic ca scriitor de la literatura 
ucraineană de underground, cultivată în perioada sovietică în anii ’70 de un 
grup important de scriitori la Lvov.

Personajul central al romanului este un tânăr poet Otto Vilhelmovici 
von F. În anul 1990 - în plină epocă gorbaciovistă – el, de rând cu autorul 
romanului, îşi face „aşa-numita ucenicie literară” [1, p. 243] la cursul superior 
de literatură din cadrul Institutului Literar „Maxim Gorki” de la Moscova, 
pepiniera scriitorilor sovietici, veniţi acolo din toate republicile naţionale. 
Romanul se deschide cu invocarea lui Otto, căruia i se va adresa de-acum 
înainte, ca interlocutor a unui narator omniprezent şi omniscient: 

„Ocupi o cameră de la etajul şapte, una a cărei pereţi sunt împânziţi cu 
figurile căzăceşti şi ale altor oameni de stat din vremea republicii populare  
a Ucrainei de Vest; în faţa ferestrei, acoperişurile Moscovei şi aleile de plopi, 
deloc îmbucurătoare: turnul de televiziune din Ostankino nu se vede decât din 
camerele de pe partea cealaltă a clădirii, dar îi simţi prezenţa; împrăştie în jur, 
într-un fel letargic, viruşi ai neputinţei şi apatiei […]” [1, p. 5].

Romanul cuprinde o singură zi din cei doi ani pe care Otto i-a 
trăit la Moscova. Aflarea lui în capitala imperiului sovietic se apropie 
de sfârşit, biletul de plecare este în portofel. E o zi de sâmbătă, o zi 
obişnuită, care se dovedi de durata veşniciei în calvarul unui imperiu 
în cădere şi, tocmai de aceea, tot mai convulsiv şi mai infernal. Sufixul  
-ada din titlul romanului atribuie dimensiune de epopee unei singure zile din 
viaţa lui Otto, or calvarul unei singure zile trăite ca timp subiectiv în subteranele 
kgb-iste ale capitalei imperiului roşu acoperă, emoţional şi dramatic, întinderea 
temporală a unei epopei. Pe de altă parte, romanul lui Andruhovîci devine 
replica iminentă la povestirea lui Alexandr Soljeniţîn O zi din viaţa lui Ivan 
Denisovici. Cu alte cuvinte, Moscoviada se cuvine aşezată conceptual între 
epopee ca profunzime a trăirii umane într-un război nici pe departe sfârşit şi 
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povestirea scriitorului rus dizident expatriat Alexandr Soljeniţîn. Biografia 
personajului se desprinde din cele câteva epistole pe care le scrie imaginar – 
nişte solilocvii de fapt – Otto către Regele Olelko al II-lea – un personaj fictiv. 
Folosind tehnica bulgărelui de zăpadă, treptat, rostogolire cu rostogolire, mai 
întâi narând istoria iubirilor sale, apoi istoriile capitulării în faţa tentativelor 
de racolare de către serviciul KGB, naratorul dezvăluie caracterul personajului 
central, care, fiind un intelectual pur-sânge, cu descendenţe aristocratice, 
născut în Lvovul mai degrabă polonez decât ucrainean, cu exces de bun simţ, 
clachează în faţa riscului de a-şi expune bunicul unor persecuţii grave, intră 
în laţul întins de kgb-işti şi ajunge să regrete, să se simtă vulnerabil pentru 
restul vieţii. Astfel, istoria pe care se pliază subiectul romanului este extrem de 
simplă, dar reflectă panorama căderii unui imperiu.

Personajul explicit. Otto este un poet cu vederi naţionaliste, vine 
din Ucraina Sovietică (RSSU), un tip nonconformist, iubitor de băutori mai 
mult sau mai puţin tari, iubitor de femei şi bairamuri. Pasiunile îl situează în 
contextul potrivit al exceselor, or mediul literaturii sovietice multinaţionale în 
anul democraţiei gorbacioviste 1990 este impregnat şi populat exclusiv cu tipi 
şi tipe excesive. Căminul de lângă turnul tv Ostankino reprezintă în felul de axă 
a lumii care stă să cadă. În ultima zi de aflare la Moscova lui Otto i se relevă 
ca prin vis, prin nenumărate stări de transă alcoolică şi erotică, esenţa ascunsă  
a imperiului. Intrat în magazinul Lumea Copiilor să cumpere jucării pentru copii 
prietenilor săi (un gest la fel de cunoscut tuturor intelectualilor de la periferiile 
imperiului aflaţi în acea perioadă la studii în Moscova), zăbovind în nenumărate 
încurcături şi curse, rămâne în magazinul încuiat. Din disperare că-şi va rata 
întoarcerea acasă la Kiev, că nu poate scăpa de tipul care îl urmăreşte neîncetat, 
coboară în subsolul magazinului şi acolo nimereşte în cu totul altă lume, de parcă 
ar fi existat lumi paralele. Este lumea subteranelor kgb-iste ale Moscovei şi ale 
imperiului. Calvarul parcurgerii acestui infern îi dezvălui adevărata esenţa lumii 
de la suprafaţă, condusă secole de o politică imperială zămislită în subteranele 
istoriei şi ale strategiilor imperiale. Scenele din catacombele Moscovei sunt de 
un burlesc şi carnavalesc debordant, mulate în mare lor măsură pe drama unor 
indivizi şi popoare ţinute ostatice. Ieşind ca prin minune (o minune suprarealistă) 
la suprafaţă, Otto dă ciubuc unui însoţitor de vagon, primind în schimb un 
loc de dormit pe raftul pentru bagaje într-un vagon din trenul Moscova-Kiev.  
Cu glonţul ce-i fojgăiesc prin creier, în rezultatul sinuciderii ratate, Otto iese 
din calvarul Moscovei roşii.

Întâmplările se adună pe orizontala liniei narative, retrospecţiile sunt 
croşetate cu grijă în textură, cele câteva referinţe la biografia personajului 
sunt dozate cu grijă şi menite să ambaleze în turnesol destinul personajului, 
iar seria de monologuri ale Otto von F. către Majestatea Sa ridică conceptele 
romanului pe nivelul prozei suprarealiste. Atmosfera Moscovei este prinsă 
cu lux de amănunte în descrierile narative nuanţate, cu detalii şi imagini 
olfactive, gustative, auditive, tactile şi de alte tipuri… Memorabile sunt 
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scenele cu necontenitele beţii, dar şi acestea par exersări stilistice, ale unei 
stilistici imperiale decadente, pe lângă amploarea labirintului ascuns al acestui 
oraş, „Libianka şi cu toate cazematele ei cu tot (adică ORAŞUL INTERIOR, 
ORAŞUL DIN ORAŞ)” [1, p. 47].

Naratorul intruziv. Romanul Moscoviada a lui Iuri Andrhovîci 
reinventează spectacolul-panoramă (balaganul slavilor de răsărit), în care 
spectatorul este antrenat şi ca actor. Carnavalescul se instituie la toate nivelurile 
romanului. Personajele nu sunt decât proiecţii-mască ale unui eu demiurgic 
care le vede, le gândeşte şi le ghidează pe toate din culisele lumii. Şi naratorul 
are un statut insolit, el este altcineva decât acelaşi poet care se vede pe sine, 
la distanţa de doar doi ani, hălăduind într-o Moscova apocaliptică, din care 
scăpase mai mult mort decât viu în 1991, în iunie 1991, cu doar câteva luni 
înainte de puciul din august. Aliatul lui Iuri Andruhovîci în modelarea acelei 
lumi şi acelor vremuri, în punerea lor în iluzie este un tip aparte de narator, un 
narator intruziv (David Lodge). El este prezenţa ubicuă a textului, băgăreţul 
care vrea şi reuşeşte să le ştie pe toate.

Personajul-lume. În spaţiul carnavalescului şi al bufonadei este greu, 
dacă nu cumva imposibil, să desprinzi personaje bine conturate. Nici nu ar 
fi cazul, de vreme ce autorul pune în mişcare grupuri de indivizi-măşti care 
şi formează personajul-colectiv. Am putea distinge în construcţia romanului  
o serie de personaje-generice, precum ar fi, bunăoară, tânărul scriitor sovietic 
în care intră o serie de figuranţi - scriitori şi scriitoare venite la Institutul de 
Literatură „Maxim Gorki” (Iura Goliţîn, Arnold Şpaţ, Roitman etc.). Institutul 
reprezintă de asemenea în mic o URSS, prin structura polietnică a cursanţilor 
de la cursul superior de literatură. Tot aşa se prezintă şi imaginea generică  
a intelectualului sovietic – bărbat sau femeie - racolat de kgb. Şi kgb-istul Saşko 
cumulează seria de angajaţi ai securităţii imperiului etc. Naratorul se percepe pe 
sine şi pe ceilalţi din jurul său ca făcând parte dintr-o colectivitate unificatoare 
şi nivelatoare. Sunt cu toţii nişte „avortoni nefericiţi. Şi de compătimit, cu 
mişcări necoordonate”, constată el [1, p. 57]. Ceea ce îi ţine la un loc pe 
indivizii aceştia, diferiţi totuşi, este „zidul” („Căci ce altceva, în afara zidului, 
te leagă de uzbecul de dincolo de acest zid?” [1, p. 58], îl întreabă naratorul pe 
Otto). Deasupra tuturor personajelor, realiste, onirice, suprarealiste, absurde, 
schematice, colective, generice domină Imperiul. Fără îndoială, Andruhovici 
este marcat de Perestroika lui Gorbaciov şi discursul romanului cadrează 
cu semantica tipică a discursului anti-imperial. Asistăm la deconstrucţia 
imperiului şi aievea, şi în spaţiul romanesc. Roman postmodernist cu acte în 
regulă, Moscoviadei i s-a recunoscut de criticii din diverse literaturi statutul de 
roman deconstructiv, în care se atestă „deconstrucţia imperiului, deşi calitatea 
şi profunzimea deconstrucţiei sunt recunoscute ca reprobabile. Desigur, afirmă 
Olexii Tolociko, această temă, care pe bune stătea la suprafaţa textului, iar 
atunci când lucrarea se scria şi tipărea, se mai percepea ca fiind apriori de genul 
calităţilor artistice. Dar de atunci n-a trecut puţin timp şi din această perspectivă 
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romanul nu ar fi trebuit să arate atât de unilateral şi propagandistic. În afară de 
asta, am fost preîntâmpinaţi doar, că el este din cercul jocului postmodernist cu 
textul. Vom fi fiind noi atât de naivi ca să percepem decoraţiile anului 1991, în 
care are loc acţiunea, drept sens al piesei?” [8], se întreagă retoric acelaşi critic, 
care sugerează că acuitatea tematică şi mesajul anti-imperial al romanului au 
rămas şi azi de certă actualitate. „Imperiul năpârlea asemenea unui şarpe, nutrind 
însă aceleaşi închipuiri totalitare cu care se obişnuise, mimând schimbările 
legislative şi un nou mod de viaţă, improvizând pe tema ierarhiei valorilor.  
Şi, în speranţa ca, în acest fel, să poată adopta o nouă identitate, imperiul flirta 
cu libertatea” [1, p. 35-36].

În acele timpuri discuţiile despre putrefacţia imperiului trec de la bucătărie 
direct în agora, identificată cu barul sau cafeneaua, unde la nenumărate halbe cu 
lichid gălbui tulbure stau intelectualii, scriitorii inclusiv, în nesfârşite dezbateri 
bahice, polemizând printre ciocnirea halbelor şi sughiţuri, despre capitularea 
balaurului cu o sută de capete…

„Acum însă, când beau bere acră în mijlocul unei stepe împrejmuite 
cu stâlpi şi sârmă ghimpată, se confesează Otto, într-un loc în care vântul 
îi dă ghes din toate părţile părului meu ud, în care de jur-împrejur se 
întinde nesfârşitul şes asiatic, scuzaţi-mă, eurasiatic, scuzaţi-mă, un pământ 
cu drepturi şi legi proprii, un pământ care, dacă ar fi în stare, s-ar întinde 
către vest, înghiţind mici popoare, graiurile şi berea lor, înghiţind însă şi 
popoare mai mari şi distrugându-le bisericile şi cafenelele, dar mai cu seamă 
bordelurile cochete şi curăţele de pe uliţele înguste şi pietruite, acum chir că 
n-aş mai fi în stare să rămân cu mâna în poală şi să privesc în tăcere, de parcă 
aş fi înghiţit niscaiva hrean” [1, p. 64].

Istoria acordă o şansă rară celor din marginea imperiului şi marginalii nu 
ezită să o valorifice… La ordinea zilei stă naţionalismul republicilor unionale, 
care, cum va descoperi atât naratorul, cât şi Otto, şi acesta era un produs al 
ecuaţiilor kgb-ului, care, spre a nu scăpa situaţia de sub control, a modelat el însuţi 
trezirea conştiinţei naţionale şi a infiltrat în interiorul propriei creaturi agenţii cei 
mai de nădejde. Prin urmare, naţionalismul constituie nelipsitul nucleu tematic 
al discuţiilor la o halbă de bere:

„– De ce oţi avea voi, naţionaliştilor, tendinţa asta de a vă rupe unii de 
alţii? Întreabă Goliţîn. De ce oţi fi tânjind cu toţii aşa, deodată, după despărţire? 
Când doar avem împreună atât de multe odrasle ? Şi-i doar aşa o experienţă 
grozavă aceea a frăţiei, chiar şi atunci când împărtăşim cu toţii acelaşi nenoroc. 

– Spuneţi-mi de ce, naţionaliştilor!
Şi fiecare propoziţie şi-o desparte printr-un sughiţ de cea care urmează.
Dacă aş fi fost vreun naţionalist, poate că ţi-aş fi dat un răspuns, îi 

răspunzi rar şi răspicat, prea rar şi prea răspicat. Dar ce fel de naţionalist oi 
mai fi şi eu, dacă stau şi beau bere aici, cu tine?” [1, p. 60].

Naţionalismul înseamnă pentru Otto von F. patriotism, dragoste pentru 
ţara sa, ceea ce nu-i încurcă să le arate respect şi celorlalţi.
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„De aceea şi pledez pentru separarea completă şi definitivă a Ucrainei de 
Rusia! Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre poporul ucrainean şi poporul 
rus! Credeţi-mă – între aceste două afirmaţii nu încape nicio contradicţie. 
Iar marelui popor rus nu-i doresc decât noroc şi prosperitate! În cinstea berii 
noastre şi a berii voastre!” [1, p. 65], închină ironic şi persiflant-parodic urarea 
Otto, care în lungul traseu al autobuzului de pe ruta nr. 18 s-a tot confesat într-o 
imaginată epistolă adresată Majestăţii Sale Regele Olelko al II-lea.

Strategiile narative. Povestea începe cu proiectarea unei perspective 
a unui „tu” identificabil cu vocea narativă şi, în ideea susţinerii interesului 
cititorului pentru biografic, spre autor însuşi. Altfel, cele trei instanţe 
ale scriiturii vor intra în text tustrele. Prin urmare, în roman se instituie  
o distribuţie originală a alterităţilor pe cele câteva roluri esenţiale ale 
textului. Este vorba de relaţiile dintre eu şi tu, ca alterităţi ale hegemoniei 
auctoriale nedisimulate în proiecţia unei construcţii bi-tri-plane. Perspectivele  
inter-locuţiei se modifică mereu: naratorul intruziv fie că se adresează către 
propria sa alteritate care este Otto, fie că intră în miezul diegezei în carne 
şi oase ca fiind Andruhivîci însuşi: „Dar nu, mai întâi de toate ne aflăm faţă 
în faţă cu puşcăria Butîrskaia. Şi aşa îmi aduc şi eu, Andruhovîci, aminte:  
«Trec pe aici, prin faţa puşcăriei, zi de zi. Aşa ajung şi eu să iubesc ţara şi 
oamenii». Grozave rânduri, blestemate fie ele” [1, p. 73]. Aruncând în aer 
planurile unei construcţii narative liniare şi „corecte”, din cele verificate cu 
nivela, pentru a deveni didactic clară şi cititorului bucher, care se interesează, 
de obicei, atât de puţin de „mecanismele” înălţării unei construcţii romaneşti, 
şi criticului mai ales, naratologului, exegetului pedant, naratorul îşi aminteşte 
de poetul său preferat Arthur Rimbaud, intertextualizându-şi existenţa prin 
Corabia beată a acestuia. De loc întâmplătoare aducerea imaginii poetului 
modernist în ţesătura romanului: Arthur va fi numele de cod pe care şi-l 
alege, din prea mult bun simţ, Otto când se vede nevoit să accepte colaborarea  
cu kgb-ul.

Schelăria, pilonii, faţada. Romanul Moscoviada se construieşte din 
câteva planuri narative: un plan al scriiturii, cu un prezent continuu în care 
s-a instalat naratorul – un eu lucid, ironic şi rece; planul acţiunii care are în 
centru universul uman al unei zile prin care trece un „tu” al vocii naratoare, 
un personaj de acţiune şi meditaţie. Cel de-al treilea plan se instituie la 
nivelul oniric al textului. Otto visează că stă la masă cu un rege ucrainean 
căruia îi va nara un şir întreg de frământări personale, dar şi zbuciumul prin 
care trece la moment ţara de cândva a acestuia. Este visul de anticipare  
a epopeii din ultima sâmbătă a aflării lui Otto la Moscova. „Între vineri şi 
sâmbătă, am visat că m-am aşezat la masă cu regele Ucrainei, Olelko al II-lea 
(Dolgoruki-Rurikovici)” [1, p. 12], se confesează Otto. Astfel, în roman se 
instituie un ciclu de monologuri ale poetului ucrainean având ca interlocutor 
închipuit pe regele al cărui supus se consideră. Asamblate cu mare discreţie 
tehnică – aproape că ne se observă sudura carcasei şi armaturii narative, 
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aceste starturi ale substanţei romaneşti se împachetează una în alta, luând 
forma unei construcţii echilibrate, care se desface, la atingerea magică a unui 
„oarecare” Iuri Andruhovici, prezent şi el în text ca persoană terţă, într-un 
evantai de proiecţii carnavaleşti, absurde, suprarealiste.

Autobiografismul provocator. Autobiografismul este una din 
concepţiile postmoderniste de construcţie a perspectivelor narative în roman, 
atestat la un şir de romancieri optzecişti (Mircea Cărtărescu, Emilian Galaicu-
Păun). Detaşarea specifică artei realismului, autenticismul, cu autonomia 
personajelor, atât de dragi romancierilor modernişti, sunt substituite în arta 
romanului postmodernist prin naraţiunea autobiografistă, când personajele 
(narator, personaj de acţiune) intruzive prin excelenţă se amestecă cu anumite 
elemente din biografia (recognoscibilă) a autorului însuşi. Acesta ar fi unul 
din cele mai atractive şi spectaculoase „trucuri” care ţin în câmpul lecturii 
pe cititorul curios. În fiecare cititor trăieşte acea făptură curioasă la tainele 
celuilalt şi puţin-puţin bârfitoare prin însăşi natura sa umană. Suprapunând 
biografia autorului pe biografia personajului său sau invers, se constată că între 
ele există o multitudine de coincidenţe, unele - magistrale, ceea ce îl face pe 
cititor să fabuleze destul de uşor în privinţa „copiei de pe natură” care ar fi 
Otto von F. Mimetismul fals în esenţă dă cititorului satisfacţia indiscreţiei şi o 
anumită plăcere legată de „dezavuarea” vieţii intime a autorului. Relevantă în 
acest sens dar şi pentru inventarea unei originale tipologii a erosului propusă 
de Otto/Andruhovîci este evocarea către Majestatea sa Regele Olelko al II-lea 
a scenei „sexului verbal”:

„Moscova mi-a dăruit şi ea alte câteva iubiri. Mai întâi, o femeie-critic 
literar, care îşi făcea apariţia de două ori pe an şi alături de care am văzut aproape 
toate filmele lui Fellini. Ce mai, un caz cu totul interesant, de sex… verbal. 
Căci relaţiile noastre sexuale constau în discuţii. Aşa se făcea că lungeam toate 
amănuntele din Casanova sau, să spunem, din Marchizul de Sade presăram 
citate din Rozanov, Freud şi Soloviov, mucusul vâscos şi dulceag de pe limbile 
noastre ţinând locul întregului complex de satisfacţie senzorială şi trupească. 
Discuţiile ţineau până pe la două dimineaţa, moment în care, sleiţi şi fericiţi, 
mergeam şi ne culcam în camere diferite” [1, p. 78].

Tema sexualităţii, a erosului (reprezentat în diverse proiecţii) constituie 
una din dominantele indubitabile ale romanului dintotdeauna, iar a celui 
optzecist-postmodernist cu precădere. Ceea ce impune un profil inconfundabil 
al acestui roman ţine de dezgolirea deliberată a unei nesăţioase dorinţe de 
sex, care apare modalitatea de reprezentare a decadenţei şi nevrozei unei lumi 
apocaliptice. Exuberanţa, voioşia schizoida, ca şi apatia şi deznădejdea pot 
lua forma unei nimfomanii ireductibile. La toate astea se mai adaugă şi ideea 
autorului de a parodia realităţile sovietice, care declarau viaţa din urss ca şi cum 
lipsită de sex. Generaţia scriitorilor optzecişti au consumat destui pixeli pentru a 
crea tabloul general al apetenţei sexuale care domina tineretul Perestroikăi. Din 
această serie face parte şi romanul lui C. Cheianu Sex & Perestroika. La acest 
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capitol, critica occidentală i-a găsit romanului lui I. Andruhovîci afinităţi cu 
literatura central-europeană. În articolul Sfârşitul Imperiului: romanul lui Iuri 
Andruhovîci „Moscoviada” Pierre-Arne Boudin afirmă că tema sexului este 
utilizată în roman sub pretextul unei dorinţe pasionale ca formă de contrast cu 
năruirea imperiului. Prin urmare, modul în care este dezvoltată tema sexualităţii 
face parte din strategiile discursului anti-imperial. Acest tip de subiect a fost 
folosit în literatura cehă şi de Kundera, şi de Klima. Unii critici consideră că 
modalitatea de prezentare a acestui subiect face parte din discursul cultural 
central-european [6].

Trecând de la vulnerabilităţile pasionale, Otto îşi mărturiseşte ceea ce 
nu ar fi vrut să i se fi întâmplat vreodată. Punctul culminant al confesiunilor 
lui către Regele său (fictiv, bineînţeles) îl constituie recunoaşterea racolării 
sale de către kgb în calitate de agent de informaţie. „În biografia mea, se 
destăinuieşte Otto, zace o bombă cu ceas. Şi chiar de-aş muri (lucru de care 
mă cam îndoiesc), cronometrul ei ar continua să ticăie, pentru a sări până la 
urmă în aer” [1, p. 112-113]. Pe când era încă student, un poet nonconformist, 
dar un tânăr cultivat, cu mult bun simţ, pentru a nu-şi supune riscului bunicul 
dinspre mamă, pe care ofiţerii kgb îl foloseau ca pretext de şantaj, invocând 
colaborarea lui cu fascismul pe terenul ocupat al urss, acceptă să colaboreze 
cu poliţia politică. Otto îşi face mea culpa, deşi prin semnarea celui acord nu 
făcuse rău decât sieşi.

„Nu m-am făcut însă vinovat faţă de nimeni, se scuză el. […] Faţă de mine 
însumi tot mă simt însă vinovat. Vinovat că am răspuns citaţiilor lor. Vinovat 
că, în ciuda celor petrecute, eu tot oameni i-am socotit, chiar dacă unii schilozi, 
şi, din nemărginită bună-creştere, le-am întins mâna. Vinovat că am scris hârtia 
aceea, care acolo, în arhivele lor, se îngălbeneşte, păleşte, se descompune, dar 
însă se mai află pe acolo, dovadă a slăbiciunii mele, martor al chinului sufletesc 
şi al confuziei, semnată cu numele acela prostesc de pretenţios, dar, de atunci 
încoace, atât de urât.

Aceasta este mărturisirea păcatelor mele, o Rege, şi numai din partea 
Voastră cer stăruitor iertăciune” [1, p. 129].

Variaţiile cronotopului postmodernist. Istoria se consumă într-o falie 
de timp crepuscular, pe întinderea unei singure zile, precum ar fi o zi în infern. 
S-a observat în repetate rânduri atmosfera apocaliptică a romanului Moscoviada. 
Criticul ucraineanul Olexandr Boicenko insistă, bunăoară, pe această 
dimensiune în eseul „Московіада” Юрія Андруховича як мономіфологічна 
меніппея / „Moscoviada” lui Iuri Andruhovici ca menippee monomitologică 
[5]. Atât formele temporalităţii, cât şi natura şi structura spaţiului din roman 
ar merita un studiu aparte. Prin urmare, acţiunea romanului Moscoviada se 
desfăşoară în spaţiul închis al unui oraş, şi nu al unui oraş oarecare, ci al 
capitalei de imperiu. Ca şi în romanul Nouă al lui Andrzey Stasiuk, spaţiul 
urban cu nenumăratele sale artere, străzi, uliţe, ulicioare şi fundacuri, a fost 
identificat adesea ca imagine arhetipală a labirintului. Oraşul, chiar şi în cele 



262

mai puţin elaborate lucrări de cheia labirintului, a reprezentat în imaginarul 
colectiv un labirint în sine. Lucrurile iau o cu totul altă dimensiune însă când 
autorii pun la baza construcţiei spaţiului romanesc drept piatră unghiulară 
arhetipul labirintului. Acesta este şi cazul lui Iuri Andruhovîci, precum este şi 
cazul lui Mircea Cărtărescu sau cel al Emilian Galaicu-Păun etc.

Moscova „e oraşul celor o mie şi una camere de tortură. Avanposturi 
de-ale Estului în vederea cuceririi Vestului. Ultimul oraş al Asiei, de ale cărui 
coşmaruri bete au fugit în panică monarhii sleiţi de puteri şi germanizaţi. Oraş 
al sifilisului şi al huliganilor, al basmelor preferate cu nenorociţi înarmaţi. 
Oraş al imperiului bolşevic, al monstruoaselor clădiri cu nenumărate etaje 
ale comisariatelor poporului, ale tainicelor galerii subpământene, ale aleilor 
interzise, oraş al lagărelor de concentrare, în care vârfurile unor giganţi 
împietriţi ţintesc către cer. Cei care populează puşcăriile din partea locului 
sunt atât de numeroşi, de parcă ar alcătui o adevărată naţiune europeană. 
Oraş al monogramelor săpate în granit, al spicelor de marmură şi al stelelor 
în cinci colţuri de mărimea unui soare. Oraşul acesta nu e în stare decât să 
înfulece, oraş al preascârboaselor curţi interioare şi al şipcilor strâmbe de 
gard în străzi dosnice acoperite de puf desprins din plopi şi purtând nume 
atât de despotice: strada „Grădina Supusă”, strada „Dugheana Puşcăriei”, 
strada cea nouă a „Călăului”, strada Măciuca şi Ciomagul, ca şi mica străduţă 
„Cimitirul din Octombrie”.

Oraş al pierderilor” [1, p. 97-98].
Labirintul spaţial din romanul Moscoviada este construit în 3 D:
a) labirintul universului uman. Otto von F. se mişcă printre prieteni, 

adversari, iubite, securişti, cetăţeni euforici, depresivi, nobili decăzuţi, boschetari, 
scriitori, cetăţeni sovietici, cetăţeni străini etc., etc. într-un vârtej uman năucitor, 
de aceea şi pare adesea că se află în afara firii sale;

b) labirintul Moscovei orizontale. O parte a labirintului include oraşul 
de la suprafaţă, cu lumea confuză, debusolată… O lume răscolită, depresivă, 
alcoolizată, decăzută, în care dragostea este devorată de o obscenă goană  
a instinctelor după voluptăţi sexuale amestecate cu discuţii asupra istoriei, 
politicii, libertăţii popoarelor, naţionalism şi şansele de eliberare naţională…

c) catacombele Moscovei. În partea nevăzută de la suprafaţa lucrurilor 
se tăinuieşte o altă Moscovă, cea subterană, care ascunde adevăratul labirint 
al politici imperiale, condusă dintotdeauna de serviciile secrete, care şi-au 
asumat trecutul imperiului şi viitorul lui, ca pe un prezent continuu. Acolo se 
convoacă cei care conduc lumea. Întâmplarea face că lui Otto von F., coborând 
în subteranele oraşului, să i se dezvăluie adevărata esenţă a lucrurilor şi  
a lumii de „la vedere”… Imaginea terifiantă a spaţiului din romanul 
Moscoviada este cea a catacombelor. În catacombele imperiului se ascund 
cei care fac experimente sociale, istorice şi politice asupra popoarelor-cobai. 
Când lumea s-a răscolit, ei sunt cei care instituie noua ordine: „Acestea sunt 
catacombele , din care îşi trage originea imperiul şi în care se retrage atunci 
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când i se apropie sfârşitul. De aceea şi trebuie să se afle pe aici oraşe întregi, nu 
numai haremuri şi camere de tortură. Depozite pentru nenumărate contribuţii 
adese de membrii de partid” [1, p. 152]. Aici Otto îşi va întâlni „şeful” de la 
kgb, convingându-se că a fost urmărit fără încetare şi că cei de la serviciul 
secret al imperiului sovietic i-au cunoscut traiectoria de mişcare în toţi aceşti 
ani, luni, zile, minute până în cel mai mic detaliu. Revelaţia adevărului va 
fi peste măsura aşteptărilor. Otto află că chiar şi în cercurile restrânse ale 
organizatorilor Mişcării de eliberare naţională, kgb-işti îşi infiltrase oamenii 
lor. Saşko, cel care îl convinse prin şantaj să semneze angajarea de agent de 
informare, este, la moment, conducătorul celulei de bază a Societăţii Taras 
Şevcenco pentru conservarea limbii ucrainene. Între timp devenise şi poet, 
deci confrate de condei al lui Otto. Otto este reţinut de serviciile de pază  
a catacombelor – intrase din greşeală în zona de transport al guvernului, iar 
aflarea lui acolo era asimilată „terorismului şi încercării de răsturnare cu 
forţa a puterii de stat” [1, p. 166].

Tehnici de umplere a spaţiului. Personajele lui Andruhovîci, după 
îndelungata cultivare a unui hedonism bahic, ajung să bea tot ce li se toarnă. 
Avalanşa de alcool care îl inundă pe Otto asemenea unui potop alcoolic (imagini 
ce cadrează de minune cu asumata estetică a grotescului) este desfăcută de capul 
limpede al naratorului în nenumăratele nuanţe gustative ale tuturor tipurilor de 
bere care se comercializa (de la slinoase cârciumi de gară până la elevatele 
magazine valutare) în Moscova anului 1991. Bairamurile din hoteluri şi baruri 
pentru cetăţenii străini, dar şi cele din bodegile, cârciumile, barurile din prejma 
gării Kiev sau din camerele de cămin ale cursanţilor în ale literaturii amintesc 
prin amploare şi decădere de anticele orgii bahice cu vestale şi soldaţi romani… 
Pastele cromatice ale descrierilor sunt adesea îngroşate până la carnavalesc, 
precum ar fi scena „istoriilor fatale cu femei” [1, p. 84].

Distopic, carnavalesc, apocaliptic. Universul din romanul lui Iurii 
Andruhovîci reprezintă o lume distopică. Infernul catacombelor Moscovei 
este construit şi reprezentat într-o stilistică a absurdului, a farsei tragice,  
a bufonadei şi panoramei cu imprecaţii demenţiale. În acest spaţiu eminamente 
claustrofobic, în care timpul se anulează iremediabil şi se insinuează un 
a-timp, un timp-mască, care violează istoria, Otto von F. trăieşte cele mai tari 
experienţe. Acolo descoperă o crescătorie de şobolani, un fel de incubator de 
şobolani uriaşi, de mare încredere pentru puterea reală a imperiului.

„Pricepe, i se destăinuieşte Otto Galea – până adineaori femeia iubită 
a lui Otto, racolată şi ea de KGB -, în ultimul timp regimul se încrede tot mai 
puţin în militari. La fel stau lucrurile şi cu miliţia. Iar dacă situaţia se agravează 
şi se ajunge la confruntări violente, totul o poate lua foarte bine razna. Aşa că, 
asmuţiţi asupra demonstranţilor, nişte şobolani uriaşi s-ar arăta cu mai mult de 
nădejde” [1, p. 179].

Şi tot Galea este cea care îl ajută să evadeze din labirintul catacombelor. 
În drumul său întâlneşte diferite personaje ameţite, reale şi ipotetice totodată, 
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nişte constructe de coşmar sau instrumente dintr-o farsă tragică, mânată din 
loc în loc de câţiva păpuşari dibaci. Personajul are conştiinţa că se mişcă „prin 
coridoarele unui labirint, în jurul tainicului său centru. Seamănă cu un meandru 
antic” [1, p. 185]. Centrul meandrului se află în Sala de conferinţe. Constituit 
în maniera unui spectacol cu măşti - aici artizanul centrului de coşmar al lumii 
sovietice, imaginarul fantasmagoric al lui Andruhovîci concurează Infernul lui 
Dante, scenele din romanul Maestrul şi Margareta al lui Bulgakov şi atâtea alte 
opere de un grotesc repugnant – scena se mişcă spre un crescendo carnavalesc 
debordant. „Prezentând Moscoviada la emisiunea Omul care aduce cartea,  
Dan C. Mihăilescu spune: «Plutim exact pe tradiţia lui Leonid Andreev şi Mihail 
Bulgakov. Totul este demonizat, totul este cariat, singurul lucru bun pe care îl 
putem face este ca prin perdeaua de vodcă să stăm de vorbă cu dracul»” [3].  
În prezidiul conferinţei la care se dezbate despre viitorul imperiului stau câteva 
figuri simbolice pentru întreaga istorie a imperiului rus-sovietic-rus: Omul 
cu ciorap negru pe cap – Şeful cel nemuritor; Dzerjinski; Ioan cel Groaznic; 
Lenin; Minin-şi-Pojarski; Suvorov; Ecaterina a II-a. Protocolul reţine şi masca 
lui Anatolii Ivanovici, omul de stat şi poetul (Lukianov, cel din anturajul lui 
M. Gorbaciov, care a organizat puciul din august 1991). După lungi şi absurd-
suprarealiste dezbateri decizia este una: imperiul este nemuritor şi Ciorap 
negru predică ca din amvon:

„STATUL trebuie să meargă mai departe. […] Trebuie să extirpăm 
corpul bolnav dinăuntru! Să-i trimitem pe toţi acasă şi să coborâm cortina. 
Vă dăruim de voi nădăjduita, iertaţi-ne cuvântul, independenţă. Şi vă învăţăm 
cum să câştigaţi referendumuri. Căci un referendum este un mijloc ideal de a 
manipula oamenii, de a le oferi iluzia că ar urma să hotărască singuri asupra 
propriei sorţi. Vă învăţăm despre iubirea de STAT. Iar asta înseamnă iubirea 
de: violenţă, înşelătorie şi corupţie. Vă asigurăm libertatea deplină de a vă 
prăbuşi în hău. Aşa că daţi-le republicilor deplina, iertare, independenţă. În 
toată povestea asta, păstrăm ceva şi pentru noi…” [1, p. 218].

Deşi sala se află în întuneric, Otto simte că este arhiplină. Indicaţiile 
sunt comunicate unei armate întregi de angajaţi ai kgb-ului, care plecau în 
ţările lor de origine – republici ale urss -ului, spre a organiza independenţa 
şi suveranitatea noilor state. Premoniţiile lui Iuri Andruhovîci s-au dovedit 
în timp cu drept profetice. Anume acesta a fost mecanismul „independenţei 
dăruite”, nu câştigate prin luptă. Nemuritorul Ciorap negru, diriguitorul şi 
astăzi al geopoliticii momentului, nu încape nicio îndoială, descrie schema 
„noii puteri”:

„În realitate, nu fac altceva, decât să ne pregătească viitorul. Căci la 
conducerea guvernelor proaspăt coapte, pardon, independente, se instalează 
reprezentanţii legali numai de noi aprobaţi şi, de fapt, chiar numiţi de noi. 
Haosul naşte haos. […] popoarele vor privi tot mai des în urmă. Şi, cu priviri 
tulburi, vor avea viziuni asupra MARII PUTERI – cosmică, înflăcărată, largă, 
milenară. Prin comparaţie, permiteţi-mi, propria independenţă le va părea tot 
mai bicisnică” [1, p. 219].
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În aceeaşi sală, în public, Otto, deghizat şi el în clovn, îl descoperă pe 
Saşko, care primeşte ordin să-l lichideze pe agentul său, ca pe un element 
netrebuincios sistemului. În ideea ca şi Otto să săvârşească o faptă bună, 
acesta îi dă pistolul din dotare să se sinucidă. Nu înainte de a rosti din scenă, 
de lângă prezidiu un ultim discurs. Nimic nu se alege din cuvântarea lui, 
de aceea se decide să-i omoare pe toţi – „metodic şi consecvent, glonţ cu 
glonţ”, spulberând acest univers al mumiilor, al măştilor găunoase, acest 
spectacol de marionete: „Culci la pământ tot prezidiul, cu toate că nu curge 
nicio picătură de sânge – doar rumeguş putrezit se prelinge din piepturile şi 
căpăţânile lor de lemn, acum străpunse, în timp ce ochii mecanici le tremură 
muţi” [1, p. 231].

În final, doborât de o infernală durere de cap, Otto îşi scoate masca de 
clovn şi îşi trage un glonţ în cap. Universul paralel din lumea catacombelor 
Moscovei este vizitat imaginar de Otto, cel din text, observat şi însoţit 
îndeaproape de Otto cel ce scrie textul. Acesta îşi gândeşti ultimul monolog 
către Rege în gara Kiev, acolo de unde, obosit, cu febră şi un glonţ în creier, 
aciuat ca prin minune pe poliţa a trei a unui vagon din trenul Moscova – Kiev, 
porneşte în călătoria sa de revenire la Ithaka. Otto iese din roman cumplit de 
obosit. Este istovit asemenea autorului său care, în 2006, scriind un P. S. la 
roman, îşi aminteşte că atunci când îşi scria romanul era „sleit de puteri în 
urma deplasărilor la care îmi sileam eroul printr-o Moscovă imaginară, aflată 
pe jumătate în descompunere” [1, p. 246].

Drama, tragedia şi premoniţiile scrisului. Deşi la terminarea romanului 
în 1992 autorul avu convingere că „spectrele imperiale fuseseră alungate”, 
peste paisprezece ani (2006), reveni cu un P. S. în care nu se mai arăta atât de 
optimist: „Astăzi, paisprezece ani mai târziu, trebuie să constat următoarele: 
au căpătat ceva mai multă siguranţă [momâile din vitrina imperiului –  
p. n, M.Ş.], sunt mai pline de viaţă ca oricând, aşa că nici vorbă de spectre. 
Înarmat cu o conductă de gaz, Ciorap negru îşi vede, pe mai departe, de atât 
de ambiţiosul său plan. Nădăjduiesc ca nici de data asta să nu se aleagă cu 
vreo pradă” [1, p. 246].

Aceasta fiind ultima frază a cărţii, constatăm că, după opt ani de la 
redactarea P. S.-mului, Ciorap negru a luat în dotare nu doar conducta cu gaz, ci 
şi armamentul cel mai aieve, intrând în coasta de Est a Ucrainei, dezmembrând 
metodic, parte cu parte, independenţa şi suveranitatea ţării lui Otto von F. şi  
a lui Iuri Andruhovîci. Moscoviada unei zile din viaţa unui personaj se dovedi 
în timp o epopee extinsă, grotesc şi absurd, peste mai bine de două decenii 
din viaţa unui popor. Discursul lui Iuri Andruhovîci [7] de la târgul de carte 
Buch Wien din noiembrie 2014 de la Viena, în care acuză indiferenţa lumii 
occidentale faţă de tragedia ţărilor ex-sovietice (a Ucrainei, în particular), care 
au trăit mai degrabă iluzia ieşirii din imperiu, decât eliberarea propriu-zisă, 
revelează una din funcţiile discrete, cea „kasandrian-profetică”, a romanului 
său. Literatura, precum afirma şi scriitorul Mario Vargas Llosa, este viaţă.
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Abstract. 
Keywords: 

Nu cred că e productivă împărţirea rectilinie a literaturii, precum 
uneori se procedează, în generaţii ce-şi gâfâie una alteia-n ceafă, şi, mai ales, 
contrapunerea lor forţată. Stricto sensu, în literatura română din Basarabia 
există o singură generaţie literară, cea şaizecistă. De asemenea, am toată 
convingerea: între literatura scrisă în URSS şi cea post-sovietică nu există  
o ruptură categorică. În paralel cu fabricaţiile oficioase sau, simplu, clişeizate 
ale unor autori racordaţi la sonurile senilizării progresive a comunismului 
sovietic, regăsim la autorii basarabeni şi indicii unei noi paradigme literare. 
Fenomenul a fost suficient de larg analizat de critica noastră. Aşa că aş vrea să 
mă opresc în continuare doar la schiţarea unor aspecte mai relevante.

Pentru că de poezie e vorba ân continuare, am să încep cu o veche şi 
statornică insatisfacţie faţă de poezia colegilor mei de generaţie, a autorilor 
etichetaţi de critică drept şaptezecişti, sentiment care a răbufnit în (zic unii, 
celebra) chemare imperativă din titlul articolului publicat în „Tinerimea 
Moldovei”, „Poeţi, nu cântaţi trandafirul!”. Deşi mai mult dintr-o inerţie eram 
uneori etichetat drept criticul generaţiei mele, de fapt, nu mă regăseam în 
ea. Poate doar la începuturi, fascinat de libertăţile imaginaţiei din „Ochiul al 
treilea” (1975) de Nicolae Dabija, de jocul fanteziei cu unele accente onirice din 
„Piaţa Diolei” (1974) de Leonida Lari şi de sentimentul modern al arhaicului 
din câteva poezii din „Zilele” (1977) de Ion Hadârcă, o simţire pe alocuri 
orfică, pe alocuri metaforizantă. În oboseala şi schizofrenia decrepitudinii 
generale, versul colegilor mei nu avea nici puterea de replică şi nici vigoarea 
deschiderii de noi orizonturi. Era un fel de complacere în banalitatea vorbei 
rotunjite frumos, o vegetare comodă într-o Arcadie artificială, utopică. Replica 
o regăseam în poezia şaizecistă, asupra căreia am tot revenit cu diferite 
ocazii, iar orizonturile jinduite le-am putut întrevedea, rar, doar în efortul de 
„restrângere” şi esenţializare lirică din volumul „Aproape” (1974) de Grigore 
Vieru şi în tensiunile interogative ale unor poezii de dragoste sau „arte poetice” 
din cărţile „Partea noastră de zbor” (1974) şi „Mândrie şi răbdare” (1977) de 
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Liviu Damian. O excepţie din acest confortabil somnambulism era poezia lui 
Eugen Cioclea. Dar o excepţie prea bătătoare la ochi, cu o francheţe a gesturilor 
existenţiale prea ostentativă şi o candoare a dicţiei prea dezgolită. În bălăceala 
generală de platitudini „publicabile” a epocii, era ceva de genul „lucrului 
ciumat”, ceva ce nu putea fi acceptat în ruptul capului de vreun redactor care 
ţinea la locul său de muncă. Neoavangardismul său structural, venind în linia 
unei avangarde literare umanitariste care a făcut carieră de-a lungul secolului 
XX, de la Whitman la Maiakovski şi, încoace, la Voznesenski şi Ginsberg, era 
într-o totală disonanţă cu starea generală de suficienţă şi provincialism primitiv 
din poezia din RSSM.

Revenind la criteriul generaţionist, aş vrea să amintesc de colecţia 
„Debut” inaugurată în 1974. Colecţia a fost răspunsul de pe loc a organelor 
de partid la o hotărâre de la centru privind tineretul de creaţie. Acesta trebuia 
luat „în grijă” din faşă. Fireşte, la mijloc nu era vorba de o susţinere reală, ci 
doar de un control mai eficient. Plachetele au apărut într-un ritm pedestru ani 
la rând. După 1980 primii din serie reuşiseră să se „clasicizeze”, distinşi cu 
premii şi titluri onorifice, instalaţi în funcţii înalte, aşa că tinerii noi veniţi, 
chiar aşa pieptănaţi şi periaţi pe toate părţile cum erau, dădeau unele semnale 
că ceva se schimbă în existenţa poeziei: felul de a rupe sintaxa versului, în 
primul rând, apoi modalitatea raportării eului cu lumea etc. „Nicolae Popa, cu 
„Timpul probabil”, 1983, şi Lorina Bălteanu, cu „Obstacolul sticlei”, 1984, 
erau – zice Em. Galaicu-Păun – în fruntea plutonului („optzecist”, cum avea 
să aflu mai târziu că ni se spune)!”. Că era vorba de un „pluton”, nu aveam 
atunci nici un motiv să gândesc aşa. Pur şi simplu, era altceva. Am simţit acest 
lucru mai întâi la Nicolae Popa. Numai că placheta „Timpul probabil”, pe lângă 
un sentimentalism romantic minor, mai avea şi păcatul să fie încărcată prea 
vizibil de reminiscenţe din Florin Mugur („jumătate om, jumătate iepure” etc.).  
Aşa că m-am oprit la următorul debut, „Obstacolul sticlei”, despre care am 
scris o recenzie amplă. Nu puteam să ştiu ce se întâmplă în undergroundul 
românesc, unde (îndeosebi, pe la cenaclurile literare) se fermenta „optzecismul”.  
Am dibuit, mai mult cu instinctul, schimbarea de „paradigmă”. Atât cât aceasta 
mi se deschidea din câteva poezii şi unele fragmente din cartea Lorinei Bălteanu. 
În închiderile succesive într-un interior de sticlă, cu percepţia unei libertăţi 
iluzorii (o aparenţă de libertate!), întrezăream un proces de dezontologizare  
a lumii şi a eului şi o situare a poeziei într-o imanenţă goală. Imaginea „pielii 
de vulpe” cuprinsă de nostalgiile şi fanteziile vulpii reale care a fost cândva era 
de o tulburătoare noutate. 

Purei nostalgii a eului dezontologizat i se adaugă ceva mai târziu („Abia 
tangibilul” de Grigore Chiper a fost scrisă în 1986, fiind publicată abia în 1990) 
şi „nostalgiile” unui real în dispersie totală. Abandonarea eului liric percepţiei 
„abia tangibilului” lumii nu este altceva decât efortul minim de care e capabil 
eul pulverizat, lipsit de orice consistenţă, pentru a capta şi a recompune poetic 
din fragmentele ei infinitezimale o iluzie de realitate. Mai departe, de la 
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existenţa alienată poezia mai avea de făcut un pas pentru ca golul ontologic 
asumat să fie deplin – saltul în texistenţă, în imanenţa unei textualităţi suficientă 
sieşi. Pasul acesta l-a făcut în literatura basarabeană Emil Galaicu-Păun.  
Nu cu „rebutul”, cum i-a zis el singur debutului din 1986, ci cu a doua carte,  
„Abece-Dor” din 1989 după care au urmat alte succesive „levitaţii” ale autorului, 
în proză şi în poezie, între abulia unor autonomizări corporale, o pură mecanică 
a gesticulaţiei umane şi (auto)regenerări de „ţesuturi vii” textualiste.

În 1990 apare volumul Leonidei Lari „Anul 1989” şi „Soarele 
cel mare” de Dumitru Matcovschi, cărţi care închid perioada „eroică” de 
câţiva ani de zile, când mişcările de stradă şi mişcarea poeziei basarabene 
se regăsesc într-un unic torent de redeşteptare naţională. Lirismul căldicel 
marcat de convenţie şi decrepitudine, parte a suficienţei generale în care 
se scufundase epoca ultimilor gerontocraţi comunişti, odată cu deraierea 
programului perestroika în mişcări naţionale, a explodat în neaşteptate 
tornade retorice. „Cuminţenia” fatalistă basarabeană, vlăguită şi osificată în 
tradiţia anostă a unei poeticităţi ruraliste apatice şi amorfe, a fost înghesuită 
într-un colţ de noile ritmuri şi noile chemări care se impuneau în conştiinţa 
publică. Mobilizator şi mesianic, lirismul îmbină acum diatriba cu evocarea 
istorică şi profeţia, refăcând, înapoi, drumul poeziei româneşti de inspiraţie 
naţională, de la Adrian Păunescu la Octavian Goga şi, mai adânc în istorie, la 
Eminescu şi paşoptişti. Ca orice fenomen de excepţie, acest curent (social şi 
poetic) cu o rezonanţă unică de proporţii nemaiîntâlnite în istoria Basarabiei, 
a intrat după 1990 într-un declin galopant. În 1990 apare, după cum am spus, 
„Abia tangibilul” lui Grigore Chiper, dar şi alte cărţi care anunţă o nouă 
mişcare poetică. M-aş referi, în mod deosebit, la bufonada ironică sub care se 
ascunde un sentimental incurabil din placheta lui Vsevolod Ciornei „Cuvinte 
şi tăceri”. Adrian Dinu Rachieru găsea, mai încoace, un „substrat melancolic 
în pofida negativismului nonşalant”. În prefaţa cărţii atunci am pus accentul 
pe calificativul poetului de „bufon blazat”. Evident, exageram. Era o mască, 
poate cea mai privilegiată, dar o mască. Prins într-un spectacol de expresie-
negare de sine, pigmentând dulcea, toropitoarea melancolie cu acizii unei 
ironii uşoare ori scăldând-o în luminile zeflemelei şi autoironiei ludice, eul 
liric apărea aureolat de vraja unui joc cu multiple oglinzi. Cenzurată de 
duşurile reci ale detaşării ironice, învăluită şi ascunsă cu grijă de galanteriile 
şi sarcasmele autoironiei, sentimentalitatea poetului lăsa să se întrevadă în 
apele tremurătoare ale lirismului doar semnele ei de fragilitate şi delicateţe. 
În cărţile ulterioare, însă, nota este forţată la maximum. Ironistul histrion e 
prins lamentabil în vârtejurile unei inerţii nihiliste şi (auto)distructive pe care 
nu o mai poate stăpâni. Masca de bufon blazat se lipeşte treptat de chipul său 
substituindu-i-se în totalitate. Poezia sucombă. Din spectacolul expresiei şi 
negării de sine, spumos şi plin de o graţie teribilistă, rămâne doar negarea de 
sine. Şi, ca urmare, o bufonadă jenantă de asupra unui neant, ca mersul pe 
bicicletă al unui ciclist într-un mediu lipsit de forţa gravitaţiei. 
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O carte (şi un autor) rămasă cu totul în afara atenţiei criticii literare este 
„Înţelesul gingaş” de Boris Grigorescu, apărută în colecţia „Sarmis”, la editura 
„Literatura Artistică”. După câte îmi amintesc, a fost printre primele cărţi apărute 
cu finanţare extra-editorială, „din contul cenaclului Luceafărul”, cum se specifică 
în pagina de date. Am recurs la această modalitate de editare în 1990, inaugurând 
colecţia „Sarmis” cu gândul secret de a publica rapid, fără tergiversările obişnuite 
pentru editurile de atunci, tot ce nu intra în canonul oficial(izat) de poezie din 
Basarabia. Experimentul însă nu a putut fi unul de durată. Pentru o astfel de 
poezie lipsea orice deschidere şi interes din partea cititorului, capabil, în epocă, 
doar pentru receptarea de manifeste politice şi cântece patriotice. Între timp 
şi eu m-am detaşat de literatură, iar plachetele apărute au trecut neobservate, 
deşi, cel puţin, acest „Înţeles gingaş” al lui Boris Grigorescu merita (şi merită, 
cred, şi azi) o atenţie sporită din partea cercetătorilor şi criticilor literari. Cartea 
face un pas decisiv de depăşire a tonalităţilor rudimentar-contemplative către 
o poetică a fracturilor existenţiale şi sintactice. Ca să nu rămân la stadiul de 
declaraţii, am să citez integral „Cerurile vii”, o poezie în care o temă curentă, 
cu figurate conotaţii mioritice, e reluată într-o perspectivă repetitiv-eliptică:  
„O lup singuratec/ O lup singuratec/ tu îngheţi de frig/ tu îngheţi de frig/ chiar 
şi acum când stai lungit pe jeratic/ şi flăcări te ling/ şi flăcări te ling// O lup 
singuratec/ O lup singuratec/ ce îngheţi de frig/ chiar şi pe jăratecul/ oaselor 
fraţilor tăi/ când flăcările lor te mai ning// Ce noroc că mai eşti/ şi ce trudă – să 
fii/ pe pământurile dumnezeieşti/ pe cerurile vii// Dar eu nu vreau să mor!/ Dar 
eu nu vreau să mor!/ Strigă corul cel antic/ cântă anticul cor// Dar tu eşti mort/ 
de parcă-ai fi viu/ Dar tu eşti viu/ de parcă-ai fi mort –/ strigă corul cel antic/ 
cântă anticul cor// O lup singuratec/ O lup singuratec/ dar tu îngheţi de frig/ 
tu îngheţi cu totul de frig/ când stai lungit pe jăratecul/ de gheaţă/ al oaselor 
fraţilor tăi/ şi flăcările lor te ning/ şi flăcările lor te ning// Ce noroc că mai eşti/ 
şi ce trudă – să fii/ pe pământurile dumnezeieşti/ pe cerurile vii// pe pământurile 
dumnezeieşti/ pe cerurile vii// o lup singuratec”. Printre excepţiile anilor �90 
aş vrea să menţionez poezia Irinei Nechit („Şarpele mă recunoaşte”, 1992 şi, 
îndeosebi, „Cartea rece”, 1996) cu mult mai structurată, având şi consistenţa 
unui dramatism de negăsit, să zicem, în poezia colegului ei de generaţie Nicolae 
Popa. Abia în „Careul cu raci” (2003) şi „Elegiile Casei Scriitorilor” (2013) 
acesta izbuteşte să învingă vaporozitatea stânjenitoare a viziunii şi simţirii şi 
să treacă dincolo de funciarele sale reverii romanţioase. Acum poezia pulsează 
vâscos şi contorsionat între regresiunea obiectelor şi întâmplărilor lumii spre  
o materialitate primară (semn al mortificării şi neantizării lor) şi febrile tentative 
de recuperare a unor pierdute momente de plinătate interioară şi fericire umană.

Mă încumet să spun că o apariţie singulară, apariţia deceniului, a fost 
„Beata în marsupiu” (1996) de Iulian Fruntaşu, titlul fiind o alegorie a unei 
existenţe agonizante, turmentate, vrednic de milă, dar şi o sugestie a unui trend 
poetic venit în descinderea beat-nicilor americani, rădăcină care, în interpretarea 
lui Jack Kerouac trimite la „beatitudine”, iar în alte interpretări este corelată cu 
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„beatificarea” [1, p. 203]. Cartea a fost, la apariţie, criticată şi lăudată cu aceeaşi 
violenţă pătimaşă din direcţii opuse pentru aceleaşi lucruri, periferice – limbajul 
frust, pe alocuri licenţios şi o declaraţie ireverenţioasă referitoare la Patrie, care 
sunt mai degrabă reflexul unei mode curente de a epata decât o mărturisire 
programatică. Adevăratul spirit al acestei poezii e în altă parte. Dincolo de 
agresivitatea limbajului şi de gesticulaţia bufă provocatoare, se resimte în ea 
o trepidaţie a fanteziei care o ia mereu razna pe nişte culoare întunecate ale 
existenţei, unde fragilitatea este ameninţată de spectrele tragismului. E aceeaşi 
fantezie pe care o regăsim şi la Cristian Popescu, „locomotiva” (Marius Ianuş) 
nouăzeciştilor. Ba chiar şi aceeaşi tandreţe, ascunsă la Iulian Fruntaşu într-o 
fantezistă cascadorie de gesturi „tari”, simulând duritatea ori înfruntând-o.  
Şi, ca să termin cu apariţiile emblematice ale anului 1996, am să mai amintesc 
aici şi „Elefantul promis” de Ştefan Baştovoi. Placheta include celebrul ciclu  
„Un diazepam pentru Dumnezeu” centrat pe o transcendenţă domesticită, 
coborâtă în cotidian, privită de-aproape cu ochiul neutru, indiferent şi rece, al 
omului obişnuit. Aproape nu înseamnă, ca la Grigore Vieru, mirare, epifanie, 
sărbătoare, celebrare liturgică a rodului şi a germinării perpetue, ci un fel de 
proză a vieţii de toate zilele, comunicare şi recunoaştere, dialog şi regăsire 
reciprocă: omul în Dumnezeu (un Dumnezeu prozaic, domestic, simplu, care 
nu se distinge prin nimic deosebit) şi Dumnezeu în om, instituirea între ei a unei 
familiarităţi de rutină, ca între nişte cunoscuţi oarecare. Cuprins, ca de un 
tranchilizant, de platitudinea uzuală (diazepamul lumii acestea?!), Dumnezeu 
se integrează în ea şi se identifică total cu habitatul ei comun. Încorporată 
în imanenţa umilului şi cenuşiului de fiecare zi, transcendenţa, anesteziată  
parcă, este redusă la condiţia suficienţei acestei existenţe monotone şi anonime. 
Nici o adiere de patetism, nici o aluzie de miracol! Numai o împăcare senină, doar 
calmul cotidianului luminat în interior de pâlpâirile difuze ale propriei mulţumiri 
de sine. O suficienţă în care Dumnezeul adevărat şi dumnezeii închipuiţi din 
cantina unei case de nebuni se amestecă în obişnuinţa unor gesturi simple şi 
deprinderi banale: „Dumnezeu a intrat în cantină/ a tras un scaun/ şi privirea 
lui s-a oprit/ pe ceilalţi dumnezei care stăteau la masă/ fărâmiţându-şi porţia 
de pâine în borş/ calmi aproape trişti/ îmbrăcaţi în pijamale vărgate/ şi fesuri 
de copii proşti pe cap./ Totul era atât de firesc:/ gesturile/ privirea/ scârţiitul 
scaunelor/ horpăitul/ încât El/ deveni deodată lumesc/ bucuros şi nerăbdător/ să-
şi primească odată desertul.” („Dumnezeu în cantină”).

După aceste aproape idilice „întovărăşiri” ale lui Dumnezeu cu creaturile 
sale umile şi amărâte, uitate în anonimatul masificat al unei existenţe şterse, 
„Cartea războiului” (1997) pare o carte a dezlănţuirilor furibunde. Încrâncenarea 
la limită şi un anarhism al exasperărilor ultime colcăie, ca sarabanda a o mie 
de demoni, în violenţa materială a cuvintelor: „funie/ lanţ de la drujbă/ cuţit/  
o bucată simplă de fier// alege// mergem să ucidem băşinoşii pământului!”. Efectul 
tranchilizantelor parcă s-ar fi consumat şi acum vine trezia. O trezie tulbure, 
istericoasă, străbătută de agresivitate, măcinată de impulsuri subterane brutale 
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şi obsesii cu tot pachetul adecvat de imagini: „Voi veni/ din dedesubturile casei 
tale// mă voi înţelege/ cu şobolanul pe care-l otrăveşti cu grăunţe/ şi pentru care 
întinzi capcane de fier/ şi el îmi va arăta drumul spre camera ta// voi veni călare/ 
pe şobolanul pe care îl urăşti/ căci el doreşte să scape de tine// iată noaptea este 
prielnică/ ai băut toată seara/ şi acum eşti beat/ în patul din camera ta// voi veni 
fără nici o armă/ cu unghiile albastre/ şi mâinile grele de ură// din dedesubturile 
casei tale/ cu un braţ de şobolani pe care vrei să-i/ omori// voi intra în camera 
ta”. Nu e greu de sesizat în aceste irupţii de înverşunare mai multe similitudini 
cu atmosfera din textul lui Alexandru Vakulovski „Pizdeţ” (2002), unde, de 
altfel, sub masca unui personaj e deghizat chiar Ştefan Baştovoi. Nouăzecismul 
„demitizant şi anti-transcendental” a sfârşit într-un impas ontologic. În urmă – 
optzecismul înfundat în textualismul minor şi narcisiac, iar în preajmă nimicul 
minimalist cu o puzderie de veleitari exersând până la saturaţie retorica bătutului 
apei în piuă. Tragedia impasului şi vechea soluţie „avangardistă” plutea cu 
obstinaţie, ameninţător în aer. Acelaşi Adrian Marino remarca la avangardişti  
„o formă de paroxism şi exasperare a purităţii” [1, p. 203], adăugând că 
„avangardei nu i se deschid decât două perspective: «mistica» şi «sinuciderea», 
metode destul de practicate” [1, p. 203]. Până ca aceste două metode să fie 
preluate ca program de acţiune a venit ideea „fracturismului”, înfiinţat 
„în dis-de-dimineaţa zilei de 11 septembrie 1998”, specifică Marius Ianuş 
cu acribie. „Eram, spune tot el, vreo patru autori care făceam altceva. Trei 
basarabeni, Dumitru Iuda Crudu, Savatie Baştovoi, Mihail Vakulovski, şi 
cu mine. Că făceam altceva, măcar în anumită parte a scrierilor noastre – 
cazul lui Ştefan Baştovoi, actualul Părinte Savatie, cu „Cartea Războiului”, 
era mai mult decât evident. Ei veneau cu reflexe ale poeziei ruse, iar eu cu 
alte lecturi, mobilizatoare, cu caracter stângist.” Preponderenţa numerică  
a basarabenilor nu trebuie să ne înşele. „Evenimentul” se întâmpla în România 
şi cei trei basarabeni erau, la vremea respectivă, cam tot „arsenalul” scriitoricesc 
autohton din generaţiile mai noi care trecuse Prutul. În Basarabia lucrurile 
s-au menţinut încă multă vreme în limitele unor fricţiuni (le-aş spune chiar 
„frecuşuri”) literare. Li s-a spus cu morgă „bătălii generaţioniste”. De fapt, ele 
s-au învârtit în jurul unor sfidări accidentale (nişte pişcături – la bucă, mai ales 
– cu pietricelele unei praştii teribiliste!) şi a unor vaiere de „goliaţi” infailibili, 
maeştri naţionali cu orgoliile rănite, simţindu-se ca pe patul de moarte chiar 
de la primele lovituri. M-aş referi, în primul rând, la Em. Galaicu-Păun, cel 
care „şi-a organizat mai bine succesul”, ca să folosesc o vorbă a lui Alex 
Ştefănescu scrisă pe seama „optzeciştilor” din România, şi care a avut grijă 
să se detaşeze categoric şi, o bună bucată de vreme, să bată metodic (uneori 
chiar din câlţii ţesăturii sale textualiste) în literatura maeştrilor de dinainte 
de 1990, ridiculizându-le poncifele şi „bubele” sovietice. Or, pe lângă aceste 
„scandaluri” de târg provincial, Manifestul Fracturist care se declara „un gest 
de terorism literar”, semnala (nu deschidea, totuşi!) o criză literară ontologică. 
Sfidarea „turnurilor de carton ale literaturii optzeciste” (am citat din acelaşi 
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Marius Ianuş) indica naşterea unei mişcări în contrasens, jucând în Absolut, 
cum îi şi este propriu unui gest de avangardă maximalistă. Textualismul şi 
minimalismul sunt repudiate în numele unei autenticităţi absolute. Şi aici am 
să citez o teză memorabilă din chiar programul fracturismului: „Fracturismul, 
după ce a descoperit fisurile realităţii şi existenţei, vrea să instituie o legătură 
extrem de strânsă, o coeziune între felul cum trăieşti şi poezia pe care o scrii. 
Fracturismul a înţeles că aceste două lucruri nu pot fi despărţite.” E cheia de 
boltă a noii mişcări literare, numită convenţional douămiistă, care încorporează 
într-o etică absolută scriitorul şi opera sa. E o etică, rigorile căreia a făcut 
ravagii în literatura română de la hotarul dintre milenii. Ştefan Baştovoi, Adrian 
Urmanov, Andrei Peniuc îmbracă haina monahală, iar alţii (Constantin Virgil 
Bănescu, George Vasilievici) se sinucid. În locul Texistenţei absolute unii au 
preferat Transcendenţa absolută, alţii Neantul absolut. Ceilalţi, „căldiceii”, 
au părăsit paradigma autenticităţii şi au mers pe moda sfidării pornografice 
şi a limbajului licenţios ori au preferat să fie autentici într-un soi de acânism 
primitiv şi să persiste în neglijenţe de stil, limbaj primar şi incultură tupeistă. 
Un student cu pretenţii „creatoare” mi-a dat o replică ameţitoare acum câţiva 
ani la obiecţia mea că nu l-a citit pe Lucian Blaga: „Da eu îs fracturist!”. Ironie 
a sorţii: cu aceeaşi etică a autenticităţii unii mor de-a adevăratelea, alţii pier în 
ignoranţă şi analfabetism!
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COMPETENŢA  DE  FORMARE  CONTINUĂ
A  CADRULUI  DIDACTIC

tatiana VERDEŞ
Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”,
Universitatea de Stat din Moldova

Abstract. In the last years in our country, as well as in the European area 
a bigger attention is given to the continuous professional growth. This is the most 
important and necessary investment in the human capital, that could ensure an 
increase in the overall quality of work and life. The education throughout the 
lifespan has become a priority of the educational systems, and the formation of 
the competence to learn during the entire life is one of the great importance. At 
the same time with the modernization of the educational systems, an implicit goal 
becomes also the development of the didactic staff, a complex socio-professional 
preparation of them. The implementation of educational projects, programs of 
permanent development, continuous formation, auto formation are sine-qua-non 
conditions of a modern educational system. The trainings, seminars, conferences, 
lectures, studies by correspondence, auto formation, experiential learning are only 
a few of the methods of continuous formation.

The goal of this article is to advocate and promote the auto education, 
forming of competence to teach oneself to learn and progress continuously.

Keywords: Competence, continuous formation, auto formation, experience, 
qualification, education.

Pe parcursul ultimilor ani, când s-au deschis larg uşile spre modernitate, 
spre spaţiul european, o atenţie sporită, atât la noi în ţară, cât şi dincolo de 
ea, se acordă sistemului educaţional, capitalul uman fiind considerat cea 
mai importantă investiţie. Odată cu implementarea reformelor, proiectelor 
educaţionale, modernizarea sistemului de învăţământ, dar şi odată cu progresul 
informaţional, este obligatorie, o condiţie sine-qua-non, formarea şi dezvoltarea 
continuă a cadrelor, cunoscut fiind faptul că rolul profesorului în societate este 
unul meritoriu şi de primordialitate. Astfel că, formarea profesională continuă 
este o necesitate ce asigură creşterea calităţii muncii şi a vieţii. Rămâne doar să 
antrenăm şi să dezvoltăm competenţa de a învăţa să înveţi pe parcursul întregii 
vieţi, să insistăm pe o pregătire socio-profesională complexă a profesorilor, în 
primul rând.
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Întrucât secolul XXI-lea este considerat unul al cunoaşterii, cercetătorul 
Gerard Vaysse susţine, pe bună dreptate, că pregătirea cetăţenilor pentru  
a învăţa de-a lungul vieţii este o adevărată revoluţie coperniciană în conştiinţa 
profesională, cu efecte durabile în practicarea unei meserii. [5] Prin urmare, 
accesul la infomaţiile de ultimă oră, inclusiv şi motivaţia şi atitudinea de  
a folosi în mod inteligent aceste resurse, devin mecanisme pentru întărirea 
competitivităţii sociale, pentru îmbunătăţirea gradului de ocupare a forţei 
de muncă, precum şi a gradului de adaptabilitate al acesteia. În acest sens, 
cercetătoarea Valentina Olaru, оn Repere psihopedagogice pentru formarea 
continuă a personalului didactic în instituţiile de învăţământ secundar general, 
menţionează că „principiile educaţiei permanente1 devin linii orientative pentru 
acţiunea instructivă, în general, şi pentru formarea continuă a adulţilor, în 
particular.” [4, p. 19]

Luвndu-se оn consideraţie complexitatea problematicii, credem important 
a preciza unele aspecte conceptuale. Оn literatura de specialitate noţiunea de 
competenţă este definită оn mod diferit, fie cu trimitere la normele pedagogice, fie 
la structura de personalitate, оn contextul nostru, prin competenţă vom presupune 
ansamblul de comportamente potenţiale (afective, cognitive şi psihomotorii) care 
permit unui individ, în cazul nostru cadrului didactic, exercitarea eficientă a unei 
activităţi complexe. În cele din urmă, competenţa legată de profesie înglobează 
savoir (a şti), savoir-faire (a şti să faci), savoir-agir (a şti să fii), condiţionate 
reciproc, implicit presupune capacitatea de a soluţiona situaţii problemă prin 
conexiunea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Întrucât ne interesează competenţa de formare continuă a cadrului didactic, 
amintim accepţia lingvistului Ioan Jinga care delimitează trei tipuri de competenţe 
ce alcătuiesc competenţa profesională a cadrului didactic [2]: competenţa de 
specialitate (cunoaşterea materiei; capacitatea de a stabili legături între teorie şi 
practică; capacitatea de înnoire a conţinuturilor în consens cu noile achiziţii ale 
ştiinţei); competenţa psihopedagogică (capacitatea de a cunoaşte elevii/studenţii 
şi de alua în cosiderare particularităţile de vârstă şi individuale la proiectarea 
şi realizarea activităţilor instructiv-educative; capacitatea de a comunica cu 
elevii, a-i motiva, influenţa să înveţe; capacitatea de a proiecta şi a realiza 
optim activităţile instructive-educative; de a evalua obiectiv activitităţile, dar şi  
a pregătirii elevilor; capacitatea de a-i pregăti pentru autoinstruire, autoeducaţie), 
competenţa psihosocială şi managerială (capacitatea de a organiza elevii în 
raport cu sarcinile instruirii; de a stabili relaţii de cooperare, un climat adecvat 
pentru a soluţiona conflicte; de a şti a-şi asuma răspundere; capacitatea de  

1 Educaţie – actul sau procesul de achiziţionare a cunoştinţelor generale şi 
dezvoltarea puterilor raţionamentului şi judecăţi, în general, pregătirea intelectuală 
propriei sau a celorlalţi indivizi pentru viaţa adultă. Formarea reprezintă educaţia pusă 
în practică. [3, p. 887, p. 928].
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a orienta, organiza, coordona, îndruma, motiva, de a lua decizii în funcţie de 
situaţie). Acestea sunt de fapt nişte macro competenţe profesionale de care 
trebuie să ţinem cont într-o formare continuă.

Bineînţeles că, acest sistem complex de competenţe profesionale 
ale cadrelor didactice au la bază metacompetenţele a învăţa să înveţi 
şi competenţa de comunicare de o importanţă deosebită în formarea 
comeptenţei de formare continuă.

În Republica Moldova de problematica formării continue s-au interesat, 
preocupat mai mulţi cercetători în domeniu, precum Vl. Guţu, V. Cojocaru, 
L. Cuzneţov, O. Dandara, D. Petraşcu, N Silistraru ş.a., realiatea educaţională 
demonstrând nu doar importanţa investigaţiei teoretice, dar şi necesitatea motivării 
cadrelor didactice de a prospera, a forma şi a dezvolta această competenţă de 
formare continuă.

Printre metodele de formare continuă amintim: atelierele, trainingurile, 
seminarele, cursurile, conferinţele, prelegerile, studii prin corespondenţă, 
autoformarea, învăţare experienţială. Important, în acest sens, este să motivăm 
cadrele didactice să promoveze comportamente potenţiale, autoinstruirea, 
dorinţa de a progresa continuu. Ceea ce trezeşte interes este faptul cum motivăm 
profesorii noştri buni să nu abandoneze posturile şi să nu plece peste hotare, 
insistând asupra perfecţionării, formării continue.

Asemeni unui elev/unui student, şi profesorii au nevoie de motivaţie 
fie intrinsecă (curiozitatea intelectuală, aspiraţia spre competenţă, dorinţa de a 
avansa, autorealizarea, stima şi respectul faţă de sine şi cei din jur etc.), sau 
extrinsecă (salarii mari, muncă plăcută, stimulativă, ambianţă, condiţii de 
muncă, tendinţe normative ş.a.). Bineînţeles că în Republica Moldova motivaţia 
extrinsecă nu este una decisivă, deşi ar fi şi ea o soluţie.

În cele din urmă, competenţa de formare continuă a cadrelor didactice  
ar include:

1. automotivarea pentru formare continuă în domeniul carierii didactice, 
ţinând cont de cei trei descriptori ai competenţei (cognitivă, praxiologică, 
afectivă). Prin urmare, manifestarea simţului iniţiativei, imaginea de sine 
pozitivă, încrederea în propriile puteri sunt seminţele ce trebuiesc plantate, în 
primul rând, în grădina cadrului didactic.

2. realizarea analizei autoreflexive a competenţelor profesionale în raport 
cu exigeţele pentru cariera didactică. E prea puţin să manifeşti receptivitate 
sau acord faţă de schimbările societăţii, actelor legislative, e nevoie să analizezi 
sistemul educaţional şi să autoanalizezi propria pregătirea pentru a conştientiza 
necesitatea acestei schimbări şi participarea directă pentru a optimiza nivelul 
profesional educaţional.

3. Identificarea necesităţilor şi priorităţilor de formare profesională 
continuă. Deseori se întâmplă că profesorul este mulţumit de ceea ce face, 
deşi elevii afirmă că vor ceva mai mult, atunci credem foarte important de 
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autoevaluarea eficacităţii procesului instructiv-educativ adaptat actualităţii şi 
noutăţilor educaţionale. În acest scop, motivăm atelierele, seminarele ce aduc 
la cunoştinţă cadrelor didactice despre perspectivele de dezvoltare/evoluţie  
a domeniului profesoral.

4. Cunoaşterea şi aplicarea diverselor metode şi resurse relevante 
necesităţilor individuale de formare profesională continuă. Analiza critică  
a ofertelor existenţe de formare continuă ancorează o atitudine faţă de rezultatele 
posibile, respectiv, acumularea de materiale, programe necesare orelor, calitate 
şi receptivitate, elevi mulţumiţi.

5. Proiectarea sIFC pentru evoluţia în cariera didactică. Cei mai 
renumiţi psihologi susţin, pe bună dreptate, că gândurile pozitive se atrag, 
planificarea reuşitei asigura această reuşită. Din acest considerent, credem 
necesar o proiectare a traseului spre succes, analiza critică şi constructivă  
a fiecărei etape, adaptarea la cerinţele educaţionale şi ale societăţii, autoevaluarea 
permanentă a activităţilor şi planificarea unor tehnici, metode antieşec, care 
vor asigura reuşita autoformării.

În concluzie la demersul de mai sus, susţinem că formarea competenţei 
de formare continuă a cadrelor didactice rezultă nu doar din atitudini, ci şi din 
ansamblu factorilor de personalitate: motivaţie, afectivitate, temperament şi 
aptitudini. Prin urmare, ceea asupra ce trebuie să insistăm în permanenţă este 
asupra formării unor personalităţi creative, insistente, puternice. 

Un aspect, nu mai puţin important este contextul de formare specific 
instituţional. Cercetătorii britanici în domeniul educaţiei şi formării propun 
o serie de principii strategice prin intermediul cărora echipa managerială 
poate contribui esenţial la formarea continuă a angajaţilor în cadrul 
instituţiei [1, p. 19]:

1. Procesul de formare continuă să fie coerent şi centrat pe obiectivele 
organizaţiei, să susţină şi să conducă spre atingerea obiectivelor strategice 
organizaţionale;

2. Strategia de formare continuă trebuie să fie complexă, dar nu rigidă, 
pentru a se putea interveni în scopul îmbunătăţirii;

3. Procesul de formare continuă trebuie să fie flexibil – să răspundă unei 
varietăţi de nevoi, la novele diferite şi livrabil în locaţii diverse;

4. Responsabilii de formare continuă a angajaţilor trebuie să formeze 
parteneriate atât în mediu extern, cât şi în cel intern pentru amplificarea impactului 
activităţilor de formare.

Aceste principii ar facilita, dar şi ar motiva angajaţii, în felul următor 
dezvoltându-se managementul la nivelul resurselor umane prin constituirea 
progresivă a competenţelor cadrelor angajate.

Prin urmare, competenţa de formare continuă are două dimensiuni: 
una self-managerială şi alta profesională, care prin prizma componenetelor 
competenţei (cognitivă, praxiologică, afectivă) derivă în competenţe specifice 
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şi se formează, în primul rând, datorită contribuţiei individuale a cadrului 
didactic, în al doilea rând, datorită managerului responsabil de formarea continuă  
a personalului.

Să pledăm pentru cadre didactice competente şi dornice de a se afirma şi 
a se forma continuu.
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Abstract. The article analyses the phonetic characteristics of the 
popular book Alexandria (Romanian manuscript, quota 817, fund 301, copied 
in Chisinau in 1790 and stored at the National Library of „V. I. Vernadsky” 
Academy of Sciences of Ukraine). The phenomena are examined at the levels 
of vowels and consonants.

Keywords: phonetic, vowel, consonant, diphthong, hiatus vowel, 
consonant group.

Printre zecile de manuscrise ale cărţii populare cunoscute în literatura 
română sub numele prescurtat de Alexandria, majoritatea păstrate în 
Secţia de manuscrise a Bibliotecii Academiei Române [1, p. 55-95], unul 
ne-a trezit interesul prin faptul că este printre puţinele copii reproduse 
la Chişinău la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. Avem în vedere textul 
conservat în manuscrisul românesc sub cota 817 din fondul 301 şi păstrat 
la Institutul de Manuscrise al Bibliotecii Naţionale a Academiei de Ştiinţe  
„V. I. Vernadsky” a Ucrainei.

Textul copiei chişinăuiene reflectă în mare parte stadiul atins de limba 
română la confluenţa dintre perioada veche şi perioada modernă, caracterizîndu-
se, totodată, prin numeroase trăsături de limbă proprii graiurilor de tip nordic, 
în special graiului moldovenesc. Faptul acesta, precum şi starea de conservare 
nesatisfăcătoare în care se află manuscrisul depozitat în străinătate şi, 
astfel, mai greu accesibil specialiştilor, ne-a determinat să pregătim o ediţie 
ştiinţifică. Primul pas în această direcţie a fost publicarea integrală a textului, 
la reproducerea lui folosindu-se metoda transcrierii interpretative [v. 2].

În continuare, prezentăm principalele trăsături fonetice ale 
manuscrisului chişinăuian, fenomenele fiind examinate la nivelul 
vocalismului şi cel al consonantismului.

Vocalism. [a] etimologic este menţinut în cadelniţă (18v). În cuvîntul 
dascăl, [a] posttonic etimologic este păstrat fără excepţie în cele nouă atestări: 
dascal (56r-2, 66r), dascalul (51r, 71r, 73v), dascalului (71v), dascale (71r-2).
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Trecerea lui [ă] protonic la [a] nu este consemnată decît în capitanii 
(34r) şi în încarcaţ (adj. pl., 52v). Cvasimajoritare sînt însă exemplele cu [ă] 
conservat, indiferent dacă în silaba următoare apare un [a] accentuat: am arătat 
(28v), bărbatul (44v), călare (31r), împărat (33v), păcat (54v) etc. sau o altă 
vocală: bătrîn (13v), pădure (16v) etc.

Fonetismul etimologic, cu [ă] neasimilat la [a], ne întîmpină în cuvintele 
păhar(ul) (33v, 34r, 72r, 75v etc.) şi păhară(le) (33v, 38r, 72r), formele înregistrînd 
15 atestări. Deşi mai puţine la număr, grafiile cu [a], devenite ulterior normă 
literară, nu lipsesc: pahar(ă) (34r, 30r), paharnic(ul) (72r, 75r).

[ă] aton este conservat în prep. cătră (13r, 27v, 40r, 73r etc.) şi în: fămeia 
(44r), nădejde (28r, 28v, 32r), părechi (38r), păreţii (56v), păreţîi (67r). În acelaşi 
timp, [ă] a fost modificat în [e], ca urmare a proceselor de acomodare sau 
asimilare vocalică: femeile (41v), blestem (vb., 38r), besărică (24r-2).

[ă] aton este notat în formele vb. a ridica: rădică (76r), rădicat-au (14v), 
să rădică (22v, 24r, 29r, 36r, 61r, 67r, 69r), mă voi rădica (27r), să rădicară 
(53v), îş rădică (76r) şi în cele ale lui a risipi: răsăpeşti (48v), răsăpi (39r), 
răsăpiră (42r); v. şi adj. răsăpiţ (69r). Inovaţia cu [i], aparţinînd graiurilor 
sudice [3, p. 100], este înregistrată în cele două exemple: să ridică (26r), să 
ridicară (54r). 

[ă] este, de asemenea, etimologic în formele: învăli (40r), învăliţ (51r), 
învăliră (51r), învălită (19r, 22r).

[ă] nu a evoluat în paradigma vb. a mulţumi, menţinînd constant forma 
mai veche: (nu) mulţămăsc (13r, 24v, 27v, 59r, 66v, 71v), mulţămeşti (64r), 
mulţămi (64r) etc.

[ă] nu este trecut la [i] în: lacrămi (70r, 72r), lacrămile (72r, 76r, 76v).
[ă] aton a fost conservat în: lăcuitorii (28r), lăcuiesc (64v), dar a trecut la 

[o] în: folos (47v, 48v, 75r), nu folosiră (42r 72v), folosi-va (24v), de folos (64v, 
75r), norocul (41r, 52v, 55r, 58r, 65r, 66v, 68v), nenorocită (76v), norod (17v) 
noroade (70v), să zăbovim (52v).

[e] a trecut la [ă] în Dumnezeu şi derivatele: Dumnedzău (13v, 28r, 44r), 
Dumnedzăul (60v), Dumnedzăului (65v), Dumnedzăule (70v), dumnedzăiesc 
(76r) etc.

[e] apare conservat în streine (adj., 69r, 75r, 76v), fonetismul etimologic 
fiind larg răspîndit în epocă [4, p. 296].

Prezenţa lui [e] în să mieră (44r) a fost explicată prin diftongarea lui 
[e], fenomen ce caracterizează graiurile de nord, în special cele moldoveneşti  
[4, p. 296].

[e] medial accentuat s-a închis la [i], prin disimilare, în crieri(i)  
(17v, 70v).

Conservarea lui [e] aton este notată în puţine cuvinte: besărică (24r), 
fenomenul fiind bine reprezentat în paradigma vb. a citi şi derivatele: ceti (24v, 
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25r, 54v etc.), cetiră (16v, 23r, 24v, 75r), veţ ceti (51r), cetitoriule (35r, 66r); cf. şi: 
citi (13v-2, 15r, 23r, 32r), să citeşti (22r), să citească (33r).

[e] tonic apare notat, o dată, în să trimetim (15r), dar formele ci [i] sînt 
majoritare: trimit (15r), trimisă (13r, 14r, 23r, 27r-2), trimisă(ră) (13v, 24v etc.), 
să nu trimiţ (13r), a trimite (14v) etc.

Trecerea lui [e] medial aton la [i] este pusă în evidenţă de exemplele: 
cetile (70v), fetile (17r, 59r, 59v), gadinile (47v), hangerile (36v), iepile (46v-2), 
lemnile (40v), peştile (46v, 47r-3), peştiră (46v, 64v, 65r, 66r, 66v), pietrile (40v), 
pivniţile (74r), prietinul (54v), prietinii (54r), priiteşug (68v), sămnile (74r), 
stelile (19v, 26v, 48v, 71r, 76v), sufletile (70r, 70v), şide (24v, 53r, 67r etc.), şidem 
(44r), unile (40v, 57r, 67v, 70v) etc. Mai numeroase sînt însă exemplele cu [e], 
acceptate mai tîrziu de limba literară: adevărat (15v, 48r, 66v, 74r etc.), adevărate 
(59r, 44v, 59r), fetele (59r), luceferilor (57r), stelele (26v) etc.

[e] final aton este păstrat de cele mai multe ori: adoarme (70v), carte (24r), 
este (17r, 40v, 41v, 43r etc.), oaste (26v), peşte (47r), dzile (28v) etc. Fenomenul 
închiderii lui [e] la [i], prezent în epocă în primul rînd în Moldova [3, p. 109, 
396], are o întrebuinţare largă: cinsteşti (65v), să citeşti (22r), esti (13v, 48v, 67v, 
73r), di (17v), faci (30v), fereşti-te (13r, 75r), găteşti-te (64r), împărăţăşti (15r, 
32r, 33r, 65v), jăcuieşti (22v), legi (41v), miluieşti-mă (73v-2), te milostiveşti 
(15r, 42r), milostiveşti<-te> (17r), mulţămeşti (64r), pădzăşti-te (72v-2), pietri 
(30r, 57r, 76v etc.), smereşti (32r), tătărărăşti (16r), trebuieşti (13v, 72v), vei treci 
(52v), trînteşti (28r), vini (74r) etc.

[e], urmat de [n], s-a păstrat în denapoi (17r, 42r-2), în celelalte 
situaţii este notat fonetismul [i]: din (13v, 32r etc.), dinapoi (17r, 47r), dintru  
(14r, 35r, 74r).

[e] final aton este totdeauna păstrat în unele cuvinte în care româna 
literară actuală prezintă forme cu [i]: aice (16r, 44r, 65v, 67v etc.), atunce (13r, 
30r, 44v, 60r etc.), ce (conj., 13r, 23r, 32r, 43r etc.); cf. însă numai căci (14v, 69r 
etc.) şi nici (15v, 27r, 54r, 76r etc.).

Epenteza vocalei [i] este consemnată fără excepţie în formele vb.  
a (se) înspăimînta: mă spăimîntai (16v, 63r), mă spăimîntă (66v), să spăimîntă  
(26v, 47r, 67v, 73r etc.), să spăimîntară (14v, 24v, 35r, 52r etc.), s-au spăimîntat 
(54r, 67r).

[î] apare totdeauna conservat în paradigma vb. a intra: întra (29v), întră 
(22v, 46v, 65r, 66v etc.), întrară (18v, 29v, 47r, 60v etc.), (n)au întrat (17r, 28v, 35r, 
66r-2 etc.), dar a evoluat la [u] în formele vb. a umbla: umbla (17r-2, 25r, 68r, 
76v etc.), umblară (46v, 47r), au umblat (54r), de umblat (48r) şi a (se) umple: să 
umple (13v), să umplu(ră)(14r, 27r, 55v, 72r etc.), s-au umplut (76v).

[î] a trecut la [i] în: timpinare (18r), întimpinare (15r, 18v, 24r), întimpinară 
(43r, 65r, 69r), s-au întimpinat (66v), să întimpinară (74v); cf. (să) întîmpinară 
(18r, 56r).
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[î] accentuat + [n] apare „diftongat”, prin anticiparea elementului 
palatal din silaba următoare: cîine (42r), cîinii (42r) cîinilor (14r), mîini 
(42r, 55r), mîinele (22v, 65r), mîinile (36r, 53r, 70r, 76r), mîine (23r, 24v, 30v), 
pîine (42v, 43v).

În nalt (55r), se constată, o dată, afereza lui [î]; cf. însă, frecvent: înalt 
(26v-2, 48r, 61v, 71r etc.), înaltă (32r), înalţ (42v, 43r, 60r, 60v-2).

[î] a fost sincopat în ţărnă (56r, 71r).
Metafonia lui [o] nu a avut loc în: amadzone (57v), amadzonilor  

(57v, 58r, 58v), corona (19r), groz(d)nic (67v, 69v), omenii (35r), oste (63r), 
scosă (71v); cf. şi amadzoanele (59v).

Conservarea lui [o] aton este pusă în evidenţă de cele două atestări ale 
cuvîntului cocon (13r, 13v); cf. însă cucoară (39v-2).

[u] aton în poziţie nazală este menţinut în formele vb. a porunci: 
poruncesc(u) (22v, 27r), porunci (14r, 25r, 26v, 28r) şi în: frumseţa (43v), frumsăţa 
(43v, 46r), cu precizarea că în frumseţa şi, probabil, în frumsăţa, cu al doilea m 
suprascris, se constată sincopa lui [u] din silaba următoare.

[u] este păstrat în rumâneşte (39v), fonetism curent în primele texte  
[5, p. 90], şi în (au) încungiurat (60r, 58r), dar a trecut în [o] în mormînt  
(56r, 76v-2). 

În cîteva grafii, [u] este semnalat cînd formează un diftong cu iotul 
precedent: audziiu (63r, 65v), grăiiu (67v), mă învredniciiu (71v), mă lipsiiu 
(75v), plătiiu (31v), pustiiu (39v), vieţuiiu (75v).

Dintre vocalele în hiat, consemnăm hiaturile [ă] – [u]: dinlăuntru (61r), 
înlăuntru (26r) şi [i] – [i]: priimi (15r), să priimeşti (59r).

În poziţie finală, diftongul [ea] accentuat se monoftonghează: ave (22r, 
47v, 53v, 61v etc.), n-ave (15v, 47v), voi ave (25r), nu veţ ave (40v), va ave (47v), 
aş ave (73r), ar ave (73v), voi be (24v), be 24v-2, 70v), să nu be (70v), crede (23r), 
(să) cunoşte (18v), dzice (26v, 36v, 61v, 76v), dure (13v), me (13r, 36v, 52v-2, 
76v-2 etc.), merge (17r-2, 25r, 36r-2, 76v etc.), petrece (76v), plînge (24v, 36v, 
43v-2, 76v etc.), pute (14r, 34v, 75r etc.), pute-voi (44v), spune (47v), trece (29r, 
74r), vede (41r, 46r, 65v-2, 67r), vre (16r, 33r, 46r, 67v, 74r etc.). Forma cu [ea], 
exclusivă în unele cazuri: vrea (58r), este prioritară în alte cazuri: acea (17r, 
26r, 66r etc.), cu 14 atestări, faţă de numai cinci consemnări ale lui ace (28v-2, 
54r, 61v, 71r).

Aceeaşi modificare suferă [ea] şi în poziţie neaccentuată, exemplele cu 
[e] deschis fiind predilecte în forma articulată a unor s. f.: avere (30v, 53v, 63r, 
64r-2), bere (25r), carte (13v-3, 32v-2, 58r-3, 75r etc.), cetate (15v-2, 29r-4, 61v-2, 
74r-3 etc.), cinste (53v-2, 69r, 71v), curte (47v), dragoste (28v, 55r, 75v), jale (30v, 
44r, 48r, 48v), lume (18v-2, 36v-2, 54v-3, 71v-4 etc.), mare (29r, 69v-3, 70v), minte 
(13v), moarte (25r, 48r-2, 71r-2, 76r-2 etc.), muiere (44v-2, 53v, 63v-3, 73v etc.), 
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mulţime (16r, 25r, 29r, 53r), noapte (42v-2, 47r-2, 51r, 72r etc.), oaste (35v-2, 
52r-3, 60r-4, 76v etc.), pasăre (48r), plîngere (30r), putere (27v-3, 54v-2, 57v-2 
etc.), stăpînire (53v), venire (22r, 34r, 52v-2, 74v), vreme (70r) etc.; cf. şi forme 
cu [ea] nemonoftongat: aceea (14r, 46v, 66r, 74v etc.), cetatea (24r).

Diftongul [ei] este menţinut în: trei (16v, 28v-2, 51v, 74r-2 etc.), al treile 
(31v), dar a trecut la [ii] în al triile (33v).

Diftongul [ia] în poziţie moale este redus constant la [ie]: ele (52r, 58v), 
(nu) este (13r-2, 30v-3, 54v-4, 74r-4 etc., cu 95 de atestări), grăieşte (17v, 18v, 
53v, 70r), muiere (44v-2, 53v, 63r-2, 63v-3 etc.), (nu) trebuieşte (43r, 52v, 70v, 
72v-2, 73r). Singurele exemple, notate cu iati: iaste (48r) şi eale (44v, 46v), par 
să reproducă diftongul [ie], fiind, probabil, o deprindere grafică.

[ia] accentuat apare transformat în [ie]: e (pron. pers., 44v, 68r, 69r-2, 
71v), ie (vb., 53v-2), omorîie (40v) şi în forma de impf. a unor vb.: să 
apropie (74r), cernie (72v), fugie (39v, 52r, 53r, 72v), gîndie (43v, 75r), grăie 
(41v, 47r), (va) junghie (18v, 55v), ieşie (25r, 42v-2, 68r), plătie (22r), privie 
(76r), scrie (18v, 32v, 38r, 40r-2 etc.), slujie (74v), strălucie (18v, 19v, 66v), 
dzdrobie (52r) etc.

În mai multe exemple, [ia] accentuat este constant precedat de [i], 
fiind consemnată succesiunea iia, niciodată ia: amiia(d)zăzî (18v-2, 53v-2, 
57v, 60r-2), diiavolul (75r), diiavolului (76r), indiian (73r, 73r), miiazănoapte 
(19v-2), patriiarh (73v), piiatră (17v, 30r, 47v, 71v etc.), viiaţă (15r, 35r, 42r, 51r 
etc.), viiaţa (31r, 48r, 53v, 76v-2 etc.).

La finală de cuvînt, [ia], accentuat sau aton, este modificat în [ie]. 
Fenomenul este aproape general în forma articulată a unor s.: bogăţie (56r), 
corabie (30v), frăţie (75v), Indie (35r-3, 53v-3, 56r-3, 57v-3 etc.), împărăţie 
(13r-3, 33r, 48v-2, 69v-2 etc.), Machedonie (13r-3, 74v, 75r-6, 76r), mirodenie 
(46r), mîndrie (13v), moşie (33r, 36v, 75r), Persie (22v, 26r, 31r, 36r, 36v), ploaie 
(16r, 25r), robie (23v), sabie (15r, 31r-2, 68v-2 etc.), solie (13v), vedenie (32r), 
voie (18v, 31v, 36r, 54v etc.). Menţinerea lui [ia] este rarisimă: să apropiiară 
(29r, 35v, 70r), s-au apropiiat (63v).

Diftongul [ie], după labiala [p], alternează cu [e] în paradigma vb.  
a pieri, exemplele fără diftong fiind mult mai numeroase: piere (vb., 48r),  
să piei (54v) ~ am perit (40v), au perit (51v-2, 67r, 76v), periră (16r, 47v, 52r-2, 
53v-2 etc.), vei peri (41r, 46r), peri-vei (69r), va peri (46r, 54r), (nu)veţ peri 
(54r, 69r), nu vor peri (72v), să perim (40v, 40v), să periţ (58v), aş peri (68r), 
a peri (58r), periţ (adj. pl., 40v, 69r). În alte situaţii, forma cu [ie] este singura 
consemnată: piele (s., 48r, 48v), piei (19r, 22r, 48v, 57r), pieile (48v), pietre  
(19r, 22r, 52v, 76v), pietri (30r-2, 32v-4, 38r-2, 57r-3 etc.), pietrile (40v). 

Diftongul [iu] este păstrat în: fiiu (72r), fiiul (15r, 44r-2), fiiule (72r-3), 
singura formă întîlnită în text, şi în cuvinte de tipul ajutoriu (v. infra).
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Diftongul [uă] > [o], prin acomodare, în forma de perf. s. pers. a III-a sg. 
a vb. a lua: luo (15v-2, 36v-2, 55r-2, 76v etc. ), cu 32 de înregistrări, şi în cele 
două atestări de conj. prez.: să luom (16r, 16v).

Triftongul [ieu] este notat constant în adj. pron. pos. de pers. I sg. mieu 
(15r-2, 35r, 65v-4, 76v-3 etc.).

Consonantism. Înaintea vocalelor din seria anterioară, labialele apar 
nealterate: bine (15r), pietri (57r), să mieră (44r), va fi (61r), vin (70v) etc. 
Excepţie fac oclusiva labială [p] şi fricativa labiodentală [f], care sînt uneori 
palatalizate în stadiile [ќ] şi, respectiv, [h’]: chiperiul (14r), chiperi (14r), 
herbinţ (70r), her (47v, 48r, 48v, 61r, 68v); cf., o dată, şi fier (66r). În grafiile 
fhier (22r), fheră (28r), [fh] „ar putea reflecta eventual stadiul „intermediar”, cu 
labiala păstrată: [fh’]” [4, p. 306].

Rostirea dură alternează cu rostirea moale, mai numeroase fiind exemplele 
în care, după labialele [m], [v], [b] şi [p], [e] > [ă] şi [ea] > [a]: tocmală (28v), 
să tocmăsc (34r), (să nu) mărg (36r, 46r, 52v), să margă (14r, 52v etc.), mărgînd 
(64v), (nu) mulţămăsc (24v, 71v), să izbăvască (65v), să să milostivască (22r), 
să otrăvască (70r), să vorbască (43r), răpăşte (28r), să să topască (44r);  
cf. şi dzmeu (26r), (să) merg (40r, 52v, 59v), mergînd (64v, 65r, 66v), mulţămescu  
(13r, 59r).

[b] etimologic din prep. supt (14v, 35r, 58v, 72r etc.) şi dedesuptul (29v, 
67r), precum şi din s. suptsisioară (55v) s-a transformat în [p], prin acomodare 
la dentala surdă [t]. Acelaşi fenomen a avut loc în adj. supţire (47r).

Dentalele [d], [t] şi [n] nu modifică timbrul vocalelor [e] sau [i]: adevărat 
(27r), de (55v), decît (54r), judecată (66r), va atinge (70v), frate (72v), înainte 
(15v), nevoie (39v), nimene (47r) etc.

În privinţa lui [t], este de remarcat, în primul rînd, timbrul dur al 
consoanei, determinat de reducerea diftongului [ea] la [a] şi velarizarea 
lui [i] în stadiul [î]: aştaptă (13r, 14r, 46r), aştaptă-mă (32r), oştanul (26v), 
ştarsă (36v), stînsără (30r), să stîngă (30r). Grafiile cu [t] pronunţat moale 
întrec în frecvenţă pe primele: să (nu) să clătească (54v, 55r), să să gătească 
(14r, 25r, 34v, 38r, 40r, 55r), să îmbărbătează (52v), să întristeadză (48v), 
steag (59v) sau amestecat (56r), amestecară (17r), blestem (38r), nestins 
(44v), s-au stins (76v) etc.

Rostirea dură a consoanei [s] este dominantă în textul cercetat, în acest 
sens remarcîndu-se pron. ref., care, în exemple de tipul să bucură (15r), închina-
să-vor (14v), apare exclusiv în forma velarizată, înregistrînd 268 de ocurenţe. 
La fel velarizat şi general este [s] şi în formele: ajunsă(ră) (17r, 19v, 26r, 46r 
etc.), marsă(ră) (15v, 16v, 34r, 66v etc.), rămăsăsă (73r), purceasă(ră) (17r, 19v, 
51v, 71r etc.), spusă(ră) (16r-2, 26v-2, 34v-2, 74r etc.), trimisă(ră) (14r, 27r-2, 
35v, 44r-2, 69r-2 etc.), ucisă(ră) (16r, 32r, 47r-2, 54r) etc., în această poziţie 
consemnîndu-se 328 de prezenţe. 
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Rostirea dură a lui [s], ca urmare a reducerii diftongului [ea] la [a], este 
conservată în: persască (31r-2, 36r), samă (15v, 76r-2 etc.), sară (27v, 51v, 63v), 
tusa (70r), visa(d)ză (70v-4, 71v). 

Înmuierea lui [s] este pusă în evidenţă de formele vb. a găsi: găsi (34r, 
36v, 41v, 66r, 68v), găsiră (16r, 39r, 48v, 60r, 64r), găsit-am (74r), ai găsit (74r), 
nu vom găsi (41r-2), aş fi găsit (74r), dar şi de grafii ca: nu folosiră (42r, 72v), 
mă lipsiiu (75v), mesii (66v), nelipsiţ (74v), pardosite (57r), sine (55v), sosi 
(24v, 68r-2, 68v-2), au sosit (66v, 70r), sosiră (34v), tipsie (42v, 43v), tipsii (57r), 
vasilisc (61r); cf. însă: găsî (46v, 68r), găsîră (46v, 47r), nu-l găsîră (34v-2, 36v, 
46v, 47r), n-ai fi găsît (74r).

Perechea sonoră a lui [s], africata [dz], care provine, de regulă, din [d] 
+ [e], [i] latin, înregistrează, de asemenea, apariţii numeroase, marcînd ambele 
articulări, în unele cuvinte [dz] fiind exclusiv dur, cum ar fi în (lui) Dumnedzău 
(14r, 23r etc.), cu 106 ocurenţe, în altele fiind preponderent moale, ca în formele 
vb. a zice: dzisă(ră) (30r, 70v etc.), a dzice (18v) etc., cu 280 de ocurenţe. 
Excepţie face forma de gerunziu, care numără 73 de ocurenţe, dintre care doar 
în patru cazuri [dz] este moale: dzicînd (27r, 30r, 48r, 63v), restul exemplelor 
revenind lui [dz] dur: dzîcînd(u) (36v, 75r etc.). La fel este situaţia în formele s. 
zi, care are 101 apariţii – 99 cu [dz] moale: dzi, dzioa, dzile (25r, 36r, 76r etc.) 
şi două cu [dz] dur: dzî (36r, 66v).

Rostirea moale şi cea dură ne întîmpină şi în cazul dentalei [ţ], alternanţe 
consemnîndu-se în aceleaşi cuvinte: alţii (17r, 46v-2, 64v-2, 67v etc.) ~ alţîi (46v), 
cetăţii (16r, 25r, 61r, 73v etc.) ~ cetăţîi (14v, 22r, 29v), cetăţile (35r) ~ cetăţîle 
(22v-3, 54r, 57v, 59r etc.), curţile (30v, 41r, 57r, 64r etc.), curţilor (56v, 57r) ~ curţîle 
(41r, 56v, 60r, 66v-2), s-au despărţit (72r), vă despărţiţ (75v) ~ nu va despărţî 
(55r), nu va despărţî (76v), au împărţit (69v), împărţiră (22v), a împărţi (69v) ~ 
a împărţî (74v), am înţeles (13r, 23r, 23v) ~ am înţăles (58v), porţile (16r, 25r) ~ 
porţîle (29v-2), puţină (14r, 27v, 30v, 70r-2, 75v-2) ~ puţînă (47v, 53v, 60r), suliţile 
(27v, 40r, 48v), suliţilor (48v) ~ şuliţîle (27v, 55r-2), uliţile (17r-2) ~ uliţîle (29v).

Rostirea dură a lui [r] este o particularitate a textului: răci (24v, 36r, 
42v, 43r, 75v), răle (63r), rălile (63r), răvărsatul (53r), uraşte (31v), vra (24v, 
70r, 72v, 76r). La fel dur este [r] în ţărîle (18r, 39r, 59r, 69r etc.). E de presupus 
că, în cazul formei nehotărîte, [-î] final „amuţise”, de vreme ce forma de 
plural ca ţăr (scris cu ier mare) apare notată încă în secolul al XVI-lea  
[5, p. 60], inclusiv în textul cercetat: ţăr (47v-2, 69r, 74v, 75r-3); cf. însă, o dată, 
ţări (76v). Aceeaşi modificare pare să fi suferit [-i] final din pluralul lui tătar:  
„Şi periră acolo tătar 3000” (16r); v. şi grafiile: tătarîi (16r-2, 25r, 48v), 
tătarîlor (25r, 48v), tătărăşti (16r).

Prezenţa lui [r] moale este episodică: reu (63r), vrea (58r).
O trăsătură caracteristică textului cercetat constituie şi apariţia exclusivă 

a lui [r] palatalizat atît în cuvintele formate cu suf. -ar,-tor, cît şi în alţi termeni: 
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ajutoriu(l) (22v, 35v-3, 54r-3, 59v etc.), boieriu (26v, 33v, 72v-2), bucătariu (46v), 
budzunariu (33v-2), ceriu(l, lui) (14r-2, 26v-2, 57r-2, 70v-2 etc.), cetitoriule (35r, 
66r), chiperiul (14r), clondiriu(l) (42v, 43-4), hansariu(le) (22v, 27r), măgariu(l) 
(27v-2), mărgăritariu (22r, 38r, 57r, 73v etc.), moştenitoriu (71r), necuvîntătoriu 
(76r), otrăvitoriul (76r-2, 76r), portariu (34r-3), potiriu(l) (24v, 25r), stăpînitoriu 
(54v), tîlhariu(l, le) (27r, 27v-2, 73r-4).

Vibranta [r] este uneori conservată, alteori dispare prin disimilare. Forme 
alternante se constată în cadrul aceluiaşi cuvînt: pre (13r, 28v, 48r, 54r etc.), cu 
443 de ocurenţe, faţă de numai 33 de atestări pentru pe (15v, 26v, 48r, 74r etc.). 
Doar forma arhaică este prezentă în preste (13v, 23r-2, 38r-2, 55v-2 etc.); cf. însă 
şi pentru (15r-3, 28v, 47r, 67v etc.). 

[r] a evoluat la [l], prin disimilare, în cele trei apariţii ale vb. a tulbura: 
tulbura-vei (67v, 69r, 75r), inovaţie a graiurilor nordice [3, p. 155; 4, p. 312].

[r] nu a fost metatezat în împrotivă(a) (14v, 33r, 75v-2 etc.) şi în 
protivnic (27r).

Sub raportul frecvenţei, rostirea moale a consoanei [ş] este 
cvasimajoritară. Au fost înregistrate circa 100 de cuvinte cu acest timbru, 
care întrunesc 240 de ocurenţe: (să) aşedzară (15v, 18r, 40r), cerşilor (19v-4), 
dînşii (18r-2, 22r-2, 44r, 76r etc.), gonaşii (34v), ieşim (39v, 58r), ieşie (25r, 
42v-2, 68r), ieşi(ră) (34r-3, 46r-2, 60r-2, 74r etc.), Levcaduşe (75r-3), moşie 
(33r, 36v, 43r, 46r, 75r), oraşele (22v), paşe (33r, 33v), ruşine (14v, 30v, 58v-4, 
72v etc.), sfîrşenie (39v), să săvîrşi (56r, 76v), şerpi(i) (39r, 65r, 74r-3), uşe 
(sg., 61r-4) etc. 

Rostirea dură a fricativei [ş] (urmată de ierul mare) este accidentală: 
aş (vb.,73r), iarăş (33v), îş (18v, 32v, 34r, 48v, 76r), [i] final asilabic „anuţind” 
datorită timbrului dur al siflantei; cf. însă şi îşi (72v), -şi (34r).

După [ş] în poziţie tare, diftongul [ea] este redus la [a]: aşa (33r-4, 58v-3, 
76v-4 etc.), deşarte (13v), greşală (65v), să stropşască (14r), şao(a) (19r, 69v), 
şarpe(le) (30r, 63r), şasă (19v, 38r).

În vb. a deschide, consemnăm forme alternante, cu [ş] < [s], prin 
asimilare consonantică: deşchide (34r-2, 34v), deşchisără (16r, 25r, 34r-3), să 
deşchisă (55v); v. şi adj. deşchisă (29v) şi forme cu s: deschide (34r), am deschis 
(34v), au deschis (22r).

Datorită caracterului dur al lui [ş], [i] din suf. -şig, velarizîndu-se în 
prealabil, a trecut la [u]: meşte(r)şug (16v-2, 30r, 67r-2, 71v etc.), priiteşug (68v) 
[6, p. 762-764].

Perechea sonoră a lui [ş], prepalatala [j] apare notată în mai puţine 
cuvinte, majoritatea avînd timbru moale: dîrji (36r, 40r), dîrjie (58r), grije (13r, 
28r, 44r), nu grijesc (27v), nu te griji (65v), nu să griji (13v), jefuieşti (73r), 
să jeluiră (48r), s-au jelit (35r), a se jelui (39v), jertvă (16v-2, 24r), jidovii 



287

(61r), jilţ(ul, uri) (32v-5, 43r-2, 56v), griji (44r), prăjină (65r-2), slujie (74v), să 
slujescu (31v), slujind (23v), străjile (26v, 34r, 35v, 63r), vetejie (53r, 68v), veteji(i)  
(70r, 72v, 76r, 76v).

[j] dur este notat în: a jăcui (22v), jale (30v-2, 43v-2, 56r, 76v etc.), jalnică 
(71r), să slujască (15r). Aceeaşi rostire dură este consemnată şi în grafii cu ja: 
grijaşte (65v), slujaşte (70r), vetejaşte (35r, 58r).

Între africata [ğ] şi fricativa [j] se stabileşte, pentru unele cuvinte, un 
raport alternant: giucărei(le) (13v-2) ~ jucărei (14r), gios (27v, 52r, 54v, 57r, 
71r) ~ jos (55r, 55v-2, 60v, 67r, 70r), giunghiul (70r) ~ junghieră (36v), va 
junghie (18v, 55v). În alte exemple, este notat fie numai [ğ]: agiunsă(ră) (14v, 
48r), (au) încungiurat (58r, 60r), te giură (70r), fie numai [j]: joacă (vb. 74v), 
jucară (74v), judecă (17v), judeca (15v, 18r), a judeca (39v), judecată (41r, 
66r-2), judecata (70r), judecăţ(ile) (35r, 76r), jumătate (47r-2, 55r-2), junci 
(70v), să mă joc (14r), să te joci (13v), să joacă (14r), joc (74v-2), formele 
devenite literare fiind mai numeroase.

[¾] este menţinut, din raţiuni morfologice, în forma de pl. a adj. gol: goli 
(41v-2, 42r, 44r).

[l] din s. fel are întotdeauna timbru moale: feliu(l) (41r, 42r, 43r, 49v, 66v), 
feliuri (39v).

[h] etimologic slav apare trecut la [f] în paradigma vb. a pofti: pofteşti 
(13r, 75r), poftei (33r), pofti (67r), veţ pofti (75r) şi în vîrf(ul) (47r, 47v, 48v, 67v). 
Praf înregistrează formele: prah (16r, 36r), cu [h] originar conservat, prav (36r), 
cu [f] sonorizat şi trecut la [v], şi actualul praf (71r).

Concluzii. În general, fonetica manuscrisului cercetat reflectă, într-o 
anumită măsură, o tendinţă destul de bine conturată a limbii române aflate în 
tranziţie de la perioada veche la perioada modernă. Pe de o parte, este promovată 
tot mai insistent, în special în fonetică, norma literară impusă prin scrierile 
lui Antim Ivireanul, deci norma literară muntenească, puternic concurată, 
preferenţial în producţiile manuscrise, de norma variantei literare din Moldova. 
Pe de altă parte, se face simţită tot mai mult tendinţa de abandonare treptată 
a fonetismelor arhaice, care rămîn a fi, uneori, majoritare ca frecvenţă, locul 
acestora fiind ocupat de inovaţiile, e adevărat mai puţin numeroase, acceptate 
ulterior de norma literară a limbii române unificate.

Această dualitate prezentă în fonetica textului, uşor explicabilă prin 
caracterul conservator al normei scrierilor din epocă, dar deopotrivă şi ca 
urmare a unei tradiţii grafice îndelungate, se manifestă sub forma unor grafii 
alternante. 

Astfel, la nivelul vocalismului, sînt uzuale fonetismele: bărbat 
(cvasimajoritar)~ capitan; pahar ~ păhar; fămeia ~ femeia; rădica 
(cvasimajoritar) ~ ridica; ceti ~ citi; fetele (majoritar) ~ fetile; este (majoritar) 



288

~ esti; dinapoi ~ denapoi; întra (general) ~ umbla, umfla (general); cocon 
~ cucor; gîndesc (majoritar) ~ gîndescu; vre (cvasimajoritar) ~ vrea; ieste 
(cvasimajoritar) ~ iaste etc.

De domeniul consonantismului ţin următoarele fenomene: labiale nealterate 
– labiale palatalizate: bine (general) ~ chiperi; labiale cu timbru dur – labiale cu 
timbru moale: mărg ~ merg, dar numai izbăvască, topască; dentale cu timbru 
moale – dentale cu timbru dur: gătească ~ aştaptă, numai să (pron. refl.), ajunsă, 
dar găsi ~ găsî; dzice (cvasimajoritar) ~ zice; curţile ~ curţîle; vra (majoritar) ~ 
vrea; portariu (general) ~ portar; timbrul dur, preferenţial, al prepalatalelor [ş] 
şi [j]: joc, dar şi gioc; numai feliu, goli, dar praf ~ prah ~ prav etc.
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