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Cuvânt de prezentare
Aceast� carte reune�te comunic�rile sus�inute la Simpozionul
interna�ional Limba �i cultura român�: abord�ri interne �i perspective
externe, organizat de Institutul de Filologie Român� A. Philippide
(http://www.philippide.ro/) �i de Asocia�ia Cultural� A. Philippide la Ia�i
(România), 17−19.09.2014. A reprezentat a treisprezecea edi�ie a
Simpozionului interna�ional anual al Institutului de Filologie Român�
A. Philippide  Filiala din Ia�i a Academiei Române. Lucr�rile au fost
structurate în patru sec�iuni: Lingvistic�, Istorie literar�, Cultur� �i identitate,
Etnologie.
Cu o bogat� activitate în preg�tirea manifest�rilor �tiin�ifice �i pân� în
anul 2002, cercet�torii de la Institutul de Filologie Român� A. Philippide
organizeaz� cu regularitate, începând din acel an, Simpozionul interna�ional
anual, pe lâng� alte multe conferin�e �i workshop-uri. Tematica
simpozioanelor se refer� la identitate �i globalizare, la diaspora româneasc�
�i integrarea european�, la evolu�ia limbii �i culturii române din perspectiv�
na�ional� �i interna�ional�. Men�ion�m câteva titluri ale simpozioanelor
precedente: Identitatea limbii �i literaturii române în perspectiva
globaliz�rii; Spa�iul lingvistic �i literar românesc din perspectiva integr�rii
europene; Români majoritari/români minoritari: interferen�e �i coabit�ri
lingvistice, literare �i etnologice; Diaspora cultural� româneasc� 
paradigme lingvistice, literare �i etnofolclorice; Cultur� �i identitate
româneasc�. Tendin�e actuale �i reflectarea lor în diaspora; Metafore ale
devenirii din perspectiva migra�iei contemporane. Na�ional �i interna�ional
în limba �i cultura român�; Tradi�ie/ inova�ie  identitate/ alteritate:
paradigme în evolu�ia limbii �i culturii române �.a.
De-a lungul timpului, la simpozioanele Institutului au participat
speciali�ti din Anglia, Austria, Belgia, Croa�ia, Elve�ia, Fran�a, Germania,
Italia, Polonia, Republica Moldova, Republica Serbia, Spania, Ucraina,
Ungaria, SUA, �i, desigur, de la multe universit��i �i institute de cercetare
din România. La sfâr�itul fiec�rei edi�ii a simpozionului, comunic�rile
prezentate au fost tip�rite într-un volum.
Suntem deosebit de onora�i de colaborarea cu prestigioasa Editur�
ARACNE; acesta este al doilea volum pe care îl edit�m aici (precedentul
volum, Integrare european�/ identitate na�ional�; plurilingvism/
multiculturalitate  limba �i cultura român�: evalu�ri, perspective a inclus
comunic�rile prezentate la simpozionul din 2013) �i sper�m s� continu�m
colaborarea �i în viitor.
Ofelia Ichim
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A Short Presentation
This book gathers the papers delivered at the International symposium
Limba �i cultura român�: abord�ri interne �i perspective externe [The
Romanian Language and Culture: Internal Approaches and External
Perspectives], organized by the A. Philippide Institute of Romanian Philology
(http://www.philippide.ro/) and by the A. Philippide Cultural Association in
Ia�i, Romania, 1719 September 2014. It was the 13th edition of the annual
International Symposium of the A. Philippide Institute of Romanian Philology 
the Iasi Branch of the Romanian Academy. The conferences were structured into
four sections: Linguistics, Literary history, Culture and Identity, Ethnology.
With a rich experience in preparing academic events, in 2002 the
researchers of A. Philippide Institute of Romanian Philology started to organize
the annual International Symposia besides many other conferences and
workshops. The themes of these symposia refer to identity and globalization, to
the Romanian diaspora and the European integration, to the evolution of the
Romanian language and culture from the national and international perspective.
Here are some titles of the former symposia: The Identity of the Romanian
Language in the Globalizing Perspective; The Romanian Linguistic and Literary
Space in the Perspective of European Integration; Majoritary/ Minoritary
Romanians: Linguistic, Literary and Ethnologic co-Habitation; The Romanian
Cultural Diaspora  Linguistic, Literary and Ethnofolkoric Paradigms; Romanian
Culture and Identity. Present-day Tendencies as Reflected in the Romanian
Diaspora; Metaphors of Becoming in the Perspective of Contemporary Migration.
National and International Elements in Romanian Language and Culture;
Tradition/Innovation  Identity/ Alterity: Paradigms in the Evolution of the
Romanian Language and Culture.
The specialists who took part in these symposia were from Austria,
Belgium, Croatia, England, France, Germany, Italy, Poland, Republic of Moldova,
Republic of Serbia, Spain, Switzerland, Ukraine, Hungary, USA, and, of course,
from many universities and research institutes in Romania. At the end of every
symposium, the papers were gathered in a volume.
We are deeply honoured by the collaboration with the prestigious
ARACNE Publishing House; this is the second book we edit here (the previous
one, Integrare european�/ identitate na�ional�; plurilingvism/ multiculturalitate 
limba �i cultura român�: evalu�ri, perspective [European Integration/ National
Identity; Plurilingualism/ Multiculturality  Romanian Language and Culture:
Evaluation, Perspectives] gathered the papers delivered at the symposium
organized in 2013) and we hope we shall continue our cooperation.
Ofelia Ichim

A. LINGVISTIC�

Gavril Istrate, dialectolog
Lumini�a BOTO�INEANU
Key-words: Gavril Istrate, dialectological researches, archaism,
regionalism, linguistic continuities, North-East Transylvania regional
language

Profesorul Gavril Istrate ar fi ocupat un loc aparte în istoria
dialectologiei chiar dac� ar fi fost re�inut exclusiv prin contribu�iile
sale publicate, care definesc aspecte particulare ale idiomului natal din
nord-estul Transilvaniei �i ale unor graiuri din Moldova nordic� sau
aduc binevenite preciz�ri în problema supravie�uirii în graiurile
ardelene�ti a unor arhaisme, în special lexicale.
1. Ini�ierea cercet�rilor dialectologice la Ia�i
Departe de a se rezuma îns� la studii pe direc�iile men�ionate,
oricât de importante ar fi fost acestea, activitatea de profil a
profesorului nostru este indisolubil legat� �i de ini�ierea cercet�rilor
dialectologice la Ia�i, datorat� în mare parte interven�iei sale, facilitat�
de pozi�ia oficial� pe care o ocupa �i poten�at� de profilul s�u de om
de ac�iune.
Decan al Facult��ii de Filologie a Universit��ii ie�ene �i
responsabil al sec�iei de lingvistic� a Institutului de Istorie �i Filologie,
profesorul G. Istrate a constituit în anii 50 ai secolului trecut primul
colectiv de cercet�ri în domeniu de la Ia�i �i a organizat o serie de
anchete de teren, conducând echipe de cercetare din care f�ceau parte
membri ai colectivului de lingvistic� de la Institut �i cadre didactice de
la catedra de limb� român� a Facult��ii de Filologie (Al. Andriescu,
V. Arvinte, Gh. Bodor, M. Bordeianu, Lucia Cozma, �tefan Giosu,
Cornelia Pa�canu-Andriescu, Ecaterina Teodorescu, N.A. Ursu).
Anchetele, primele de acest tip pentru graiurile de la est de
Carpa�i, s-au desf��urat pe valea Bistri�ei, a Moldovei �i a Sucevei �i
au vizat localit��i din afara re�elei pentru Atlasul lingvistic român, ca o
completare a acestuia, realizat� dup� alt� metodologie �i având alte
scopuri. Dintre rezultatele acestor anchete, concretiz�rile cele mai
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remarcabile au fost un studiu monografic consacrat terminologiei
exploat�rii lemnului �i a plut�ritului (publicat de Vasile Arvinte
[Terminologia exploat�rii lemnului �i a plut�ritului] în 1957), un
glosar regional (semnat Vasile Arvinte, Despina Ursu, M. Bordeianu
[Glosar regional], 1961) �i, nu în ultimul rând, contribu�ia intitulat�
Despre însemn�tatea cercet�rilor dialectale (Istrate 1955, republicat
2005); în aceast� contribu�ie, examinând cu mijloacele lingvistului
materialul de o extrem� varietate rezultat din anchet�, autorul
schi�eaz� oportunit��ile de analiz� pe care dialectologia le pune la
dispozi�ia cercet�torului.
Numele profesorului Istrate (al�turi de cel al cercet. princ. dr.
N.A. Ursu, în calitate de director al Institutului) este legat �i de
ini�iativa colectivului de lingvistic� pe care îl conducea de a organiza,
câ�iva ani mai târziu, o serie de anchete indirecte asupra graiurilor din
Moldova. Dintre chestionarele speciale elaborate în cadrul colectivului
de dialectologie, Chestionarul dialectal nr. 1, referitor la Uneltele
agricole �i cultura p�mântului (cu 261 de întreb�ri) a fost difuzat, în
anii 19581959, în circa 600 de localit��i din Moldova, aproximativ
un sfert din r�spunsuri fiind valorificate în dou� studii consacrate
terminologiei treieratului, respectiv denumirilor pentru diferite soiuri
de p�mânt (ambele datorate profesorului Stelian Dumistr�cel [vezi
Dumistr�cel 1963, 1968]).
2. Preocup�ri personale de dialectologie
Veritabil� sintez� a direc�iilor de cercetare pe care le-a urmat
profesorul, studiul pe tema însemn�t��ii cercet�rilor dialectale
porne�te de la materialul lingvistic înregistrat în timpul anchetelor din
anii 50, o baz� de date complex�, pe care specialistul o supune unei
analize polifa�etate. Ideile majore conturate atunci, cu interesante
ramifica�ii care privesc în mare m�sur� �i istoria limbii �i istoria limbii
literare, sunt teme recurente, care vor traversa întreaga carier� a
profesorului: 1. statutul arhaic al unor fapte de limb� nu exclude
prezen�a lor în graiurile actuale, în special în cele nord-ardelene�ti, 2.
iradierile în graiurile moldovene�ti ale unor fapte de limb� specifice
ariei ardelene�ti sunt martori ai migra�iilor românilor pe direc�ia vestest; 3. studierea graiului din nord-estul Transilvaniei în cadrul
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dacoromânei este subsumat� ideii c� acesta se încadreaz� prin
majoritatea tr�s�turilor sale în tipul dialectal moldovenesc.
2.1. Statut arhaic/statut regional
Situat� în zona de confluen�� dintre dialectologie �i istoria limbii
literare, tema îl recomanda pe G. Istrate ca pe un rafinat observator
înc� din anii facult��ii, când, remarcând rigiditatea cu care profesorul
s�u G. Pascu desp�r�ea limba secolului al XVI-lea de graiurile actuale,
i-a vorbit acestuia despre conservarea, în aria transcarpatic�, a unor
fapte considerate a fi disp�rut din limb�: (lexicale) ai, nea, p�curar,
muiere, (a) custa, (a) le�ui, prunc, straste; (fonetice) (a) rumpe;
(morfosintactice) forma etimologic� el �ti; construc�ii verbale
infinitivale �i altele; întâmplarea, cu iz de anecdot�, este relatat� în
debutul articolului intitulat Arhaism �i regionalism, în Studii de
dialectologie, Timi�oara, 1984, p. 133 (cf. Istrate 2009: 141).
Ideea dublului statut, regional �i arhaic, al acestui tip de realit��i
lingvistice identificate de profesor în limba unor scriitori ca
Sadoveanu, Eminescu, Co�buc sau Blaga, va reveni de altfel în toat�
activitatea sa �tiin�ific�, autorul pledând pentru ca arhaismelor s� li se
aplice o alt� gril� de analiz�, de îndat� ce sunt identificate ca f�când
parte din sistemul graiurilor contemporane, în spe�� al celor
ardelene�ti (cu iradieri în nordul Moldovei)  remarc� autorul , mai
conservatoare.
Îns�, în ciuda unei evidente predispozi�ii pentru a lua ca termen
de compara�ie graiurile de tip ardelenesc, �i învingând prejudecata,
impus� în literatura de specialitate, c�, în cadrul dacoromânei, raportul
nord-sud ar corespunde aproape automat unei opozi�ii arhaic-inovativ,
profesorul cuprinde, cu rafinament analitic, în aceea�i paradigm� a
caracterului conservator �i graiurile din SV Dacoromaniei, în
interiorul c�rora eviden�iaz� fapte vechi de limb� precum imperativul
negativ nu batere�i; perfectul conjunctiv cu auxiliarul diferen�iat eu s�
fiu fost, tu s� fii fost, el s� fie fost etc. sau perfectul tare adu�, mer�,
spu�, dzi� (ibidem: 145).
Arhaismele fonetice, lexicale sau morfosintactice din ariile
conservatoare sunt examinate pe niveluri de arhaicitate, începând cu
cele care s-au fixat în toponimie (genune: Genunea Maganului,

18 Luminiţa Botoşineanu
Genunea de la Arinu etc.), în descântece (participiul fapt f�cut) sau
în colinde (stâlp�ri etc.).
2.2. Continuit��i lingvistice între graiurile din Moldova de
nord(-vest) �i cele din Transilvania de nord (-est)
În preocup�rile de dialectologie ale profesorului G. Istrate
prevaleaz� îns� discu�iile pe marginea continuit��ilor fonetice,
morfosintactice �i mai ales lexicale dintre graiurile moldovene�ti
investigate în anchetele din anii 50 �i graiurile de tip ardelenesc
contigue. Astfel, el trece în revist� urm�toarele categorii de fapte
caracteristice Transilvaniei de nord-est, cu infiltra�ii în graiurile
moldovene�ti de peste mun�i:
 fonetice: africatizarea palatalelor k� �i g�: �ag, �agorni��,
�eie, (a) �ema; palatalizarea bilabialelor în stadiu intermediar, f�r�
pierderea bilabialei decât în pozi�ie de disimilare: p�iron, nap�,
�eptar, b�ihul; fonetisme lexicalizate: f�rin�, fior, verin, s�rin,
ies�le, hiribe, hirean; confuzia dintre palatalele primare k�, g� �i
palatalele secundare t�, d�, în contexte fonetice diverse, mai cu
seam� în grupurile consonantice sk�, zg�: t�ag, ot�elari, pat�et,
�t�op, de�t�ide;
 morfosintactice: forme de plural precum ai, bel�i, c�si,
p�lmi etc.; [el, ea] �ti;
 lexicale: serii sinonimice la nivel interdialectal:
stru�/buchet,
culi�er/m�m�ligar/melesteu,
tri�c�/fluier,
malt�r/tencuial�, (a se) cânta/ (a) plânge, drot/sârm�,
p�curar/cioban/mocan, hal�u/troac� etc. Pentru o parte din
materialul lexical inventariat, autorul vine cu necesare adnot�ri,
complet�ri �i rectific�ri. Astfel, sunt discutate sau rediscutate
încadrarea morfologic�, diverse atest�ri ale unor cuvinte rare, cu
circula�ie restrâns�, în limba scriitorilor, Sadoveanu în special, dar
�i la Budai-Deleanu, Eminescu, Co�buc etc., cuvinte care au creat
probleme serioase unor editori, apoi unele chestiuni etimologice (de
exemplu pentru lexeme comune, ardelene�ti �i moldovene�ti, a
c�ror origine maghiar� sus�ine ipoteza vechimii lor mai mari în aria
transcarpatin�: bai, borcut, fideu, folt�u, hal�u, hasn� etc.), în fine
variantele fonetice sau morfologice, de multe ori sensul �i
r�spândirea actual�. De exemplu, pornind de la materialul din
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anchet�, dar �i pe baza unor surse noi, profesorul traseaz� limitele
geografice ale unor sensuri (lotru fudul, mândru), corecteaz�
ariile unor lexeme precum s�in sur, cenu�iu, soarte placent�,
caprin� p�r de capr�, circumscrise de Al. Rosetti exclusiv
dialectului aromân sau, pe de alt� parte, discut� concuren�a
sinonimic� în serii interdialectale (târg/bâlci, col�un/ciorap) �i
investigheaz� modific�rile fonetice �i evolu�iile semantice care
acompaniaz� transplantarea elementelor lexicale ardelene�ti în
nordul Moldovei: corjeic� (< cujeic�), biclaj (< bica�); (a)
g�vozdi/g�vojdi (ard. (a) pune o pan�, un ic, la coada unei
unelte/mold. (a) înghesui lucruri în dezordine). O dubl� abordare,
de tip onomasiologic, dar �i semasiologic, traverseaz� preocup�rile
de acest tip ale profesorului Gavril Istrate, reconstituind traseele
marilor migra�ii ardelene�ti înspre Moldova (în mai multe dintre
studii avem comentarii de acest tip legate de cuvinte precum
culi�er, poarc�, târna�), demers în m�sur� s� furnizeze informa�ii
capitale inclusiv pentru pozi�ia graiurilor de tip ardelenesc între
celelalte graiuri dacoromâne�ti �i, în ultim� instan��, pentru
reparti�ia actual� a dacoromânei. Un argument în plus pentru marile
mi�c�ri de popula�ie pe direc�ia vest-est este adus, în opinia
profesorului ie�ean, de onomastic�: nume de persoan� care atest�
originea ardeleneasc� (mai mult sau mai pu�in precis�) a familiei:
Ardeleanu (< Ardeal), V�r�rean (< V�rarea), Nimigean (<
Nimigea), Bârg�oanu (< Bârg�u), la care se adaug� toponime, de
regul� minore, precum Ar�i�a Ungurului, Valea Borcutului etc.
2.3. Graiul din nord-estul Transilvaniei
Aproape opt decenii au trecut de când studentul ardelean, atras
la Universitatea ie�ean� de faima profesorilor ei, publica în
Buletinul Institutului de Filologie Român� «Alexandru Philippide»
(Istrate 1937: 5097) prima sa lucrare de specialitate, Graiul satului
Nepos (jude�ul N�s�ud). Consacrat graiului satului natal, studiul,
care fusese supus voit cenzurii lui Iorgu Iordan  magistrul
declarat al autorului �i directorul de atunci al Buletinului , apare
exact în forma în care a fost înaintat redac�iei, cu precizarea c� un
asemenea text nu are nevoie de nici o schimbare.
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Acest prim pas, f�cut cu Graiul satului Nepos, nu este câtu�i de
pu�in unul ezitant, de�i terenul investigat de tân�rul student era
aproape virgin (este suficient s� men�ion�m c� aceasta era prima
monografie dedicat� unui grai dintr-o localitate a fostului jude�
N�s�ud, anchetat anterior  în punctele Poiana Ilvei, �an� �i Maieru 
doar de G. Weigand). În absen�a reperului pe care speciali�tii de mai
târziu îl vor g�si în Atlasul lingvistic român, dar având acces la
prospectul acestuia (Istrate 1937: 58), autorul define�te, cu siguran��
de cercet�tor format, sub-ariile care se contureaz� în nord-estul
Transilvaniei (una pe valea Some�ului Mare, de la N�s�ud la �an� �i
pe toat� valea Ilvei, diferit�, prin tr�s�turi de ordin fonetic, de cea de
la vest de N�s�ud, unde caracteristice sunt deschiderea lui � protonic
�i africatizarea dentalelor) �i subordoneaz� ierarhic graiul studiat
ariei moldovene�ti (opinie care se va bucura, de-a lungul vremii, de
mul�i adep�i).
De aici va porni polemica creatoare �i constructiv� pe care
G. Istrate o va avea cu D. �andru, partizan al identit��ii dialectale a
acestui idiom (�andru 1938: 173230). În 1941, dup� ce apari�ia
recent� a primelor volume din ALR I �i ALR II îi pusese la dispozi�ie
un inegalabil instrument de lucru, profesorul ie�ean revine asupra
problemei (cu notele publicate, sub titlul Pe marginea unei anchete
dialectale, în paginile aceluia�i Buletin al Institutului de Filologie
Român� «Alexandru Philippide»  Istrate 19401941: 293303) �i
tran�eaz� hot�rât controversa, exprimându-se o dat� în plus în
favoarea ata��rii ariei nord-est ardelene�ti la grupul dialectal
moldovenesc, mai exact la dialectul moldovenesc adev�rat, acela
care se vorbe�te în centrul �i nordul provinciei, nu �i la cel din sud,
care este influen�at de graiurile muntene�ti învecinate (ibidem: 293).
Procedând la cuprinderea graiului n�s�udean în aria moldoveneasc�,
autorul înglobeaz� organic �i coerent problema în concep�ia sa de
ansamblu privitoare la reparti�ia dacoromânei. Când afirm� c�
Ardealul [nu are] un dialect propriu-zis, cum are Moldova �i
Muntenia (Istrate 1937: 55, n. 1), G. Istrate ader� declarat (Istrate
19401941: 299) la teoria lui A. Philippide (Originea românilor, vol.
II, Ia�i, 1927, p. 30, 404407), care sus�ine existen�a, în Dacoromania,
a doar dou� tipuri dialectale, moldovenesc �i muntenesc,
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corespunz�toare celor dou� mari valuri de migra�ie a protoromânilor la
nord de Dun�re.
Con�tient de convergen�ele dintre aria nord-est ardeleneasc� �i
cea nord moldoveneasc�, dar �i de aspectele originale ale fiec�reia în
parte, lui G. Istrate nu-i scap� caracteristicile definitorii ale spa�iului
lingvistic n�s�udean, eviden�iate în contrast cu tr�s�turile unit��ii
supraordonate ierarhic: 1. închiderea vocalelor de apertur� medie în
Moldova  conservarea lor la N�s�ud; 2. palatalizarea bilabialelor cu
p�strarea bilabialei la N�s�ud  atingând stadiul final în Moldova;
3. palatalizarea dentalelor la N�s�ud; 4. monoftongarea diftongului oa
la N�s�ud (Istrate 1937: 55, 61, 68, 72 �i Istrate 19401941: 293294).
Prin urmare, cercet�torul ie�ean nu contest� neap�rat specificitatea
graiului n�s�udean, ci, în respectul logicii �i al obiectivit��ii �tiin�ifice,
se declar� adeptul ierarhiz�rii tr�s�turilor în baza c�rora putem stabili
statutul unui grai  o idee �i ast�zi de o stringent� actualitate: Cele
patru puncte deosebitoare [între graiul n�s�udean �i graiurile
moldovene�ti propriu-zise, n.n.] aflate de mine, �i ridicate de �andru
la �ase, nu sunt din cale afar� de mari �i, în raport cu asem�n�rile
dintre graiul N�s�udului �i dialectul moldovenesc [ ], conteaz� �i
mai pu�in.
Preocup�rile pentru graiul natal continu� �i, în 1969, G. Istrate
întreprinde o nou� anchet� în zona N�s�udului, de data aceasta înso�it
de unul dintre elevii s�i, A. Turcule� (rezultatele acestor Cercet�ri
dialectale în jude�ul Bistri�a-N�s�ud vor fi publicate doi ani mai târziu
în Fonetic� �i dialectologie  Istrate, Turcule� 1971: 189227). În
riguroasa caracterizare pe care o fac idiomului studiat (�i care r�mâne
o referin�� obligatorie pentru oricine studiaz� dialectul dacoromân în
general �i graiurile ardelene�ti în special), autorii-anchetatori surprind
dinamica graiului, care se mi�c� între conservarea unor elemente vechi
(de exemplu, africata dental� sonor�) �i absorbirea unor influen�e
literare (semnalat� de prezen�a unor faze de tranzi�ie, concretizate, cel
mai adesea, printr-un polimorfism înregistrat uneori chiar la unul �i
acela�i vorbitor). Imaginea graiului se întrege�te prin punctarea
convergen�elor acestuia cu graiurile moldovene�ti învecinate �i prin
eviden�ierea varia�iilor diatopice (în primul rând de natur� fonetic�) ce
se înregistreaz� în chiar sânul acestei arii dialectale restrânse.
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F�r� ca cercetarea s�-�i propun� în mod explicit solu�ionarea
problemei controversate a pozi�iei graiului din jude�ul Bistri�a-N�s�ud,
nu lipsesc totu�i observa�iile cu privire la ariile dialectale din nordestul Transilvaniei �i nordul Moldovei, între care autorii identific�
unele continuit��i. Profesorul G. Istrate î�i va nuan�a astfel
afirma�iile din prima tinere�e, ajungând la concluzia c�, prin anumite
caracteristici (în primul rând tendin�a spre închiderea vocalelor finale
e �i �), estul extrem al ariei studiate (reprezentat de punctul de
anchet� Lunca Ilvei) se apropie [ ] de graiurile din Moldova
(ibidem: 196197). O asemenea atitudine, ceva mai prudent�, nu
presupune abdicarea de la convingerile anterioare, profesorul având
doar intui�ia c�, dincolo de segmentarea primar� nord-sud a ariei
dacoromâne (cea mai net� �i mai bine sus�inut� faptic), se pot opera
o serie de delimit�ri mai subtile, cu evidente beneficii pentru
rigurozitatea demersului de stabilire a configura�iei acesteia.
Închei cu un gând pios la adresa domnului profesor Istrate,
aderând la grupul pe care îl form�m pe criterii de coeziune afectiv�
cu personalitatea comemorat�, de care pe mine, personal, m-au legat
atât de multe: originea n�s�udean�, pe care nu am uitat-o niciunul
dintre noi, anii de stagiu doctoral, atât de plini �i de profitabili,
precum �i, mai ales, frumoasele, inegalabilele noastre întâlniri...
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The Dialectologist Gavril Istrate
This article refers to the beginnings of the dialectological
investigations in Iasi, which are mainly the result of the pioneering work of
G. Istrate, and also highlights his essential contribution to the development
of this discipline, through his studies in the field, which are crossed by three
recurrent themes: 1. the archaic status of certain acts of language, which
does not exclude their presence in the current Dacoromanian dialects,
especially in the North-Transylvanian ones; 2. the irradiation in Moldavian
dialects of the specific linguistic facts of the Transylvanian area, a proof of
the Romanians migrations from West to East direction; 3. studying the
dialect of the Northeastern Transylvania, subsumed of the idea that it is
included through most of its features in the Moldavian dialectal type.
Institutul de Filologie Român� A. Philippide al Academiei Române
Ia�i, România

Toponime cu conota�ii negative
Daniela BUTNARU
Key-words: negative connotation, semantic structure, toponyms,
context, creativeness, denominators vision

Numele de locuri reflect�, pe de o parte, caracteristici ale
obiectului denumit (aspect fizic, localizare, rela�ie de proprietate �.a.)
�i, pe de alt� parte, atitudinea denominatorului fa�� de acel obiect.
Cercetarea noastr� fiind abia la început, nu ne propunem s� realiz�m
aici un studiu monografic, ci s� prezent�m diverse tipuri de toponime
a c�ror semantic� este negativ�1, care sunt asociate de locutori cu
ideea de r�u, neprielnic, nefavorabil, greu accesibil, s�rac etc. Unele
dintre ele au avut astfel de conota�ii de la început, altele le-au c�p�tat
în timp, prin folosirea lor în anumite expresii sau contexte.
Referindu-se la toponimele a c�ror leg�tur� cu apelativele din
care provin este vie, a c�ror transparen�� este intuit� cu cea mai mare
facilitate, Eugen Câmpeanu (1975: 139) consider� c� le-am putea
numi semanteme, dat� fiind expresivitatea lor, �i c�
Valoarea lor stilistic� rezult�, cel mai adeseori, din colaborarea con�inutului
semantic cu capacitatea evocatoare, cu func�ia de plasticizare �i imaginativ� a
cuvântului, func�ia principal� a toponimicului, localizarea, fiind, în acest caz,
asociat� cu alte efecte expresive (ibidem).

În cazul unor toponime, înc�rc�tura semantic� negativ� este
transparent�, clar�, cuprins� în sensul entopicului: G�vanul
(desemnând un teren accidentat, cu multe adâncituri), Jidovinele 2
(denumirea unui teren râpos din satul Dobârceni, jude�ul Boto�ani3),
1
Îi mul�umim doamnei CS I dr. Cristina Florescu (Institutul de Filologie
Român� A. Philippide, Ia�i) pentru lectura atent� �i sugestiile oferite în vederea
continu�rii acestei cercet�ri.
2
Cf. DA, s.v. jidovin�, care are �i sensul de n�ruitur�, surp�tur� de mal, râp�
greu de str�b�tut.
3
Multe dintre toponimele folosite spre exemplificare în aceast� lucrare au fost
culese de c�tre noi prin anchete toponimice directe.
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La Hârtop (numele unei râpi abrupte tot din Dobârceni), Pârâul
Rupturilor (care str�bate o zon� foarte accidentat� din zona comunei
Vân�tori-Neam�, cf. Butnaru 2011: 136), Râpa, Tih�r�ile4 (numele
unui teren râpos, cf. Butnaru 2011: 180), Groapa cu Arini (în comuna
Pipirig, jude�ul Neam�, cf. ibidem: 97)5, Gropanele (Homorodean
1980: 147) etc.
Alteori înc�rc�tura semantic� negativ� este ob�inut� prin
ad�ugarea unui determinant, iar prin anchet� toponimic� se poate
identifica mai clar motiva�ia denumirii: Piciorul R�u (desemneaz� un
picior al obcinii Agapia Veche, delimitat de Pârâul Rupturilor �i Valea
Rea, picior abrupt, stâncos, greu de urcat, cf. Butnaru 2011: 145),
Valea Rea (toponim frecvent întâlnit, care desemneaz� v�i ce str�bat
zone foarte accidentate), Valea Adânc� (numele unei v�i foarte
râpoase din Dobârceni), Râpa Stârminoas� (Homorodean 1980: 145,
unde este explicat �i sensul adjectivului stârminos: (despre teren)
�âpi� pr�p�stios, cu clean�uri, stâncos) etc. Exist�, de asemenea, unele
toponime care con�in determinantul moarte în genitiv: Zidul Mor�ii
(desemnând o râp� adânc� la marginea satului Br�teni, jude�ul
Boto�ani, unde s-a r�sturnat un tractor �i �oferul a murit) sau La Zidul
Mor�ii, metafor� toponimic� numind un loc foarte abrupt, greu
accesibil, situat pe Valea Rea (comuna Vân�tori-Neam�), Pârâul
Mor�ii (hidronim identificat de Mihai Petre în localitatea Petrila,
cf. Petre 2012: 274).
Tot cu conota�ie negativ� sunt toponimele Vai de Ei �i Vai de
Ea, denumiri din secolul al XIX-lea pentru satul ie�ean numit ast�zi
Munteni; Mircea Ciubotaru explic�, în Introducerea la catagrafia
�inutului Hârl�u, c� aceste denumiri sunt datorate s�r�ciei locuitorilor,
fapt demonstrat de situa�ia surprins� de catagrafiile de la începutul
secolului al XIX-lea: la 1816, Dorna ap�rea ca mo�ie f�r� sat, iar
catagrafia de la 1820 consemneaz� Odaia Dorna, cu doar patru liuzi,
4

Cf. DLR, s.v. tih�raie povârni�, râp�, coast� abrupt�.
De altfel, entopicele râp� �i groap� se reg�sesc �i în expresii cu sens negativ: a
da de râp� a distruge, a nimici, a pr�p�di, a se duce de râp� = a se distruge, a se
nimici; a e�ua (cf. DLR, s.v.), d� în gropi, se zice de omul prost, a s�pa cuiva
groapa = a c�uta pe ascuns c�derea sau înl�turarea cuiva, a fi cu un picior în groap�
= a fi aproape de moarte (cf. DA, s.v.).
5
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to�i f�r� nume de familie, ni�te v�cari am�râ�i, ca mai apoi s� fie
atestat� cu numele Vai de Ei �i Vai de Ea (Ciubotaru 2013: XIV).
Analizând toponimia româneasc�, Iorgu Iordan observa c� o
parte din denumiri s-au format ca urmare a unei atitudini subiective a
denominatorilor fa�� de obiectele geografice, a mentalit��ii acestora �i
le nume�te psihologice. Precizând c� este vorba de o clasificare
aproximativ�, Iordan (1963: 314) distinge trei grupe: toponime care
identific� particularit��i fizice �i psihice (poreclele), denumiri care se
refer� la situa�ia social� �i economic� a locuitorilor (calific�ri) �i
expresii plastice prin excelen�� (imagini). Fie c� sunt formate
plecând de la un nume de persoan� sau supranume/porecl�, fie c�
exprim� o tr�s�tur� a locului denumit sau o caracteristic� general� a
locuitorilor unui sat, majoritatea toponimelor date ca exemplu de
Iorgu Iordan au conota�ie negativ�: Afurisi�i, Cârpi�i, De�ira�i,
Râioasa, Slu�i, Urâta, Usca�i etc.
Unele toponime au fost considerate a avea înc�rc�tur� negativ�
de�i nu era cazul �i, din motive de pudoare, din supersti�ie sau din
polite�e, au fost înlocuite cu nume arbitrare, f�r� leg�tur� cu istoria
acelor locuri, dar care nu au conota�ii sup�r�toare. Câteva exemple ne
ofer� Drago� Moldovanu în Introducerea la Tezaurul toponimic al
României. Moldova: Strigoaia (în realitate Stirigoaia, amintind de
numele unei plante) devine, în urma deciziei oficialit��ilor, Vârful
Dealului; C�tu�a (format tot de la un nume de plant�) devine
B�rbo�ii-Cartier; localitatea C��ele�tii (adic� satul lui C��el) se va
numi Siretul; P�rosul (adic� locul cu peri) va fi numit Vii�oara;
Sângeroasa (adic� valea cu sângeri) devine Valea Frumoas�;
denumirea Pu�enii (cei de lâng� pu�uri) se schimb� la Valea M�rului
(Moldovanu 1991: LIVLV). Mânje�tii (oiconim format de la numele
boierului Mânja, men�ionat la 1550, cf MDT: 264) devine Costache
Negri, iar satul Speria�ii din jude�ul Ia�i se nume�te din 1964 P�dureni,
de�i la originea sa este un nume de familie (format de la supranumele
Speriatul) în func�ie toponimic� la plural (MDT: 381) �.a.
Locuri rele, greu accesibile (p�duri dese, vârfuri înalte),
periculoase (râpe, ape adânci), zgomotoase (cascade) sau locuri despre
care se crede c� sunt st�pânite de personaje malefice au fost botezate
de localnici cu denumiri care con�in numele celui r�u: Moara Dracilor
�i Valea Dracilor (în satul Plugari, Ia�i; este locul unde apa face un
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zgomot mare), Borta Dracului (în satul Borosoaia, jude�ul Ia�i; loc în
p�dure, greu accesibil), Moara Dracului (vale îngust� [...] având o
pant� foarte accentuat�, abrupt�  Tudose 2012: 180 , situat� în aval
de Zugreni, unde era t�t �anc �i era numai o scar� cu funie, de trecut
peste stânci, la Vatra Dornei, NALRDATE: 73), Moara Dracilor
(curgerile de pietre din Piatra Argint�riei, în satul Corbul, jude�ul
Harghita  Tudose 2012: 180), Moara Dracului (denumire atribuit�
unei por�iuni de circa 2 km, de-a lungul Pârâului Secul [...] în aval de
satul Dorna Candrenilor deoarece aici apa pârâului curge în
subteran, dar zgomotul produs de aceasta se aude la suprafa��, ceea ce
a înfl�c�rat imagina�ia localnicilor din zon�, care au pus fenomenul pe
seama for�ei supranaturale a r�ului  Tudose 2012: 181), Moara
Dracului (un pârâu de la G�ine�ti, lâng� Slatina, [care] are o cascad�
«f�cut� de Nichitu�� între pere�i de stânc�»  Moldovanu 1993: 107),
probabil �i Moroaica (Dobârceni) etc. Iorgu Iordan (1963: 232)
încadreaz� acest tip de denumiri la toponime sociale, care vorbesc
despre credin�e, supersti�ii �i obiceiuri �i ofer� mai multe exemple,
între care: Dracul, Iazul Dracului (toponim pentru care Iorgu Iordan
d� explica�ia oferit� de Marele dic�ionar geografic al României: în
acel iaz se înecau «în fiecare an câte un num�r oarecare de oameni»
�i care de aceea a fost botezat astfel (Iordan 1963: 247, nota 3),
Dracul sau Valea Rea, Valea Dracilor, Dr�coaia, Dr�ceni, Dr�ce�ti,
Benga, Coasta Beng�i, Benge�tii. Îns� unele din aceste exemple sunt
cu siguran�� toponime formate de la nume de persoan�  este cazul
oiconimelor Dr�ce�ti �i Benge�tii , dar probabil exist� �i altele de
acest fel; doar o documentare pe teren �i în arhive ar putea ajuta la
stabilirea adev�ratei etimologii6. Lingvistul Iorgu Iordan observ� doar
în cazul toponimelor Dracea, Dracea Alb�, Dracea Mare �i Dracea
Mic�, Valea Dr�cei c� exist� posibilitatea ca unele dintre ele s�
provin� de la un antroponim (Iordan 1963: 247). În Toponimia
româneasc� g�sim �i alte exemple de toponime cu conota�ie negativ�:
Gura Iadului (se cheam� ni�te izvoare de ap� mineral� al c�ror miros
de sulf a determinat pe oameni s� le boteze astfel (ibidem: 249),
V�lceaua Gheenei (ibidem), Dealul Strigoaia, Cur�tura Strigoiului
6

Asupra dificult��ii recunoa�terii toponimelor cu valoare mitologic� atrage
aten�ia �i M. Homorodean (1979: 35).
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(ibidem: 250), Rediul Burchii sau al Zmeului, Gaura Zmeului sau
Gaura Dracului (ibidem: 251) etc.
Despre spa�ii care creeaz� fric�, asem�nate, în imagina�ia
denominatorilor, cu zone locuite sau st�pânite de personaje malefice,
printre care �i diavolul cu numeroasele lui numiri eufemistice
vorbe�te �i Vasile Ioni�� în lucrarea Nume de locuri din Banat �i ofer�
câteva exemple, printre care Culmea Dracului, Pietrele Dracilor, T�u
Dracului, Ar�tania, Dealul Hicleanului, Sotea (Ioni�� 1982: 85).
O serie de locuri par populate de iele, figuri imaginare cu puteri
nefaste din folclorul românesc. Dar, din cauza credin�ei populare
conform c�reia numele acestor personaje nu trebuie pronun�at, ele sunt
desemnate eufemistic7 prin frumoasele, fetele, zânele, mândrele
(Ioni�� 1982: 85) sau muierile. Astfel s-ar explica toponime precum
Vârvu Fetelor, Dâmbul Mândrei, Tâlva Zânei, Dealul Muierilor
(ibidem), Pietrele Muierilor (NALRDATE: 66). Mircea Homorodean
dedic� un subcapitol din cartea sa, Vechea vatr� a Sarmisegetusei în
lumina toponimiei, toponimelor mitologice, nume care
reflect� tendin�a  fireasc�  de explicarea [...] elementelor mediului
geografic-fizic. Numai c�, fiind proprii unui stadiu cultural îndep�rtat, pu�in
evoluat, ele constau, în fond, în interpret�ri pseudo-�tiin�ifice, de natur�
mitologic�. [...] Interpret�rile la care ne referim alc�tuiesc o gam� destul de
variat�: de la simpla punere în leg�tur� a unui loc cu o întâmplare imaginar�,
la personificarea lui prin atribuirea de însu�iri omene�ti sau supraomene�ti
(antropomorfism) �i pân� la punerea pe seama unor personaje fantastice a
apari�iei, form�rii unui oarecare element geografic (Homorodean 1980: 177).

Homorodean discut� mai multe denumiri de acest tip, printre
care toponimul Zleam�n, Cheile Cornii (chei s�lbatice; cornea
numele dracului), Minunatul sau Dâlma Minunatului, Pârâul
Minunatului (unde minunat este eufemism pentru drac), Cetatea
Fetei, Col�ul Fetei (stânc� în Cheile Turzii), Gaura Fetei (numele unei
pe�teri, lâng� o alt� pe�ter� numit� Dr�coaia), Bolboana Fetelor (loc
cu ap� adânc� pe râul H��date), numele municipiului Deva (explicat
7

În toate timpurile �i în toate ��rile, oamenii de rând sunt încredin�a�i c� e destul
a vorbi de ceva spre a se înf��i�a aievea, c� rostind bun�oar� numele necuratului, el
se va ar�ta negre�it. De aici apoi tendin�a de a evita numele apelative ale fiin�elor
rele, ale spiritelor v�t�m�toare, ale evenimentelor funeste, �i a le înlocui cu tot atâtea
eufemisme (��ineanu 1896: 70).
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de N. Dr�ganu prin n. pers. srb. Deva, �tiindu-se c� în v. bulgar� d�va
însemna fecioar�). Exemple de nume de locuri cu conota�ie negativ�
întâlnim �i la Romulus Vulc�nescu (1975: 190191): Lacul Balaurului
sau f�r� fund, Vârful Dracilor, Gura Iadului, Pivni�a Urie�ilor �.a.
Nu doar în limba român� exist� toponime care fac referire la
personaje imaginare nefaste pentru a desemna un loc periculos sau
înfrico��tor. Iat� doar câteva exemple din alte spa�ii culturale: Trois
Pucelles (nume desemnând un ansamblu format din trei stânci; cf.
Homorodean 1980: 186), Trou au Diable, Trou de la Diablesse, Fond
dEnfer, Table du Diable (toponime din zona insulei Martinica,
cf. http://etudescaribeennes.revues.org/3494#texte) etc.
Principala problem� în cazul acestor denumiri este identificarea
etimologiei toponimice, dificultatea de a stabili dac� la originea
toponimului st� un nume de persoan� sau o anumit� credin��. Aspectul
terenului (vârfuri înalte, greu accesibile, p�duri dese, râpi adânci, v�i
abrupte, ape care fac zgomot, locuri adânci, cu vârtejuri pe parcursul
unor râuri sau pâraie) �i istoria legat� de o seam� de locuri (întâmpl�ri
tragice), dar �i denumiri sinonimice elocvente pot elucida etimologia 8.
Am întâlnit, de asemenea, câteva situa�ii de împrumut
toponimic, când, pentru a desemna un loc, a fost împrumutat un
toponim, conferindu-i-se acestuia o înc�rc�tur� ironic� sau
depreciativ�. De exemplu, Vietnam se nume�te un teren de pe
teritoriul comunei R�chiteni, pentru c� a�ezarea acestuia �i vegeta�ia
deas� de acolo i-a determinat pe localnici s� asemuiasc� acel loc cu un
teritoriu îndep�rtat, aflat la acea vreme în r�zboi. Din Dic�ionarul
toponimic al V�ii Solone�ului afl�m c� o parte de sat locuit� de �igani
a primit numele de Cuba, denumire dat� în mod ironic (Dan 1979:
99). În lucrarea Toponimie urban� hunedorean� Mihai Petre
consider� c� numele unui cartier din ora�ul Brad  Fâ�ia Gaza  este
un urbanonim metaforic, ob�inut în urma asocierii cartierului cu zona
de conflicte externe puternice (Petre 2012: 63), iar denumirea de
Dallas conferit� unui cartier din Vulcan sanc�ioneaz� dezordinea �i
f�r�delegea (Petre 2012: 222). �i în ora�ul Ia�i exist�, pe malul drept
8
De exemplu, afl�m din Avram 2010: 22 c� Valea Dracului din M���u este
numit� �i Valea Rea, iar din Iordan 1963: 247 c� Valea Rea din Slatina, Arge�, se
mai nume�te �i Dracul.
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al râului Bahlui, în dreptul cartierului Dacia, un Dallas, loc denumit
astfel ironic, pentru c� locuin�ele s�r�c�cioase �i starea material� a
ie�enilor de aici sunt departe de nivelul celor din Dallas-ul
binecunoscutului serial american.
Unele toponime primesc o înc�rc�tur� negativ� în urma folosirii
lor în anumite sintagme sau contexte. De exemplu, oiconimul
Cucuie�ii din Deal este folosit pentru a desemna un loc îndep�rtat, o
zon� s�r�c�cioas� sau pentru a jigni, a discredita pe cineva:
Locuitorii din Cucuie�ii din Deal (3 locuitori, 2 g�ini, 1 porc �i un
câine �chiop) anun�� pe aceast� cale c� este adev�rat, ei o ador� pe
Elena Udrea (http://www.paginadepolitica.ro/udrea-sustinuta-de-lavaslui-o-adora-populatia/), locuiesc în Bucure�ti, sectorul 1, nu la
Cucuie�ii din Deal (http://www.paginademedia.ro/2014/07/upcscrisoare-catre-abonatii-altor-retele-nu-reinnoi-contractul-cufurnizorul-tau-actual-de-cablu/). Am întâlnit exemple în care acest
oiconim este folosit cu valoare adverbial�: Recent Facebook a ajuns
a�a de mare c� �i-a deschis propriul centru de date în undeva (sic!) la
Cucuie�ii din Deal9 în statul Oregon [...]. De ce Cucuie�ii din Deal (pe
numele lui adev�rat Prineville [...]? (http://roren.ro/en/articles/190/
proiectarea-si-arhitectura-centrului-de-date-facebook). Pe teritoriul
României exist� mai multe localit��i Cucuie�ii (toponimul provine ori
de la un supranume Cucuiatul la plural, ori de la numele de grup
cucuie�ii cei care locuiesc în vârful dealului 10), nume la care a fost
ad�ugat determinantul din Deal pentru înt�rirea ideii de situat
departe. Pentru ob�inerea unei înc�rc�turi ironice accentuate se
folose�te chiar sintagma Cucuie�ii din Vale.
Un alt oiconim care cap�t� sens asem�n�tor este Aduna�ii
Cop�ceni, localitate din jude�ul Giurgiu situat� la cca 25 de km de
Bucure�ti. Iat� un exemplu în care apare al�turi de oiconimul discutat
mai sus:

9
Acest undeva (sic!) la Cucuie�ii din Deal ar însemna foarte departe,
undeva la dracu-n praznic.
10
Se spune despre un sat care este a�ezat în vârful dealului sau sub vârful
acestuia c� este cucuiat (cf. Moldovanu 2010: 203).
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Numai aceia dintre dumneavoastr� n�scu�i în Aduna�ii Cop�ceni sau
Cucuie�ii din Deal ar mai putea empatiza cu o asemenea lovitur� de teatru a
destinului (http://maldita.ro/made-in-vanju-mare.html).

�i numele satului Pocreaca este asimilat ideii de foarte
departe sau zon� s�r�c�cioas�. Localitatea nu este situat� foarte
departe de Ia�i �i nu e cea mai s�rac� din aceast� zon�, dar numele ei
este frecvent folosit în contexte negative:
P�i de unde �tie Gigic� de la Pocreaca, care are cont pe FB, cum se face un
filmule� de promovare, cum se scrie o recenzie bun� sau cum arat� o caricatur�
care
merit�
s�
câ�tige
un
premiu
de
crea�ie?
(https://ioanastoian.wordpress.com/2011/07/); s-a început cucerirea pas cu pas
a spa�iului public: s-au c�lcat în picioare, �i-au f�cut loc cu coatele, genunchii,
pumnii �i din�ii, cic� �i cu pistolul, ca s� ias� în fa�a neamului s� se dea mari
conduc�tori, salvatori, t�tuci. De la Pia�a Palatului pân�-n uli�a mare din
Pocreaca
(http://tomegea.wordpress.com/2010/08/01/sacrificiul-de-sine-alpoliticului/); Da-mi bat gura degeaba, fiindc�, din Pocreaca pân�-n Parlament,
bietul ca nu mai func�ioneaz� f�r� cârja boant� a parazitului �i
(http://www.monitorulsv.ro/Coltul-condeierului/2008-09-06/Vorba-dulce).

Prin contaminare cu toponimul Cucuie�ii din Deal, se folose�te, tot
cu sens ironic sau peiorativ, �i denumirea Pocreaca din Deal: �i sunt
convins� c� acolo la tine, la Pocreaca din Deal, e cu mult mai bine.
(http://foto.monitorulsv.ro/we-spotted/detalii-foto/12464/1); reziden�iatul
se face direct la Pocreaca în Deal acolo unde este postul �i nu pleci de
acolo
pân�
nu
î�i
cre�te
p�r
în
palm�
(http://www.imed.ro/forum/viewtopic.php?f=31&t=7345&start=120) etc.
�i sintagma Cuca M�c�ii este folosit� cu aceea�i conota�ie
negativ�:
De s�pt�mâna trecut�, de când ni s-a t�iat apa, am tot mai pregnant impresia
c� m-am mutat la Cuca M�c�ii luminate, în care binefacerile civiliza�iei abia
se
târâie
(http://ganduri-de-mama.blogspot.ro/2012/05/cuca-macaiiluminate.html). �i eu prefer s� parchez în parc�rile cu plat� sau la Cuca
M�c�ii, doar s� nu încurajez parcagii (http://www.trafictube.ro/refuz-bani/).

Este posibil ca ini�ial aceste toponime s� fi fost folosite cu sens
negativ doar la nivel individual, poate de c�tre cadre didactice sau
medicale care f�ceau naveta pân� în localit��ile respective (în
condi�iile în care în secolul trecut transportul pân� acolo nu era atât de
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simplu ca în zilele noastre)11. Cu timpul, utilizarea acestor denumiri în
contexte cu înc�rc�tur� negativ� a fost preluat� �i de alte persoane �i sa generalizat. Cu siguran�� c� �i sonoritatea cuvintelor, precum �i
asem�narea cu al�i termeni au contribuit la imprimarea în memoria
colectiv� a conota�iei lor negative. De exemplu, oiconimul Pocreaca
ar fi evoluat, în opinia unora, de la sintagma toponimic� Po crac�
(Trinc� Buruian�, Gârnea�� 2003: 13), în cazul folosirii toponimului
Cuca M�c�ii cu sens negativ, poate fi vorba de o suprapunere între
cacamaca lipsit de valoare sau sens; fleac; aiureal� (D. ARG. s.v.)
�i ciuca (sau, uneori, cuca12) b�t�ii a primi b�taie de la to�i (cf. DA
s.v.). Utilizarea denumirii Aduna�ii Cop�ceni cu sens depreciativ
poate fi pus� în leg�tur� cu expresia a tuna �i a aduna, folosit� când
este vorba despre oameni foarte deosebi�i strân�i la un loc.
În concluzie, avem a face cu toponime de mai multe tipuri care
cuprind în structura lor semantic� lexeme marcate negativ în mod
diferit: 1) unele toponime au o înc�rc�tura semantic� negativ�
transparent�, cuprins� în sensul entopicului (Jidovidele, La Hârtop,
Râpa, Tih�r�ile etc.) sau prin ad�ugarea unui determinant (Valea Rea,
Râpa Stârminoas�, Zidul Mor�ii �.a.); 2) în unele cazuri sensul negativ
poate fi ob�inut prin asociere cu elemente psihologice (Vai de Ei,
Afurisi�i, De�ira�i, Usca�i etc.); 3) o seam� de denumiri au fost
asociate de denominatori cu elemente malefice (Moara Dracilor, Iazul
Dracului, Bolboana Fetelor; în cazul acestui tip de toponime se
impune identificarea celor descriptive, a c�ror origine este strâns
legat� de aspectul terenului, istoria locului �i credin�e populare, �i
deosebirea lor de cele formate de la nume de persoane sau
supranume); 4) prin împrumuturi toponimice (Dallas, Fâ�ia Gaza,
Vietnam); 5) în unele cazuri, denumirile au c�p�tat sens depreciativ în
11
O explica�ie asem�n�toare ofer� �i Vasile Iancu: Dac� îl pune dracul, c�
numai ucig�-l toaca poate s� îmbârlige lucrurile, pe vreun redactor s� scrie despre
dezm��ul vreunui activist din nomenklatur� �i s� aib� �ansa s� fie �i publicat, adio
pres�! La Pocreaca �i-e sorocul. Satul �sta, din Moldova de mijloc, c�tre care se
ajunge str�b�tând noroaie, era etalonul pedepsirii intelectualului indezirabil. Iluziile
presei adev�rate, oneste, întrez�rite pe la sfâr�itul deceniului �apte �i începutul celui
urm�tor, se risipiser� ca �i cum n-ar fi fost.
12
Etichetat� ca socialist�, comunist�, a devenit cuca b�t�ii, iar liderii acesteia,
inamicii publici nr. 1 (http://m.ziare.com/pdl/care-e-identitatea-pd-l-1093624).
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timp, prin folosirea lor în anumite contexte (Cucuie�ii din Deal,
Pocreaca, Cuca M�c�ii). Unele toponimele cu înc�rc�tur� semantic�
negativ� sunt oglinda imaginarului denominatorilor, a credin�elor, a
creativit��ii lor ludice sau parodice.
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Toponyms with Negative Connotations
In this paper we examine and introduce some comments upon the
toponyms with negative connotation that the speakers associate with the idea of
evil, unfavorable, inaccessible, poor etc. Some had such connotations from the
beginning, while others acquired it over time being used in certain contexts.
Despite being in an early stage of our research, we were able to
identify several types of place names which contain in their semantic
structure negative lexemes marked differently: 1) some toponyms have a
clear negative semantic charge contained in the sense of the geographical
term (Jidovinele, La Hârtop, Râpa, Tih�r�ile, etc.) or by adding a negative
determinant (Valea Rea, Râpa Stârminoas�, Zidul Mor�ii); 2) in some cases
negative sense can be achieved due to a psychological element (Vai de Ei,
Afurisi�i, De�ira�i, Usca�i); 3) a number of names have been associated by
the speakers with evil elements (Moara Dracilor, Iazul Dracului, Bolboana
Fetelor, etc.); in this case we should differentiate between those related to
the appearance of the terrain, local history and popular beliefs and the others
originating in personal names or nicknames; 4) by toponymic loans (Dallas,
Gaza, Vietnam); 5) in some cases, names were given as derogatory sense,
through their use in certain contexts or expressions (Cucuie�ii din Deal,
Pocreaca, Cuca M�c�ii, Aduna�ii Cop�ceni). Toponyms with negative
connotation reflect and epitomize the denominators vision, their witty or
satiric creativeness.
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1. Le volume Mic dic�ionar toponimic al Moldovei, structural �i
etimologic, Partea 1. Toponime personale (Le petit dictionnaire
toponymique de la Moldavie, structurel et étymologique, Partie 1.
Toponymes personnels) (MDTM), publié a Ia�i, Edition de lUniversité
Alexandru Ioan Cuza, 2014, représente le II-e tome de la série du
Trésor toponymique de la Roumanie. Moldavie, série coordinnée par
prof. univ. dr. Drago� Moldovanu. Le collectif dauteurs du
dictionnaire est formé par Daniela Butnaru (AC), Aurel Dinu Moscal
(DL), Ana Maria Prisacaru (MR), Vlad Cojocaru (SZ), les
schémas léxicographiques, étymologies, révision générale par Drago�
Moldovanu. Le dictionnaire a 472 pages + LXIX, étant muni dun
Index daffixes et dun Index anthroponymique.
2. Lexigence primordiale du MDTM a été de justifier le rapport
de dénomination initiale : « pourquoi cela sappelle (ou sappelait) de
la sorte » (IMDTM : VII), tout comme de documenter et dexpliquer les
changements ultérieurs subis par ce rapport, id est le modelage du
futur champ toponymique. Autrement dit, selon les précisations de
Drago� Moldovanu faites dès 1972 « létymologie nest pas le but,
mais seulement un point de départ » dans la démarche toponymique
(Moldovanu 1972 : 73). En partant de la prémise que « lon se
confronte rarement à des toponymes qui ne font pas partie dune
structure ayant au minimum deux termes » (Moldovanu 2010 : 22),
lidée que la description des champs constitue « lobjectif principal de
la lexicographie toponymique, car, par les subordinations quils
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impliquent, ils se prêtent spécialement à un traitement lexicographique
hiérarchisé » (Moldovanu 2010 : 22) simpose sans aucune réserve. Et
cela en dépit du fait que lutilisation des principes de la lexicographie
toponymique structurale et de la théorie des champs toponymiques
fondées et développées par le coordinateur de la série du Trésor
toponymique de la Moldavie et du MDTM est présente seulement dans
des ouvrages élaborés par des collaborateurs. Il sagit de la thèse de
doctorat, non publiée, de Puiu-Filip Filipescu, Toponimia v�ii
Zeletinului, Ia�i, 1989, et dautres publiées : Mircea Ciubotaru,
Oronimia �i hidronimia din bazinul superior al Bârladului, Ia�i 2001
Vlad Cojocaru, Toponimia v�ii mijlocii a Trotu�ului. Dinamica
structurilor toponimice, Ia�i, 2005 Daniela Butnaru, Toponimia
bazinului hidrografic al Neam�ului, Ia�i, 2011.
Micul dic�ionar toponimic al Moldovei, structural �i etimologic
(Le petit dictionnaire toponymique de la Moldavie, structurel et
étymologique) (MDTM) se propose de mettre en évidence les procédés
de formation des toponymes en Moldavie, aussi bien pour ce qui est
des toponymes roumains, que des toponymes étrangers, depuis les
temps les plus anciens jusquà présent, tout comme les modalités de
les intégrer dans les champs toponymiques. (cf. IMDTM : VII). On
précise dans la même Introduction le fait que le dictionnaire a un
caractère sélectif, on y inclut seulement les noms qui entraînent dans
le schéma au moins un nom dhabitat. (IMDTM : VII). Drago�
Moldovanu souligne aussi le fait que la section finale étymologique
«ne se réduit pas à la découverte dune base anthroponymique ou
lexicale », mais elle implique « une ample documentation pour
essayer de donner une réponse à la question pourquoi cela sappelle
(ou sappelait) de la sorte ?  ». (IMDTM : VII) Et cela pour répondre à
lexigence de justifier « un rapport entre le signe linguistique et lobjet
(socio)géographique » (Moldovanu 1972 : 75).
En voici quelques exemples illustratifs :
MANOLACHE centre de polarisation toponymique personnelle. Larticle est
lillustration dun champ toponymique à deux composantes, un hydronyme,
Valea lui Manolache La Vallée de Manolache, et un oïkonyme, Odaia (la
Ferme) Manolache. La solution étymologique nest pas limitée à lindication
de lanthroponyme à partir duquel le toponyme a été évidemment créé, mais
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elle renvoie sans aucun équivoque au prénom du capitaine Manolache Tudor,
mentionné en 1772 en tant que propriétaire de la ferme (MDTM, s.v.).
MAN�UL centre de polarisation toponymique personnelle. Larticle comprend
un oïkonyme, Man�ul ou M�n�e�ti, et un hydronyme, Valea Man�ul.
Lexplication étymologique renvoie avec précision à un nom de personne
mentionné environ lannée 1640, quand la fille de Mihail Man�ul vend « la
possession quelle avait dans le village de M�n���ti » (MDTM, s.v.).
MARCOVICENII champ toponymique illustré par un oïkonyme désignant un
ancien village, Marcovicenii, un oronyme, Dealul (la Colline) Marcoceni, et un
hydronyme, Pârâul (le Ruisseau) Marcoceni. Létymologie clarifie lorigine du
toponyme, en mentionnant le nom du boyard Drago� Marcovici, les petits-fils
duquel font en 1546 le partage des propriétés foncières de leur grand-père, y
compris la moitié du village de Marcoviceni qui entrait dans la possession de
Sima Marcovici. On justifie dans la même section étymologique les variantes
dénominatives, dans ce cas Marcoceni.

En ce qui concerne la microstructure lexicographique du
Dictionnaire, lauteur de lIntroduction souligne le fait que MDTM
revêt les caractéristiques dun d i c t i o n n a i r e g é n é r a l
e x p l i c a t i f.
a. Cest un dictionnaire général vu le fait queil approche les
noms de lieux dans toutes leurs manifestations linguistiques :
phonétique, morphologie et syntaxe (IMDTM : VII). Nous présentons
ci-dessous, sous une forme simplifiée, une entrée dictionnairique
montrant la diversité daspects illustrés :
T�LP�L�II I. Oïkon. � Au singulier; ancien : T�lp�l�ul � Dérivé; ancien :
T�lp�l�ie�tii ou, par variation thématique, T�lp�le�tii � Par remplacement de
suffixe : T�lp�l�ienii, ou par variation thématique, T�lp�lenii. 1. Par
d i f f é r e n c i a t i o n . Oïkon. T�lp�l�ie�tii de Jos et T�lp�l�ie�tii de Sus.
2. Par p o l a r i s a t i o n . Oronyme (Avec suffixe motionnel., en
syntagme Costi�a [la Côte] T�lp�loaiei. 3. Par p o l a r i s a t i o n .
Hydronyme (En syntagme Pârâul [la Ruisseau] T�lp�l�i). � Dérivé : Pârâul
T�lp�l�ie�ti. 4. Par p o l a r i s a t i o n . Oronyme (En syntagme Dealul
[la Colline] T�lp�l�i).  Variantes : (2) Costi�a T�lp�loe; (1) T�lp�l�ie�tii de
Gios; T�lp�l�ii de Gios.

On peut remarquer la variété des formes attestées dans le corps
de larticle : des variantes au singulier à côté de celles au pluriel
(T�lp�l�ul vs T�lp�l�i), des formes non-suffixées, à larticle défini,
suivies par des formes dérivées, à maintes suffixes (T�lp�l�ul vs
T�lp�l�ie�tii/ T�lp�l�ienii/ T�lp�loaia); des variations dans la base
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anthroponymique du même toponyme (T�lp�l�ie�tii vs T�lp�le�tii;
T�lp�l�ienii vs T�lp�lenii); des formes simples doublées par des
syntagmes toponymiques (T�lp�l�ie�tii/ T�lp�l�ienii vs Costi�a
T�lp�loaiei/ Pârâul T�lp�l�i/ Dealul T�lp�l�i). Les variantes
phonétiques sont présentées dans une section finale, mais avant la
section étymologique; dans le cas de larticle analysé, on a les
formes : Costi�a T�lp�loe (an 1706), par réduction à o- de la
diphtongue -o�a- et par aphonisation de i dans la désinence du génitif;
T�lp�l�ie�tii de Gios (an 1848), avec laffriquée �- gardée dans le
déterminant; T�lp�l�ii de Gios (an 1845) avec le même phénomène.
Cette richesse de formes aux trois niveaux, phonétique,
morphologie et syntaxe, est accompagnée par un autre aspect
documenté dans le MDTM : la coexistence des structures linguistiques
simultanées sous la forme des variantes de niveau : diatopiques
(régionales, propres aux parlers moldaves et de la Munténie),
diastratiques (populaires et officielles, la dernière catégorie
comprenant également les créations cultes, des géographes) et
diachroniques (la coexistence des formes anciennes et nouvelles,
relevée de manière explicite ou implicite, par la chronologie des
attestations) (IMDTM : VII).
Une illustration de la variation diastratique est offerte par
larticle M�r��eii :
M�R��ÉII2 (officiel M�ri�eii) [...]  de lanthroponyme M�rat.  Pendant
loccupation autrichienne de Bucovina la forme allemande de loïkonyme
(M�re�ei) a été rendue officielle, forme qui a influencé la prononciation
roumaine (M�re�eii), étant la cause dune évolution phonétique au niveau du
parler populaire (M�ri�eii), forme devenue officielle en 1939.

La manière de consigner les variantes diatopiques des
toponymes surgit dans les entréés Mu�at et Str�oanii :
MU�ÁT centre de polarisation toponymique personnelle. Attesté comme
hydronyme dans le syntagme Fântâna lui Mu�at et dans la forme dérivée
Mu�ata. Parmi les variantes documentées dans larticle, Apa Mu���ii, Apa
Mu�etei, Apa Mu�e�ii, il y a aussi la forme Mu�iata, avec la prononciation
mouillée de la consonne �-, sous linfluence du parler de Muntenia. Il faut
préciser que le toponyme discuté est situé dans la moitié méridionnale de la
Moldavie, région où les phénomènes phonétiques caractérisants le parler de
Muntenia sont documentés par les spécialistes.
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STR�OÁNII toponyme personel (à base anthroponymique), du nom collectif
de famille en fonction toponymique, provenant du nom de personne Straoa.
Parmi les variantes du nom, on trouve la forme Straonii de Gios, avec
lévolution de la diphtongue -o�a- à -o�- ouvert, sous linfluence du parler de
Transylvanie, tout comme la forme Streoanii, avec le passage de la voyelle
nonaccentuée �- à e-, phénomène caractérisant le parler de Muntenia. On
peut remarquer le fait que, dans le cas dun toponyme situé au Sud-Ouest de
la Moldavie (dans la province de Vrancea), tant linfluence du parler de
Muntenia, que celle du parler de Transylvanie ont été relevées, des régions
qui se trouvent dans le voisinage de Vrancea.

En ce qui concerne les variantes diachroniques (la coexistence
des formes anciennes et nouvelles, relevée de manière explicite ou
implicite, par la chronologie des attestations), on cite infra le cas du
champ Luce�tii :
LUCÉ�TII [...] La forme ancienne Luc�e�tii est un dérivé de lhipocoriste
ukrainien Lu�ko de Luka, devenu en roumain Lu�co par accomodation
consonnantique. La forme nouvelle, Luce�tii, est documentée pour la
première fois en 16441645.

Un autre aspect de la richesse des formes attestées par MDTM
est la concurrence des noms prise en compte aussi bien du point de
vue intralinguistique (synonymes et paronymes, ces derniers étant
marqués par les indications p. conf. « par confusion » et atr. par.
« attractions paronymiques » à lavant-dernier alinéa), que du point de
vue interlinguistique (calques, demi-calques et correspondances ou
équivalences des noms roumains).
Un exemple pour la multitude des formes enrichies par
lattraction paronymique nous offre larticle Ostopcenii, qui
documente aussi la variante Optocenii, créée par attraction
paronymique à lappellatif opt huit; le toponyme a la base
anthroponymique Ostapco, sans aucun lien avec le numéral
mentionné. Encore plus généreux avec ce phénomène est larticle
Proselnicii, où lattraction paronymique est la cause de lapparition de
plus dune variante de la dénomination initiale :
PROSÉLNICII [...]  LÉtymologie : du surnom du boyard Stoian Procelnic
le Vieux.  Variantes : (1) Procelnicii DRH, A, III, 156 (a. 1490), forme
étymologique.  La forme actuelle sexplique par attraction paronymique à
lappellatif slave sel�nik� rusticus (MIKLOSICH, L. 836), grâce au fait que
lappellatif procelnic chef dune communauté locale, chargé de la tâche de
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rendre aux Tartars le tribut en bétails (MÖHLENKAMP, C. 69) était hors usage.
 Attraction paronymique : (1) Prosilnicii (an 1861), sous linfluence du
roumain silnic forcé, obligé.

Par conséquent, on a ici lévolution dès la forme étymologique
Procelnicii à la forme actuelle Proselnicii, avec un accident entre ces
deux formes et moments, initial et actuel, voire la forme Prosilnicii,
toutes les deux ayant une même cause, lattraction paronymique.
Tandis que la dernière a vraiment été un accident, lautre forme sest
imposée à la longue, en devenant et étant effectivement jusquà
présent la dénomination officielle, mais aussi populaire du lieu
désigné.
En ce qui concerne les synonymes en tant que lexpression de la
concurrence des noms, en voici une liste sélective extraite du
dictionnaire :
ROM�NÉ�TII2 (ofic. Române�tii) (ancien) Ostopcenii, Rom�ne�tii-Deal.
SÁSOVA (ancien) P e t r e � t i i .
S�VÉNII2 (ancien) A d � m e � t i i .
SCHITUL T�RÂ�� (ancien) Schitul din Fundul Socolei.
ANDREIÁ�UL (ancien) � i n d r i l a r i i d e S u s.
ÁRBORE1 (ancien) S o l c a d e J o s.
B�LINÉ�TII (ancien) Ciomârtanul, Ru�ii lui Ciomârtan.
BERÉ�TII (ancien) Bere�tii, S t r â m b a.

Au plan interlinguistique on doit relever premièrement les
correspondances ou équivalences apparues dans des conditions de
bilinguisme. Dans le cas des correspondances étrangères le
coordinateur du MDTM fait une précisation importante, expression de
lesprit critique extrême dans lopération dinterprétation du matériel
toponymique :
On a opéré une distinction supplémentaire de niveau, en précisant les
situations où lon se confronte à des créations populaires ou réalisées au
niveau des chancelleries, et en établissant limpact des formes officielles
étrangères sur les formes roumaines (IMDTM : VIII).

On a extrait plus dexemples, présentées dans la liste suivante,
puisque les correspondances étrangères sont dune importance plus
grande pour lhistoire de la communauté et pour laspect de la mappe
toponymique dun aréal quelconque :
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BAINÉ�UL � Coresp. pol. : Baince.
B�DEÚ�II � Coresp. ucr. : Badewci; B�deu�ul Românesc : coresp. all.
Rumänisch Badeutz.
BR�IE�TII � Coresp. v. ucr. : Brain�i.
COM�NÉ�TII � Coresp. hongr. : Kománfalva le village de Coman.
COSTILÉVA Obcina [Crête de montagne] Costileva � Coresp. ucr. :
Kostelewa Wipczyna.
D�MÚCUL Valea D�mucului � Coresp. hongr. : Domukpatak.
FALC�UL � Coresp. ucr. : Falkiv.
F�R�OÁNII � Coresp. hongr. : Forrófalva.
GHER�IÉ�TII � Coresp. hongr. : Birófalva.
GRIGORÉ�TII � Coresp. slv. : Grigorov�i.
HÉR�A/ Pârâul Her�a � Coresp. ucr., en der. dim. : Her�u�ca.
HUDÉ�TII � Coresp. v. ucr. : Hudin�i.
ILI�É�TII � Coresp. slv. : Ilie�ev�i. La forme slv. doit être considérée une
création de la chancellerie, puisquelle nest pas confirmée par une forme
adaptée roumaine (*Ili�eu�ii) dans les documents ultérieurs.
I�CÁNII/ I�canii-Gar� � Coresp. all. : Itzkany-Bahnhof.
LÚCACI/ Luc�ce�tii � Coresp. hongr. : Lukácsfalva le village de Lucaci.
M�R��ÉII/ M�r��eia Mic� ♦ Coresp. ucr. : Mere�eica.
OPRI�ÉNII ♦ Coresp. v. ucr. : Opri�in�ii.
P�RH�Ú�II ♦ Coresp. ucr. : Parhiwci.
P�TR�Ú�II der. v. ucr. du nom pers. Petro avec suff. coll. owci ♦ Coresp. : roum. Petre�tii; rus. Mal[yj] Petreschti Petits Petre�tii; ucr. Petriwci;
pol. Piotrowce.
PLE�ÁNII ♦ Coresp. v. ucr. avec remplacement de nr. : Pli�ine� ♦ Coresp.
slv. avec remplacement de suff.: Ple�enou�i.
R�D�Ú�II ♦ Coresp. : slv. Radov�i; pol. Radowcze ou Radowice; ucr.
Radiwci.
S�B�OÁNII � Coresp. hongr. : Szabófalva.
SCOBÍN�II Att. à 1587 dans la forme Scubin�ii ; der. ucr. du nom pers.
*
Skuba avec le suff. coll. inci � Coresp. roum. ; ancien : Scobi�ii.
ST�NÉ�TII � Coresp. hongr. : Stanfalva la village de Stan.
�ERB�NÉ�TII � Coresp. v. ucr. : �erbanov�i.
T�M��ÉNII � Coresp. hongr. : Thamásfalva.
VL�DÉNII � Coresp. v. ucr. : Vladov�i.

Sauf les noms à double tradition consignés dans le dictionnaire,
on a enregistré aussi les calques et les demi-calques attestés par les
documents écrits en langues étrangères.
Les calques :
ADAM/ M�n�stirea [Monastère] Adam � Calque rus. : Adamov.
ALBÉ�TII � Calque hongr. : Albulfalo le Village dAlbul.
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B�LINÉ�TII � Calque slv. : Balilov�i. La forme Balilov�i de 1490, refaite du
synt. Balilovska cr�ky, est un calque de chancellerie daprès B�lile�ti, parce
que le présumé dérivé ne se retrouve dans aucun doc. roum.
BÉNE/ Benschi � Calque roum. : Dealul lui [la Colline de] Benia.
D�RMÁN/ D�rm�ne�tii � Calque hongr.: Dormánfalva le Village de
D�rman.
DRAGOMIRE�TII/ M�n�stirea Dragomirna � Calques : slv. Monastir
Dragomirski; rus. Monastyr Dragomirov.
GHEÓRGHE DÓJA/ Satul Nou [le Nouveau Village] � Calque hongr. :
Ujfalu le Nouveau Village.
LECU�ÉNII � Calques : slv. Leucu�ov�i ; hongr. Lökösfalva le Village de
Leucu�.
MANOLEA ♦ Calque ucr. : Manoilovca.
MICL�U�ÉNII ♦ Calque hongr. : Miklósfalva le Village de Miklos.
PÁNCIUL ♦ Calque rus. : Meste�ko Pan�a.
PIÁTRA LUI [LA PIERRE DE] CR�CIÚN/ Piatra ♦ Calque slv. : Kamen
ou Tr�g Kamen; Kamenski Tr�g.
PURCELÉ�TII � Calque slv. : Purcelova.
RÓMANUL/ Cetatea Nou� [la Cité Nouvelle] a Romanului ♦ Calques : slv.
Novograd ; hongr. Románújvár ou Uivar.
�TEF�NÉ�TII � Calques : pol. à divers suff. : Stepanowa, Stepanowka,
Sczepanowice, Stepanowice.
TESCÁNII � Calque hongr. : Szteckófalva le Village de Ste�co.
Les demi-calques :
ADJUDUL � Demi-calques : lat. Oppidum Acsiud; slv. Tr�g Ažudskoi;
Adjudul Vechi. � Demi-calque rus. : Staryj Azjut.
AGÁPIA/ M�n�stirea Agapia � Demi-calques : fr. Couvent Agapia ou
Couvent dAgapia, Monastère dAgapia, Monastère dAgapie ; it. Monastero
Cappia ; gr. Moní Agápia ; all. Kloster Agapia.
AVR�MÉNII � Demi-calque fr. : Awraemaene Fl[euve].
BAC�UL � Demi-calques : lat. Baccovium Oppidum, Civitas Bacensen[sis],
Civitas Baku, Oppidum Baccow, Oppidum Bacovia ; all. Flekchen Pakof ou
Markt Bakeu, Stadt Bakeu.
BERHECI � Demi-calques à appel. abreggé : it. Berbecz F[iume] ; germ.
Berchetscht Fl[uss] ; fr. Bergelsch Fl[euve] ; gr. Perhítsiou Potamoù ; lat.
Berhecz F[luvius].
BOTO�ÁNII � Demi-calques : lat. Botoszany Oppidum ou Botuszany
Civitas ; it. Città di Botuszany ; all. Markt Botuschan.
COTNÁRUL � Demi-calques : it. Città di Cotnar, Città di Kotonari, Città
Kutnar ; lat. Civitats Cothnari, Oppidum Cotnar, Oppidum Kutnariense.
IUBÁN/ Ib�neasa � Demi-calques : fr. Liubanas Fl[euve] ou Liubanesse
Riv[ière] ; all. Schubana Fl[uss] du nom du pan [segnor] Liuban. Les formes
étrangères gardent par tradition graphique la forme ancienne de
lanthroponyme.
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MOÁRA [le Moulin] CIORNÉI ♦ Demi-calque rus. : C�tuna [Petit Village]
Cerneia ou Cerneiscaia.
ONOFRÉIUL/ M�n�stirea Sf. Onofrei � Demi-calques : rus. Sveti Onofrei;
ucr. Swjatyj Onufryj ; all. Kloster S[ank]t Onufrei, Kloster des heil[igen]
Onufri, Kloster S[ank]t Onufri, Kloster Onufri.
PÂRTÉ�TII/ Pârte�tii de Jos ♦ Demi-calques : all. Unter-Pertestie; pol.
Pertestie Dolne ; ucr. Perteszty Doliszni ; hongr. Alsó-Purtiesti.
PÓDUL ILOÁIEI ♦ Demi-calques : it. Ponte di Pietra di Aloi ; lat. Pons
Leloi Pons Lonae ; hongr. Lónyahid.
S�B�OÁNII � Demi-calques : lat. Villa Sabo ou Oppidum Szabo Falva ; it.
Villa Sabboani.
�ÍVI�A � Demi-calque ; en comp. avec tc. köi village : Sighicha-cuj.
TULÚC / Tuluce�tii � Demi-calque ; avec tc. köi village : Toulouchet-cuj.
VICOVUL DE SUS � Demi-calques : ucr. Wikiw Horisznyj ou Werchny
Wikow ; pol. Wikow Gorny ou Wy�ny Wikow ; all. Ober-Wikow ; hongr. Fels�
Dzikow ; rus. Verchnij Vikov ; slv. Vyšnij Žikov.

Un argument de plus pour qualifier le MDTM comme un
dictionnaire général est offert par linterprétation donnée par le
chercheur au concept de nom de lieu, voire au statut du toponyme
(IMDTM: VIII):
La perspective de lapproche des noms de lieux est très ample, comprenant
aussi bien létape préconstitutive de ceux-ci, lorsquils sont préfigurés par des
quasi-définitions, contenant un verbe (par exemple, « Drumul ce merge la
Copou » [Le chemin qui mène au Copou], devenu par la suite Drumul
Copoului [Le chemin du Copou]), que létape post-toponymique, des gentilés
ou patrionymes (terme emprunté à Giandomenico Serra, pour circonscrire un
type de formation déonomastique, désignant « le nom des habitants à partir
du nom du lieu dorigine »).

Autrement dit, on poursuit
les formes de manifestation des noms et leur évolution, par une
abstractisation progressive, à partir des syntagmes jusquaux noms simples
(par exemple M�n�stirea lui Adam [Le Monastère dAdam] � M�n�stirea
Adam � Adamul et M�n�stirenii) ou des périphrases aux noms composées
(« M�n�stirea unde este hramul Sfântul Prooroc Ilie » � M�n�stirea de la
Sfântul Ilie Proroc � M�n�stirea lui Sfântul Ilie Proroc � M�n�stirea
Sfântului Ilie � M�n�stirea Sântilie ou par ellipse Sântilie) [en trad. : « Le
monastère où il y a la fête patronale du saint Prophète Élie » � Le Monastère
de Saint Prophète Élie � Le Monastère de saint Élie Prophète � Le
Monastère de saint Élie � Le Monastère Sântilie (Saintélie)].

On trouve une illustration pour cette perspective dans larticle
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suivant, dont on extrait la liste des variantes dénominatives y
comprises, comme dailleurs dans nimporte quelle entrée
dictionnairique :
�OLÍCIUL Poiana de la [Clairière de] �olici (daprès slv.) ; Poienile
[Clairières] din �olici (daprès slv.) ; Poiana lui [Clairière du] �olici
(daprès slv.) ; Poienile �oliciului ; au pl. (ancien) : �olicii ; en der. (ancien) :
�olicea ; Poiana �olicei ; �oliciul.

On peut y remarquer lintérêt pour les variantes syntagmatiques
des noms, voire pour la syntaxe des noms, en poursuivant lévolution
dès le syntagme jusquaux noms simples (IMDTM : VIII).
3. En tant que dictionnaire général, MDTM nest pas quandmême
un amas de formes qui attendent une interprétation future. Selon
laffirmation de Drago� Moldovanu (IMDTM : VIII) :
MDTM est également un dictionnaire explicatif, car il dépasse la condition de
simple collection de formes dautres dictionnaires de profil, en opérant des
distinctions et offrant des explications adéquates.

a. Au niveau phonétique les explications visent « la sélection
des variantes authentiques, révélantes pour la prononciation des noms
et pour les changements quils ont encourus tout au long du temps et
dans lespace ».
STOBOR�NII  Var. : (1) Stoborenii, �tiobor�nii, �tiubor�nii, �tobor�nii. 
Etym. : nom pers. ucr. Stibor (< �estibor à suff. coll. -eni.  Evol. :
∗
Stiborenii > ∗Stioborenii (avec larrondissement de -i- précédé par le
groupe consonnantique st- sous linfl. de -o- de la syll. suivante) > a)
�tiobor�nii (avec la fricat. s- suivie par une cons. palat. > �- dans la thème et
avec la vélar. de -e- précédé par -r- dans le suff.) > �tiubor�nii (par dissim.
voc. regr.) > �tobor�nii (avec absorption de la demivoc. -i�-� après le groupe
consonnantique st-); b) Stoborenii (avec absorption de la demivoc. -i�-) >
Stobor�nii (avec la vélar. de -e- sous linfl. de -r- précédent).

Dans la même Introduction on souligne le fait quà ce sujet on
ne doit pas négliger les translittérations des noms dans les documents
en langues étrangères, parce que celles-ci sont dune grande
importance (IMDTM : VIII)
[en] suggérant des formes étymologiques, estimant des variantes phonétiques
parfaitement plausibles ou entraînant même parfois des mutations dans
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laspect phonétique roumain (tel est le cas, par exemple, dAdjud, et, de
manière assez fréquente, de la toponymie de la Bucovine).
ADJÚDUL hagiotop. hongr. Egydhalma Le Monticule dEgyd. − Etym. :
de lhongr. Egyd < Egyed Sanctus Aegidius par réduction au déterminant
du comp. hongr. Egydhalma. Laffriquéé hongr. palatale gy a trouvé son
corresp. moldave dans laffriquéé prépalatale �, toutes les deux étant des
cons. sonores (KYRÁLY, C.L. 166167). La forme Ajud de 1460 et dautres
doc. slv. du XV-XVI-e siècle sexpliquent par le fait que le graphème ne
sétait pas imposé encore en slv. mold., � étant rendu par ��� La réaparition
tardive, en 1620 (IORGA, S.D. VII, 364 ) de la forme Ajud est due à une
hipercorrection. La forme actuelle Adjudul, pseudoétymologique, sest
imposée environ lannéé 1887; elle a été influencée prob. par les graphies
étrangères, qui essayaient à rendre laffriquée mold. � par la digramme dj.

On peut remarquer le fait que chaque entréé dictionnairique
offre des explications pour tous les phénomènes phonétiques
authentiques, et cela dans les deux sections de larticle, celle des
variantes ou celle de létymologie.
b. Les explications au niveau morphologique visent la
séparation des dérivés à suffixes motionnels anthroponymiques (des
noms maritaux toponymisés) de ceux à suffixes motionnels
toponymiques, motivés par la nécessité de réaliser un accord avec le
genre des termes géographiques auxquels ils font référence.
Nous présentons un exemple danalyse différencié du même
suffixe, qui savère avoir des valeurs différentes dans les deux cas
analisés :
ARM��OÁIA [...] − Etym. : nom marital de Sanda Arma�u (lépouse de
Ioni�� Negru� Arma�u, celle qui a fondé lhermitage en 1798, selon une note
écrite sur une Evangile de 1750, communiquée par la Protoieria Vaslui) en
fonction toponymique.
VÉTRE� +Oikon. (En dér.) Vetri�enii, Vetri�oaia. [...]  Etym. : le nom du
boyard Toader Vetre� à suff. mot. -oaia, pour saccorder avec le terme
géographique mo�ie propriété foncière. Entre le dér. primaire à suff.
coll. et le dér. secondaire, à suff. -oaia, il y a une période de quelques
siècles, pendant laquelle le village était devenu désert; pour cette raison le
suff. -oaia ne peut pas être considéré un formant du nom marital (« épouse de
Vetri� »), qui aurait supposé une continuité temporelle.

Toujours au niveau morphologique, les formes des noms ont été
interprétées dune manière critique (IMDTM : IX) :
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On a soigneusenment séparé les pluriels et les dérivés authentiques de ceux
invraisemblables, qui apparaissent de manière accidentelle dans des sources
peu crédibles, par des confusions ou simples déformations graphiques.

On explique aussi les variantes lexicales des toponymes, en
partant des variantes des bases anthroponymiques correspondantes ou
des variantes des appellatifs qui sont à la base de certains
anthroponymes. Pour larticle S�B�OANII on a des variantes du nom
propre expliquées à partir des variantes de lappel. hongrois et
roumain :
La forme S�boianii implique la circulation parallèle de la variante hongroise
szeboj (TAMÁS, W. 684), roumain saboi (DLR, s.v. s�b�u) du mot commun qui
est à la base du surnom et ont exercité une influence formèle sur loikonyme.

Pour larticle S�C�LU� on a des variantes du nom à cause des
variations thématiques de lanthroponyme (S�c�lu�/ S�c�l- >
S�c�lu�e�ti/ S�c�leni).
c. Les explications de la section finale (IMDTM : IX) dédiée à
létymologie du nom
visent premièrement à éliminer les parétymologies (apparemment correctes,
mais privées dun fondement réellement scientifique, par exemple Brosc�u�i
< lanthroponyme Broasc�) et à justifier la solution étymologique (selon les
premières attestation, les variantes enregistrées dans les documents et les
prononciations populaires contemporaines saisies par des enquêtes).

Le caractère inovatif de cette section de larticle ( IMDTM : IX)
réside dans le fait que
les informations vont au-delà de létymologie à strictement parler,
poursuivant aussi lélucidation du contexte historique-linguistique de
lengendrement des toponymes (les aspects de la symbiose interethnique,
lorigine des anthroponymes rares  quelques-uns des véritables hapax  qui
donnent un indice sur lethnie des personnes en occurrence), tout comme la
soi-disant diachronie mythique (des légendes étiologiques, des modalités de
remotivation du signe toponymique par des associations paronymiques).

On documente ici limportance des attestations pour
létablissement de lévolution phonétique du toponyme dès létymon
jusquà la forme actuelle.
ST�NIGÉ�TII1 [...]  Ecrit aussi: (1) St�nije�ti DRH, A, II, 69 (an 1455, slv.),
avec� �� ������ ���� � en slv.  Var. : (1) St�nice�tii ib. (an 1852), forme

Le petit dictionnaire toponymique de la Moldavie (MDTM) […]

49

étymologique.  Etym. : du nom pers. St�nici à suff. coll. -e�ti et sonorisation
de laffr. � à �.
TESCÁNII1 1. Oikon. Att. dans la forme Ste�canii en 1522 : � Calque hongr. :
Szteckófalva  Etym. : du prén. du pan [segnor] Ste�co D�m�cu�escu avec
laffér. cons. s- et avec la perte de lélément occlusif de laffr. -�- par différ.
cons.
TE�CÁNII1 I. Oikon. [Att. dans la forme Ste�canii en 1455.] � Calque
hongr. : Steczkofalva [...]  Var. : (2) Drumul [la Chemin] Tescaniului ANCH.,
avec la perte de lélément occlusif de laffr. -�- par différ. cons. Tescanii
DHM, I, 203 (a. 1640) ANCH. ; Tescaniul ib.  Etym. : du nom du boyard
Ste�co avec laphèr. de la cons. s-.

On a ici deux évolutions phonétiques en partant du même
étymon : lun avec la perte de lélément occlusif de laffriquée, lautre
avec sa préservation, toutemême les formes anciennes, aussi bien que
les formes actuelles populaires attestent la présence de ce phénomène
dans le deuxième cas aussi.
�ÍNT� centre de polarisation toponymique personnelle.1. Oron. (En synt.
Dealul [la Colline] lui �int�) [...] Ancien : Dealul �inte�ti. [...]
2. Hydron. (En synt. Valea [la Vallée] �intea) [...] Ancien : Valea �inte�ti.
[...]
a. P. p o l a r. Oron. (En synt. Dealul �intea) [...] Ancien : Dealul �inte�ti.
[...]
3. +Oikon. (En dér.) �inte�tii Att. dans la forme Tinte�tii en 1523.
a. P. p o l a r. Hydron. (En synt. Valea �inte�ti) [...]
b. P. p o l a r. Oron. (En synt. Dealul �inte�ti. [...]
 Etym. : nom du boyard Tintiul dér. avec le suff. motion. -a et avec le suff.
coll. e�ti.  Lévol. suppose lélimination de lart. en dér. et lattr. paron. de
lappel. �int� but, qui se manifeste sous la forme de lalternance
�inte�ti/Tinte�ti jusquà la fin du XIX-e siècle.

Un exemple de plus de légende étiologique, de modalité de
remotivation du signe toponymique par des associations
paronymiques est offert par larticle suivant dans la section finale :
BAC�UL [...] − Etym. : surnom hongr. Bakó bourreau att. comme nom
pers. en 1338. [...]  La signification de lappel. hongr. a suggéré une étym.
pop. : Les prêtres hongrois ont inventé la légende du nom et de la fondation
du bourg par un brigand, devenu bourreau en Hongrie. On dit que  disent-tils!  un Hongrois du village de C�lug�ra [près de la ville de Bac�u], voleur
de métier, afin dêtre exempte de punition, sest enfuit en Hongrie et y est
devenu bourreau (hongr. bakó). De retour en Moldavie, il a ouvert un
auberge au lieu où il y a de nos jours la localité qui allait se nommer
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« Bako », selon son métier pratiqué en Hongrie.

Pour finir les considérations sur les traits nouveaux apportés par le
MDTM au champ de la recherche toponymique, nous citons encore une
fois les considérations du théoricien de la pespective des champs
toponymiques et du dictionnaire toponymique structurel (IMDTM : XIII):
Les champs toponymiques se réalisent à lintérieur du système toponymique,
par lequel on comprend lensemble des procédés utilisés dans une langue
donnée en vue de lactualisation de la fonction dénominative. Le système
sidentifie à la grammaire des noms de lieux, dans ses deux composantes : la
syntaxe (plus précisément : la dérivation syntagmatique) et la morphologie (y
compris la soi-disant morphologie dérivationnelle). [...] Dans les limites des
possibilités dinformation, MDTM illustre les formes de manifestation des
invariants du système à lintérieur des champs toponymiques, en isolant par
des losanges vides les variantes de ceux-ci.
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The Attitude towards Neologism
as an Expression or Refusal of Interculturality∗
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1. Introduction
The concern for renewing the language generated various
studies in order to understand the premises that favour the linguistic
changes. The personality that most probably influenced the most the
contemporary research in this area is Wilhelm von Humboldt, who
contributed in a determinant way to understanding the language as a
creative activity. In his work, he defines language as a spiritual
creation that is not simply transmitted from one individual to another,
but it appears from the spontaneous and simultaneous activity of all
(Humboldt 2008: 76).
The researcher that pointed out in his works W.Von Humboldts
ideas and that provided a more profound image on the changes of the
language is Eugen Co�eriu. The Romanian linguist has developed and
deepened the ideas of Humboldt by analysing the issue of linguistic
changes in a study that has become a benchmark for understanding
and analyzing these changes, called Sincronie, diacronie �i istorie 1. In
this paper, essential for understanding the transformations in a
language, the author analyzes with accuracy the changes in the
language, by providing multiple perspectives to this issue, in order to
allow a deeper understanding of the phenomenon. E. Co�eriu believes
that only the abstract language can not change, meaning the language
��������������������������������������������������������
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stored in grammar manuals and dictionaries. In its concrete existence,
meaning when it is manifested in speech, the language can not be
isolated from everything that constitutes the materiality, historicity
and freedom of expression of the speakers and this is the real
language, which is constantly found under the process of change
(Co�eriu 1997: 15).
Neology reflects both the progress of a language and the evolution
of a society2. The emergence of new objects and concepts as a result of
social progress and technological evolution is actually the main argument
in favor of neologisms. In any language, the means of lexical enrichment
are not used uniformly by all the speakers, nor do they cover all the
communication situations. Therefore, neologisms are determined by
several causes, both of linguistic and extralinguistic nature.
Not only the evolution of society or the continuous emergence
of new areas of research are the cause of continuous pressure towards
the reform of languages. There are also strictly internal linguistic
factors3 that favor the contact between languages: we mention here the
low frequency of some words that often leads to their replacement,
homonymy and the loss of expressivity for some words, which
determines the speaker to seek new lexemes that are appropriate to the
communication situation. Yet, the factor that exerts the biggest
pressure on a language is the lack of terms for refering to new things
or ideas. Lemprunt se justifie normalement par un besoin says
Louis Deroy (Deroy 1956: 137) and this need can be generated both
by a practical need to accurately name an object or a concept, but also
by a concern for expressiveness.
Maria Teresa Cabre, in the introduction to the volume Llengua
catalana i neologia, insists on the extra-linguistic changes which
affect the evolution of any language in the current modern society
(Llengua 2004: 23−26). Social, demographic, political and economic
changes have generated new communication necessities that have
implicitly affected including the languages. Moreover, the technological
revolution has generated a diversification of the scientific
terminologies, necessary for naming new realities and ideas. Therefore,
it is necessary for languages to have an updated and flexible vocabulary
��������������������������������������������������������
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See also Pruvost, Sablayrolles 2003: 29−30.
For further details see Weinreich 1974: 57−58.
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that could be adapted to various contexts of communication. The
current society is characterized by a variety determined by complex
factors, each of them causing changes in the language and in the
conception of the speakers regarding the language.
In addition to these causes, J. Pruvostand and J. Sablayrollesalso
present other sociolinguistic and pragmatic conditions that favor the
emergence of neologisms (Pruvost, Sablayrolles 2003: 73−95). First of
all, the status of the speaker and its linguistic competences may enable
him to correctly use a language and to fully exploit its potential, thus
facilitating lactivation des procédés de formation des unités lexicales
(ibidem: 78). Secondly, the use of neologisms may also represent the
effect of a certain pressure exerted either by a speaker on his
interlocutors (the perlocutionary function of the language) or by the
communication context (many times, the change of a name denotes a
voluntary concern for changing the way of perceiving certain realities: a
handicapped person became a disabled person, etc.) or by the principle
of language economy, by using a neologism in order to avoid a
periphrasis or an explanatory collocation.
Beyond the causes that generate changes in a language, the
evolution of a language remains a sine qua non condition for its
vitality and linnovation dans le lexique dune langue est inéluctable,
mais elle se manifeste dans des proportions différentes dans la langue
générale et dans les domaines de spécialité et elle recourt à des
procédés divers (ibidem: 87).
When anayzing the language changes, E. Co�eriu notes that they
are not generated by external causes, as the latter do not even exist.
Thus, in his view, the linguistic changes have a motivation that is not
related to causality, but to finality, because the speech is a free and
finalist activity, therefore it can not have external or natural causes
(Co�eriu 1997: 173). He mentions the four types of causes which were
specified by Aristotle in Physica, namely:
a) an efficient cause, that makes or produces something (the
agent or the proximal engine);
b) a material cause, with which something is being done;
c) a formal cause, the idea of what is being done;
d) a finalist cause, for which something is being done (ibidem: 176).
For the language as creative activity, the efficient cause is the
man as a speaking human being. The material cause represents the
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matter that makes up a language, meaning its historical basis
(substratum, superstratum, adstratum etc.). Regarding the creativity of
a language, the formal cause coincides with the final cause, by finality
understanding the produced item itself, with its cultural and
functional values. Therefore, the linguistic changes are not changes
in a language seen as a product, but individual innovations requested
by «the final cause», in what Eugen Co�eriu calls the speech
technique (Munteanu 2005: 312−313). Due to the fact that the
language belongs to the area of freedom and finality, the linguistic
facts can not be interpreted and explained in terms of causality
(Co�eriu 1997: 170) and even if they are produced under certain
conditions, they are not produced by these causes. The Romanian
linguist sees these conditions as exclusively cultural and functional,
and also observable at any time of the language.
2. The attitude of the Romanian intellectuals
In the Romanian culture in the sixteenth century, the translations
were, for the most part, exact replicas of the originals. The next
century the development of the belletristic style is emphasized through
the works of Dosoftei, Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Antim
Ivireanul whose original works determined this style to include
elements from all the language departments.
In the field of vocabulary enrichment through borrows from
other languages, Dimitrie Cantemir stands out as an open spirit
towards the modernization of the language and the adoption of new
terms in order to express new realities and concepts. Lexical richness
is considered to be one of the most important features of
D. Cantemirs works. His work, and especially Istoria ieroglific�,
represents a new stage in the development of the Romanian literary
language (Giosu 1973: 306). On one hand, the Romanian scholar
exploited the lexical thesaurus from previous writings, and, on the
other hand, he enriched it with new creations and especially by
borrowing from other languages, especially from Greek and Latin. We
find in Cantemirs works a balance between the Romanian terms and
the lexical loans, and the two categories do not exclude each other.
Thus, the author considers that the popular elements can stand
alongside the scholar elements; that is the reason for which he often
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struggled to give to the borrowed word Romanian equivalencies and
new meanings to the Romanian words (ibidem: 306).
Another novelty element of Cantemirs conception regarding the
language neologization is the necessity of creating an international
terminology. The Romanian scholar, as a speaker of many foreign
languages, borrowed words directly from these languages and tried to
impose a variety of scholarly neologisms, trying to provide to the
Romanian language a more lofty character. Referring to different
fields of science, the Moldavian scholar also sought to introduce in the
Romanian language the vocabulary necessary for expressing concepts
in these areas.
The concerns for enriching the language through neologisms
have also generated a contrary reaction  that is purism. The
promoters of this trend showed a profound contempt for the borrowed
words. For the purists, the language enrichment through loans is
actually an impoverishment of the means of expression because, they
say, the old words, most often polysemantic, would disappear (apud
Graur 1937: 14).
It is important to also note the conception of various writers of
the time on the language issues. Among them, we mention
D. Bolintineanu, Gr. Alexandrescu, V. Cîrlova, M. Eminescu who
either formulated principles to reform the language, or by their artistic
creations they tried to impose a direction of modernization and
transformation of the language into a literary language at the same
level as the other European cultural languages. M. Eminescu
evidentiated himself through his remarks on the problems of the
literary language in the Timpul magazine, where he militated
against the purist ideas, saying that taking out the words that had been
in the language for centuries might lead to the destruction of language,
and not its modernization. He militated for reprinting the old books
and for exploiting the expressions and words of the language ancient
thesaurus (Bulg�r 1963: 27), insisting on the unity in space and time
of the language in the regions inhabited by Romanians. He also argued
that the study of old books is the best means to fight against the
spoilage of the language because this way we could understand the
natural evolution of the language and we could avoid both the excess
of neologisms and the purist tendencies.
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The trend promoted by the writers of that time, despite the fact
that it had to face contrary scholarly opinions, aimed attaking the
language in the national Romanian direction. They accepted the
neologism as a means of enrichment necessary in the modernization
process, but they also exalted the national historical values, through
their literary works that illustrated the history of the nation,
remarkable figures from the past or even the old language, especially
the language used by the historians. The significant role of these
writers, both through their works and the theories they presented,
substantially contributed to the formation and stability of the
Romanian modern literary language.
At the end of the nineteenth century we also find at some
philologists an attitude of abhorrence to lexical borrowing from other
languages. The neologism even gets to be condemned during the
public sessions of the Romanian Academy. Sextil Pu�cariu mentions
the allocutions of King Charles I, during the solemn meeting of 23rd of
March 1884 (cf. Pu�cariu 1940: 384). Commenting on this attitude,
the linguist from Cluj notes that history repeats itself, meaning that
after a hundred years, new discussions regarding the neologism
emerge. The discussions are opportune, he says, as the interest in the
language is awakened and promoted.
Sextil Pu�cariu in Limba român�, pointed out that the borrowing
was used in the language, even before our rebirth as a Romance nation
(Pu�cariu 1940: 368). He highlights the benefic effect on the
Romanian language that the borrowing presented over time:
neologismul latin sau neolatin a avut ca urmare o pl�m�dire din nou a
limbii române tot atât de important� ca împrosp�tarea prin
împrumuturi din slavone�te (ibidem: 375).The Romanian linguist
emphasizes the main causes generating the inflow of neologisms into
the Romanian language. First of all, it is the direct contact with the
speakers of other languages, then the cultural influence from the
countries where the Romanian intellectuals were educated, and also
the social changes that generated transformations including into the
language. S. Pu�cariu also mentions among these causes the polysemy
in the Romanian language, giving as an example the verb a a�eza for
which he discovers more than 15 meanings, some of them old and
other received in the nineteenth century. Moreover, the penetration
channels of the neologisms have promoted the entry of a large number
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of borrowed terms from other languages. Thus, the development of
science has demanded the establishment of some international
terminologies. In addition to this, the commercial exchanges also
determined, through the trade of goods, the borrowing of the terms
that denote them. S. Pu�cariu also points out the role of the media that
has facilitated the adoption of many loans, but also the tendency of
some of the social layers in the Romanian society to imitate other
foreign models. He notes that this desire to imitate the language and
customs of other nations is also doubled by an attitude of convenience
that is not specific only to a certain social class anymore. He deplores
the lack of concern of some journalists for preserving the language
and criticizes their attitude to easily accept all sorts of barbarisms into
the language. Last but not least, the author notes the trend of
globalization and standardization of the language which negatively
affects the evolution of the language (cf. ibidem: 386). In conclusion,
the author states once again the need for balance between the adoption
of neologisms and the promotion of the national lexical thesaurus.
In the first volume of his work, Limba român�, S. Pu�cariu
affirms that in the history of language, the adaptation of neologisms
has not always been a concern for the Romanian scholars. The attitude
concerning neologism was to change starting with the sudden
orientation towards the Occident, towards the neo-Latin peoples,
change which transformed the neologism into a linguistic and literary
problem for most of the Romanian intellectuals. The Romanian
linguist insists on the attitude that the person who uses the neologism
should have. He pointed out that neologisms should adapt to the
Romanian language system and become a part of it. However, the
author admits that there is no rule for dressing the neologism into a
Romanian coat. Moreover, this process differs from one era to
another, for in addition to this, the Romanization used to be made to
a greater extent than today (ibidem: 401). The Romanian linguist
does not consider benefic the translations of the neologisms through
Romanian words because in this way, the language would be
impoverished by increasing the polysemy of old words. The linguist
from Cluj emphasises the positive effect that the neologisms had on
the Romanian language, when they were used correctly, because they
changed the language appearance, situating it once again into the
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Romance spirituality and pushed it away from the Balkanic
community (ibidem: 415).
During the recent years, one can observe a growing concern
from the specialists for cultivating the language and expression and
for respecting the language norms. Valeria Gu�u Romalo notes the
existence of two antagonistic attitudes concerning the current use of
the Romanian language, namely: a nonchalant attitude, free from all
doubts and responsibilities which is based on spontaneity in the
communication process and a severe and worried attitude that
generates concern for finding ways and means to control and spoil
the language (Gu�u Romalo 2002: 41). The emergence of these
opposing attitudes was generated by the freedom of expression that
the Romanian society enjoyed during the past years. Another cause for
not respecting the literary version of the language is the lack of
situational appropriateness in the speech generated by the absence of
stylistic distinctions of various language registers. Besides this, the
fact that the literary norms are not followed is another negative factor
that marks the actual use of the language.
Another category of researchers concerned with the language
standardization are the lexicographers whose role is not only to
describe the vocabulary, but also to reject or accept certain verbal or
written behaviours. The linguists attitude towards the language norm
depends on the general evolution of the society. Nowadays, les
attitudes des linguistes envers la norme ont évolué. Ont sest rendu
compte quune partie des clés du changement linguistique se trouve
dans la néologie (Niklas-Salminen 2001: 110). The neological
processes of a language prove that language is constantly changing
and that often, these changes are unpredictable. Even the lexical
forming processes vary depending on the historical period and the
cultural influences on that language. For these reasons, there is always
a lag between the changes made into the language  themselves being
the effect of the extra-linguistic transformations  and the lexical
norm, recorded into the lexicographical works. However, it is
precisely this reality that permet à la norme dévoluer et de se
modifier (ibidem: 119).
In conclusion it must be mentioned the fact that in most of the
Romance languages, the implementation of the new lexical creations
represents an institutionalized activity of linguistic planning, through
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which neologisms are created, recognized, analyzed, recorded and
disseminated. The existence of such a national body for the Romanian
language is more than necessary. It is true that such a linguistic
instance will not be capable to limit the creativity or freedom of the
language speakers, but will be able to guide them towards the
dynamics of the Romanian language and its specificity. This approach
of the linguists would determine the emergence of more strict means of
analysis and assessment of the future neologisms from the perspective of
their utility (to what extent they refer to a new concept, a new reality or
provide new information), in terms of adaptability to the specific of the
Romanian language (complying with the rules of the phonological,
orthographic and morpho-syntactic system of the language) and, not
least, from a sociolinguistic perspective (i.e. to respond to a denominative
necessity of the speaker and to remain in accordance with the linguistic
policy of the language). However, in order to make the linguistic politics
activities more efficient, it is necessary that the creation and
implementation of new terms to be supported by a veritable linguistic
marketing4 that would promote the correct use of the new words both
orthographically and orthoepically.
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Abstract
The evolution of society and the perpetual emergence of new areas of
research are the cause of continuous pressure towards the reform of
languages. That is the reason why the concern for renewing the language
generated various studies in order to understand the premises that favour the
linguistic changes. In this article we will try to point out very briefly the
attitude towards neologism of the Romanian intellectuals from the sixteenth
century until now and also their preoccupation for interculturality and for the
creativity of the language.
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Clitic Doubling of the Direct Object in Old Romanian
The Period until 1640∗
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1. Preliminary remarks
In this paper I present some aspects regarding the emergence
and development of direct object (DO) clitic doubling in early stages
of Romanian, using a corpus of 8 texts from the 16thc. and the first
part of the 17thc. (until around 1640, according to a common division
of old Romanian  see Frâncu 2009).
In contemporary Romanian, the conditions which govern the
(im)possibility of the clitic doubling are quite intricate (see GALR II,
401403), but they can be resumed as such: (i) preverbal DOs are
doubled when they are expressed by a +specific nominal (usually with
the definite article) or a pronoun with a specific reading, even if the
referent is animate; (ii) postverbal DOs are doubled when they are
expressed by a +animate nominal with a +specific reading (see also
Pan� Dindelegan 2013: 136139).
Researchers which dealt with the DO in old Romanian discussed
mostly the grammaticalization of the preposition p(r)e on as a direct
object marker (DOM) (Pu�cariu 1921−1922, Dr�ganu 1943, Onu 1959
etc.); the issue of clitic doubling is simply mentioned in a paragraph or
two. For instance, Pu�cariu (1921−1922: 577−578) shows that in old
Romanian clitic doubling served to distinguish the subject (S) from
the DO, at a time when the grammaticalization of p(r)e was not
complete. Therefore, in many contexts the distinction between the S
∗
This research is supported by a grant offered by the Romanian Ministry of
Education, CNCS  UEFISCDI, project no. PN-II-RU-PD-2012-3-0490.
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and the DO was made by the clitic, not the preposition. Even after the
grammaticalization of p(r)e, the use of the doubling clitics continued.
Dr�ganu (1943: 67−75 and passim) shows that the doubling of the DO
by a pronominal element is an old Indo-European mechanism. He
shows that the morphological endings of the accusative case are
derived from doubling pronominal elements, which in structures like
DO + doubling pronouns + verb could be grammaticalized as markers
of the accusative case, attached to the previous word (the DO). The
author cites Sandfeld (1930) who shows that the doubling of the DO is
a current phenomenon in Balkan languages. Onu (1959: 206)
considers that the doubling is a means of differentiating the DO from
the S; its existence in other Romanian dialects shows that the
phenomenon is very old, preceding the separation of Romanian
dialects. Onu shows that if the phenomenon appeared and developed
in Romanian, it must have been from contexts with syntactic
chiasmus, by the contamination of two different structures, one with
a clitic DO and one with a nominal DO: îl cunosc I know him +
cunosc pe Ion I know John.
2. Clitic doubling of the DO in the corpus
For this research, I selected 8 texts from the earliest attested
stages of Romanian, namely the 16thc. and the beginning of the 17thc.
Short texts were investigated entirely (MI), from the long texts I
selected fragments of 50−100 pages (CB, CC2, CP, DÎ, Ev.1642, FD,
CC1)1. I selected the contexts with (obligatory or optional) clitic
doubling in contemporary language: postverbal DOs expressed by
+animate nouns, especially +human, several types of pronouns
(personal, demonstrative etc.); for preverbal DOs, several semantic
types of nouns were considered (with the exception of nonspecific
ones, which are not doubled in contemporary Romanian) and several
types of pronouns.
In CB, most postverbal DOs are not doubled; they include
strong personal pronouns, common nouns denoting +human entities,
proper nouns, the indefinite pronoun vreunul any, one. Doubled
1
After the examples, I indicated the page from the manuscript or from the
modern edition (if this edition does not indicate the original page from the
manuscript).
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postverbal DOs are very rare, only with strong personal pronouns
(which, in most contexts, are not doubled). Preverbal DOs are doubled
in approximately half of the contexts; inanimate nouns are doubled,
while animate nouns are not doubled; so is the negative pronoun
niciunul no one; the demonstrative pronouns and the relative
pronouns ce that, cela ce who are doubled only in some contexts.
In CP, the doubling of the DO is more frequent than in the
parallel text from CB. Postverbal DOs are doubled in approximately
half of the contexts. In many contexts, strong personal and reflexive
pronouns which are not doubled in CB have a doubling clitic in CP
(see pages 8, 51, 52, 54 etc.).
In CC1, postverbal DOs are predominantly not doubled. In 20
pages from the modern edition, 5 postverbal DOs are doubled; all of
them are strong pronouns, with or without the prepositional marker
p(r)e (s�-i turn�m ei c�tr� Dumnezeu, 11v−12r to turn them to God;
luo-le iale, 14r [he] took them etc.); in the same pages there are
approximately 100 contexts without doubling (including many with
strong personal pronouns, with or without the prepositional marker).
With preverbal DOs, the ratio of doubled and not doubled DO is 1 to
3. In some contexts strong personal pronouns are doubled, in others
they are not.
In CC2, postverbal DOs are mostly not doubled. Doubled DOs
are strong pronouns with a reflexive value (totu carele-�u înal�� sine,
7 everyone who raises themselves; se derepta pre elu�u, 8 he
corrected himself) and demonstrative pronouns (nu-i socotea�te pre
aceia, 5 [he] doesnt consider them). The strong personal pronouns,
with or without the prepositional marker, are not doubled. Preverbal
DOs are doubled in approximately half of the contexts.
In FD, postverbal DOs are mostly not doubled, irrespective of
the prepositional marking. Strong personal pronouns are doubled in
some contexts. As to preverbal DOs, the ratio of doubled and not
doubled DOs is approximately 1 to 1; postverbal DOs are animate or
inanimate nouns, relative, personal or demonstrative pronouns, with or
without p(r)e.
In DÎ, postverbal DOs are generally not doubled, irrespective of
the prepositional marker. The ones that are doubled are strong
pronouns with p(r)e (noi us (XII, XVIII), the demonstrative aceaea
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preceded by the emphatic marker �i also (XXXI) and rarely a DP
aceale f�lci, XV those areas of land; pre atâ�ia cre�tini, XVIII so
many christians; acel bir, XXXVIII that tax). As to preverbal DPs,
the ratio of doubled and not doubled DOs is balanced; a few
generalizations can be made: (a) preverbal DOs which are not doubled
lack the prepositional marker; (b) usually, the demonstrative pronouns
with neuter value are not doubled; (c) strong pronouns are doubled.
In MI, postverbal DOs are mostly not doubled; the ones which
are doubled are strong personal pronouns with the prepositional
marker (pre voi 182r you; pre noi us 184v, 185r in two contexts,
188r, 188vetc.) or by a DP (aceasta trimitire �i scriptur� 179v this
message and scripture, aceasta scriptura 181r this scripture etc.); at
the same time, postverbal DOs expressed by a strong personal
pronoun are not doubled in other contexts (pre noi 176v, 184r, 185v
us; noi 185v us; voi 184r you; pre voi 171r, 176v, 193v you; pre
sire 184v himself), which shows that a rule regarding the clitic
doubling of the DO was not generalized at that moment. For preverbal
DOs, the ratio of doubled and not doubled DOs is balanced; the strong
personal pronoun can be doubled (pre noi 188r, 188v, 193r us) or not
(pre noi 188r, 188v us).
In Ev.1642, postverbal DOs are more frequently not doubled. In
the pages selected for the corpus, doubled DOs are strong personal
pronouns with p(r)e (pre ei, 13, 19 them; pre voi, 14 you; pre noi,
15 us; pre el, 22 him etc.) and reflexive pronouns (pre sine, 10, 14
himself etc.). In the same pages, these two categories of pronouns
appear without the clitic (pre sine, 5, 16 himself; pre el, 12, 21, 23
him etc.); this is an indication that the rules regarding clitic doubling
were not generalized at that time. Preverbal DOs are usually doubled.
Some descriptive generalizations can be made after this corpus
research:
− there was a difference between preverbal DOs and postverbal
DOs with respect to clitic doubling, as early as the 16thc.; the resuming
of a preverbal DO by a pronominal clitic is more frequent than the
anticipation of a postverbal DO, and it is not necessarily related to the
word class or the semantic features of the DO;
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− preverbal DOs are sometimes doubled, sometimes not,
irrespective of the prepositional marker, in approximately equal
proportions; (but in CC1 the contexts without doubling are more
numerous; at the end of the period, in Ev.1642 the contexts with clitic
doubling are more numerous);
− postverbal DOs are more frequently not doubled (with the
exception of CP, where the ratio of the doubled and not doubled DOs
is balanced); doubled DOs may be strong personal pronouns (CB,
CC1, CP, DÎ, Ev.1642, FD, MI), reflexive pronouns (CP, CC2,
Ev.1642), demonstrative pronouns (CC2, DÎ), nouns and various DPs
(FD; DÎ, MI);
− there wasnt a correlation between the prepositional marker
and the clitic doubling, unlike in contemporary language, where
doubled postverbal DOs are necessarily prepositional (except
structures with right-dislocation); doubled postverbal DOs could have
the preposition marker or not; this variation is found even with strong
personal pronouns (for instance, in CB it is without the preposition, in
CP is usually without the preposition, in CC1 the ratio is balanced, and
in CC2, DÎ, Ev. 1642, MI the preposition is usually present);
− the general conclusion is that rules of clitic doubling were not
fixed at the end of this period.
3. Hypotheses regarding the emergence of DO clitic doubling
in Romanian
Clitic doubling was considered a means of disambiguating the
DO from the S (Pu�cariu 1921−1922; Onu 1959); these two syntactic
roles could be mistaken one for the other when they were both
+human nouns or pronouns, as the word order was not rigid. It is
difficult to say what the standard, unmarked word order was in old
Romanian (SVO or VSO). However, this word order was not rigid (as
it isnt in contemporary Romanian). The structures in which the
subject and the direct object were adjacent were ambiguous, whether
they were preverbal or postverbal, especially when they both denoted
animate entities: Dup� aceaia afl� elIisus în besearec�. (CC1, 18r)
After that he found Jesus / Jesus found him in the church. Ambiguity
could be present even if one DP was preverbal and the other
postverbal as the word order allowed the OVS structure. This
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ambiguity is preserved in contemporary Romanian, in structures like
Bate câinele pisica. The dog beat the cat/ The cat beat the dog, B�tea
turcul românul The Turk beat the Romanian / The Romanian beat the
Turk. In these types of contexts, two means of disambiguation
emerged: clitic doubling and the prepositional marker p(r)e.
It was shown that the use of the preposition p(r)e on as a DOM
started in contexts with a transitive verb and a locative adjunct, such
as: ce veri vrea s� trime� la împ�r��ie mea, nu trimeate pre streini,
ce-mi scrie cu mâna domnetale (DÎ.1600: XXXII: 239v) what you
want to send me, dont send me by strangers, but write it with your
own hand; �i au poruncit m�riia lui pre solii m�riii lui (DÎ.1600:
XXXVI) and the king ordered by his envoys etc. The interpretation
of the prepositional adjunct became ambiguous, as in: Sufl� preei �i
deade lor Duhul Sfânt (CC1, 8r) he blew (upon) them and gave them
the Holy Spirit; s� ung� pre trupul lu Iisus (CC1, 14v) to anoint
(upon) Jesus body. After a while, the locative adjunct could be
reinterpreted as a DO. A supplementary argument in favor of the
locative origin of the prepositional marker for the DO is the fact that
in old Romanian another locative preposition could be used to mark
the DO, namely spre to; moreover, direct objects marked by spre
could be doubled by a pronominal clitic, as in: �i-i scopescu spreei
and they castrate them (Codicele Teodorescu, 48v, apud Stan 2013:
174). The structure with spre was not preserved in contemporary
Romanian.
From the two means of differentiating the S from the DO, it
seems that clitic doubling is the oldest, since it is present in
Aromanian as well; this dialect of Romanian lacks the prepositional
marker2 (pe or any other preposition with this role)  see Nevaci 2013:
18. Therefore, clitic doubling must have emerged prior to the
separation of Romanian dialects (see also Onu 1959: 206). When the
preposition pe began its grammaticalization process as a marker of the
DO, it entered in a sort of competition with the doubling clitic.
According to the corpus used in this research, the prepositional marker
2
Only recently, under the influence exerted by Dacoromanian or by Slavic
languages, the prepositional marking of the DO can be found in the language spoken
by some Aromanian communities (Manuela Nevaci, p.c.).
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seems to be preferred to the clitic doubling of the DO, in the first
stages of old Romanian (until around 1640), with the exception of CB
and CP from the corpus. For instance, in DÎ.1563−1564: II the
postverbal DO, a proper name, is marked with pre, but it is not
doubled (Eu am avut nepot pre Nen �i pre L�p�dat literally I had as
nephews Nen and L�p�dat). In DÎ.1579−1580: VI, the postverbal DO
expressed by a +human common noun is marked with pre and it is not
doubled (am întrebat pre to� fra�ii miei �î pre toate rudele mele �î pre
to� meg[i]e�âi di sat I asked all my brothers and all my relatives and
all the freemen from the village). In other documents from the end of
the 16thc., the contexts without doubling are more numerous than the
ones with clitic doubling; in these texts, the doubling is recorded
firstly with prepositional strong pronouns: �i va s� ne piiarz� �i pre
noi (DÎ.1599: XVIII, 1r) and he wants to destroy us as well etc. At
the end of the period, in Ev.1642, clitic doubling is less frequent than
the marker p(r)e; in all the relevant contexts with clitic doubling from
the pages included in the corpus, the DO has the marker p(r)e; in the
contexts without doubling, p(r)e is also very frequent.
As it was already noticed (Pu�cariu 1921−1922, Onu 1959),
from the two means of differential DO marking which were used in
the 16th and the 17thc. (up to 1640), clitic doubling was sometimes
ambiguous, because the nouns could have the same number and
gender: Acela IsusM.SG învise-lM.SG ZeulM.SG (CB, 22) That Jesus
overpowered the god / God overpowered that Jesus. Therefore, the
presence of the prepositional marker is a better means of
disambiguating the DO from the S. There are several factors which
lead to the emergence and generalization of clitic doubling in
Romanian:
(i) the need to distinguish the DO from a locative adjunct, as the
prepositional DO emerged from a locative adjunct and in the early
stages, the interpretation could be ambiguous after transitive verbs
(see Pu�cariu 1921−1922 for more examples);
(ii) translations could be a source for clitic doubling; according
to Hill (2013) the addition of the clitic in a structure with a strong
pronoun DO was just a means to put into background the strong
pronoun, so that it wouldnt be interpreted as emphatic; as we can see
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in some parallel texts from the corpus, for some contexts from CB
with strong pronouns, the corresponding contexts from CP are with a
clitic or a clitic which doubles the strong form: l�sar�-i (CB, 40) vs.
l�sar� ei (CP, 40) they let them; mearse voivod� cu slugile-�i, aduse
ei (CB, 52) vs. mearse voivod� cu slugile �i-i aduse (CP, 52) the king
went with his servants and brought them; sf�tuir� s� ucig� ei (CB,
55) vs. se sf�tuir� s�-i ucig� (CP, 55) they advised to kill them; �i
chemar�-i, ziser� lor (CB, 40) vs. �i-i chemar� ei de ziser�lor (CP,
40) And they called them and told them;
(iii) when the structure with clitic doubling emerged, the
postverbal DO could have been a right-dislocated element (this kind
of dislocation was discussed for Spanish as well, see Gabriel, Rinke
2010). By dislocation, an element is taken from its base position and
placed in one of the syntactic peripheries of the clause. Left
dislocation is more frequent, with or without prosodic isolation. Very
often, the dislocation of a nominal leaves a trace in its base syntactic
position, lexicalized as a personal pronoun. Right dislocated elements
may be prosodically separated from the clause or not (Îl v�d, scaunul
and Îl v�d scaunul I see it, the chair). The trace left behind by the
right-dislocated DO is expressed as a clitic; the DO is interpreted as a
sort of apposition to the pronominal clitic, as it explains the referential
content of the clitic. Even inanimate nouns can be doubled if they are
dislocated: nu l-au pus el acel bir (DÎ.1600: XXXVIII), literally: they
didnt install it, that tax.
The grammaticalization or the pragmaticalization of the
structure with clitic doubling might have emerged from these contexts
with right-dislocation, in certain semantic and pragmatic conditions. A
further study on the period after 1640 will shed more light on the
contexts in which clitic doubling generalized first.
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Abstract
This paper presents the development of the clitic doubling of the
direct object (DO) in old Romanian, in the 16th and the 17thc. (until 1640).
Quantitative remarks are made on a corpus of 8 texts, of various types:
religious texts, administrative documents and narrative literature. The
investigation of the corpus showed us that the doubling of preverbal DOs
was more frequent and it was not necessarily related to the semantic or
syntactic properties of the DO. Postverbal DOs are more frequently not
doubled (except in one text), whether they are strong pronouns, reflexive
pronouns, demonstratives, nouns or nominal phrases. There wasnt a
connection between the differential object marking (DOM) with the
preposition p(r)e and the doubling of the DO; this fact is unlike in modern
Romanian, where the contexts with clitic doubling are a subset of the
contexts with DOM. I draw the conclusion that at the time of these texts
there wasnt a set of precise rules regarding clitic doubling, as the
grammaticalization of the doubling clitics was an ongoing process. I also
advanced several hypothesis regarding the development of clitic doubling in
Romanian: (i) it was shown that clitic doubling appeared as a means to
disambiguate between the subject (S) and the DO, as the word order of these
constituents was flexible; it seems to be an old phenomenon, because it is
present in other dialects of Romanian (in Aromanian), so it developed prior
to the separation of dialects; it didnt always manage to distinguish the DO,
if the S and the DO had the same gender and number; as a consequence, the
locative preposition p(r)e (on) grammaticalized as a differential object
marker; (ii) translations from Slavic could be a source for clitic doubling; the
translation of a pronoun merely by a strong pronoun would have triggered an
emphasis reading, hence the addition of the weak pronominal form, in order
to neutralize the effect of the strong form; (iii) the doubled DO could have
been initially a right-dislocated DO and the trace left behind by the rightdislocated DO was expressed as a clitic; in later stages of the language, this
pattern grammaticalized.
Iorgu Iordan  Al. Rosetti Institute of Linguistics
of the Romanian Academy
Bucharest, Romania

Gavril Istrate, colaborator al Ateneului b�c�uan
Ioan D�NIL�
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Lingvistica româneasc� din a doua jum�tate a secolului al
XX-lea îl înregistreaz� pe Gavril Istrate ca pe unul dintre
reprezentan�ii de seam� ai ramurilor de istoria limbii române �i
dialectologie. Mai mult decât atât: filologul ie�ean s-a remarcat ca o
prezen�� dinamic� în istoricul Universit��ii Alexandru Ioan Cuza,
conducând destinele facult��ii de profil aproape dou� decenii, dar �i în
via�a cultural-�tiin�ific� a Moldovei �i a ��rii. Pentru a în�elege corect
aceste realit��i, e necesar� îns� �i raportarea la epoc� (C�lin 2014:
9), ceea ce ar exclude evalu�rile injuste ori corela�iile nemotivate.
Experien�a proprie m-a f�cut s� creez o imagine autentic� a
omului �i filologului Gavril Istrate. La Craiova, în 1979, în cadrul unui
simpozion na�ional, la Târgu-Neam�, la Zilele Ion Creang�, sau la
Ia�i, în cuprinsul a dou� vizite (10 decembrie 2007, respectiv 18
februarie 2008), am remarcat memoria neobi�nuit�, deosebit de util�
unui profesor d�ruit publicului (D�nil� 2014a: 6). În anii 80, mi-a
trimis o scrisoare alarmant�: îmi cerea s� iau atitudine fa�� de
propunerea unui profesor de limba �i literatura român� (?) din zona
Gala�iului parc�, publicat� în revista Luceaf�rul, de a fi scoase din
programa �colar� pentru gimnaziu �i liceu textele care con�in un
num�r prea mare de regionalisme, întrucât creeaz� dificult��i majore
în în�elegerea lor de c�tre (pre)adolescen�i. Erau incrimina�i Ion
Creang�, Gala Galaction, Ion Agârbiceanu �.a. Desigur, nu am putut fi
indiferent la o realitate care contravenea logicii �i firii culturii
na�ionale. Când în 2007 i-am amintit de acest episod, a reac�ionat
prompt: �tiam eu c� n-ai s� m� la�i singur în b�t�lia asta.
În 2014, cu o s�pt�mân� înainte de a pleca din aceast� lume, îmi
planificasem s�-i fac o vizit� pentru a-mi vorbi despre Vasile
Alecsandri (c�ruia în tratatul de Limba român� literar� din 1970 îi
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aloc� 14 pagini), Gh. Hasan (primul rector al Institutului Pedagogic de
3 ani din Bac�u), Gheorghe Caraga�� (n�scut la Corbasca), Vasile
Arvinte, Sandu Manoliu sau Gheorghe Bârg�oanu (1896−1964, de loc
din Filipeni, c�s�torit cu fiica lui G. Ibr�ileanu, Maria). Un subiect
special l-ar fi constituit Giorge Pascu, despre care spusese vorbe
memorabile: Am fost totdeauna impresionat de speciali�ti de
autoritate ca Ov. Densusianu, Giorge Pascu �i al�ii (Cronica, 1984).
Va trebui s� m� mul�umesc cu înregistr�rile audio din 2007 �i 2008
sau cu profilurile din suita de Studii �i portrete (2001−2009). La
informa�iile despre b�c�uanul Sandu Manoliu, devenit n�s�udean, ar fi
meritat ad�ugat� prezentarea unui alt înv���tor, probabil rud� cu
filologul  Nistor (Ernest) Istrate, n�scut în 1775 tot la Nepos
(cf. Lucian Predescu, Enciclopedia României, Bucure�ti, Editura
Cugetarea, 1940). E posibil s� fi fost în aten�ia Lumini�ei Boto�ineanu,
n�s�udeanc� �i ea, ultimul doctorand al lui Gavril Istrate.
O imagine complet� �i exact� a operei �tiin�ifice �i gazet�re�ti a
celui ce ne-a l�sat Originea limbii române literare (1981) nu avem
înc�. Dac� lingvi�tii îi citeaz� contribu�iile (Rosetti et al. 1971;
Munteanu, �âra 1983 �.a.), bibliografii nu acord� importan��
detaliilor. O monografie ini�iat� de Complexul Muzeal Jude�ean
Bistri�a-N�s�ud, Gavril Istrate (în portrete, cronici, autografe)
(Bistri�a, Editura George Co�buc, 2002), nu înregistreaz� decât dou�
texte despre cel în cauz�, publicate la Bac�u, în Ateneu (februarie
1971; semneaz� D. Nica) �i, respectiv, în Sinteze (De�teptarea, 25
februarie 1994; semneaz� Ion Nu��). În exemplarul primit de la Gavril
Istrate, sunt operate corecturi în interiorul c�r�ii chiar de c�tre el.
(Unele au r�mas, ca anchetele dialectice [sic!], de la p. 41.)
Grav� este eroarea rezultat� din modificarea titlului unei lucr�ri
fundamentale elaborate de Gavril Istrate (Balacciu, Chiriacescu 1978),
de�i primele informa�ii din articol sunt exacte: ISTRATE, Gavril (n.
23 februarie 1914, sat Nepos, com Feldru, jud. Bistri�a-N�s�ud),
lingvist. Titlul respectivei lucr�ri de dialectologie este deformat în
Graiul lui Nepos, creându-se confuzia, eventual, cu o lucrare de
stilistic� despre limba scriitorului latin Cornelius Nepos, cel care a
promovat biografia ca specie literar�. Într-un articol semnat de Gavril
Istrate (Istrate 2007), titlul lucr�rii din 1937 este citat corect: Graiul
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din satul Nepos. (În alte situa�ii, am g�sit �i titlul Graiul satului Nepos
care, de�i modificat, m�car nu creeaz� ambiguit��i.)
Unul dintre comentatorii scrierilor lui Gavril Istrate,
universitarul b�c�uan Constantin Cojocaru, este men�ionat în
Bibliografia Ateneu  40: 19642004 (Donea 2004) cu o recenzie
la studiul lingvistic Dimitrie Cantemir al lui �tefan Giosu (Bucure�ti,
Editura �tiin�ific�, 1973), dar numele apare deformat în Grosu. La
indicele de nume din final, lipse�te forma corect�, în schimb apare un
autor inexistent: �tefan Grosu. Este una dintre pu�inele erori ale c�r�ii
Marilenei Donea.
Gavril Istrate nu poate fi considerat un publicist propriu-zis.
Gazet�ria pe care a practicat-o a îmbr�cat forma colabor�rilor la
diverse reviste, f�r� ca profesorul ie�ean s� fi fost membru al unui
colectiv de redac�ie (excep�ii: Cum vorbim �i Cronica) �i f�r� s� fi
întemeiat o publica�ie. (Ceea ce se �tie este c� a încurajat constant
ini�iativele materializate în apari�ia de titluri în presa ie�ean� �i cea
româneasc�.) Istoria jurnalismului din România în date, coordonat�
de Marian Petcu (2012), înregistreaz� doar dou� prezen�e ale lui
Gavril Istrate: ca membru în colegiul de redac�ie al revistei ie�ene
Cronica (înc� de la primul num�r  12 febr. 1966 , al�turi de
Constantin Ciopraga, Al. Dima �.a.) �i în calitate de coordonator al
altei reviste ie�ene, Curierul Ginta latin� (1993).
Dic�ionarul presei literare române�ti (1790 −2000), de I. Hangiu
(2004) consemneaz�, firesc, mai multe titluri: 1. Analele �tiin�ifice al
Universit��ii «Al.I. Cuza» din Ia�i. Lingvistic�. Literatur�
(1955−1977), colaborator cu studii de lingvistic�, al�turi de
G. Iv�nescu, Iorgu Iordan, V. Arvinte �.a.; i se citeaz� articolul
Centenarul na�terii lui Co�buc (1966); erori: nu la pozi�ia 168
(Analele �tiin�ifice ale Universit��ii «Ovidiu» din Constan�a), ci la
pozi�ia 167 de la Indice este prezent Gavril Istrate; de fiecare dat� este
transcris Istrati, în loc de Istrate; 2. Cum vorbim (Bucure�ti,
1949−1952), în comitetul de redac�ie; aceea�i grafie: Istrati; 3.
Ia�[i]ul literar (1954−1969); este citat articolul lui Gavril Istrate
Dou� variante ale Miori�ei (4/1957); erori: nu la pozi�ia 1196
(Ia�[i]ul), ci la pozi�ia 1197 de la Indice; Istrati, în loc de Istrate;
numele poetului Ion Istrati, de dou� ori într-o enumerare; 4. Ia�[i]ul
nou (1950−1954); colaborator, al�turi de Iorgu Iordan,
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Al.A. Philippide �.a.; 5. Revista român� (Ia�i, 1955−); colaborator,
al�turi de V. Ad�sc�li�ei, Stelian Dumistr�cel �.a.; 6. Via�a (Ia�i,
1971−1996), cu men�iunea: Maria Platon îl omagiaz� pe prof.
G. Istrate, care face public� O scrisoare a lui Lucian Blaga c�tre
Gavril Istrate (20 sept. 1940). Înc� dou� trimiteri de la indicele de
nume  2115 �i 2586  nu se confirm�: prima, referitoare la România
literar� (1968), îl înregistreaz� pe Gh. Istrate, iar a doua, despre
Via�a româneasc� (1906−), nu include numele Istrate/Istrati.
Dup� cum se vede, niciunul dintre cele dou� instrumente de
informare nu înregistreaz� colaborarea filologului ie�ean la Ateneu.
O va face Marilena Donea, autoarea bibliografiei revistei, care
grupeaz� distinct prezen�ele ca autor �i, respectiv, pe cele din
categoria Despre... Contribu�iile publicistice ale lui Gavril Istrate
sunt cuprinse la sec�iunea-subsec�iunea 3. Literatura român�; a)
Istorie �i critic� literar�; a,1) Probleme generale, de�i dou� dintre cele
trei titluri reproduse sunt din domeniul lingvisticii sau m�car al
stilisticii: 350 de ani de la prima traducere cunoscut� a Alexandriei
(Istrate 1970b), Poezia �i limba ei (Istrate 1970d) �i Limba
cronicarilor (Istrate 1971). Celelalte sunt a�ezate la subsec�iunea
a,3) despre scriitori: Traducerea lui Co�buc [a Divinei Comedii, de
Dante Alighieri] (Istrate 1965); I. Budai-Deleanu (150 de ani de la
moarte) (Istrate 1970a); Uniformitate sau diferen�iere? (Limba operei
sadoveniene) (Istrate 1970c); Edi�ii �i editori [G.T. Kirileanu,
Constantin Botez, George C�linescu, Iorgu Iordan], (Variet��i critice;
Centenar Creang�) (Istrate 1989).
Articolele despre scrierile lui Gavril Istrate sunt plasate la
aceea�i categorie în subsec�iunea a,4) Critica criticii �i sunt semnate
de Dumitru Nica  Gavril Istrate, Limba român� literar� , în
urm�torul an de la apari�ia la Editura Minerva (Nica 1971) �i,
respectiv, de C. Cojocaru  Gavril Istrate, Studii eminesciene, Ia�i,
Editura Junimea, colec�ia Eminesciana, 1987 (Cojocaru 1988).
Subiectul cu care Gavril Istrate deschide suita articolelor
publicate în seria nou� a revistei Ateneu (1925; fondatori, Grigore
Tabacaru �i George Bacovia; 1964, serie nou�, ini�iat� de Radu
Cârneci) pare o prelungire a temei Limba poeziei lui George Co�buc,
cu care î�i luase în 1949 doctoratul în �tiin�e filologice. La un an dup�
inaugurarea seriei noi, revista b�c�uan� îi public�, într-o sec�iune
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dedicat� lui Dante Alighieri, studiul Traducerea lui Co�buc (Istrate
1965). Privit astfel, titlul este derutant: scriitorul italian este în centrul
aten�iei sau n�s�udeanul nostru? E vorba, desigur, de opera poetului
român, cea care l-a f�cut pe Ramiro Ortiz s� remarce c� pu�ine
popoare în Europa se pot f�li cu alt� [traducere] mai bun�. Gavril
Istrate are prilejul de a trece în revist� tradi�ia traducerilor în România
(de cel pu�in �ase decenii) �i de a-l deosebi pe Co�buc de cei ce l-au
precedat: Gh. Asachi, G. Bari�iu, Ion Heliade-R�dulescu. T�lm�cirea
unui poet  deducem din incursiunea tematic� a lui Gavril Istrate  de
c�tre alt poet este cea mai fericit� combina�ie. Important� este �i sursa:
dac� Maria Chi�u ne l�sase în 1883 �i 1888 variante din Infernul �i,
respectiv, Purgatoriul, invadate îns� de italienisme, iar N. Gane s-a
slujit, în 1906, de traducerea francez�, Co�buc inten�ionase s�
foloseasc� varianta german�. A renun�at  spre binele cititorilor  �i a
înv��at italiana, reu�ind s� ne transmit� fiorul de care a fost st�pânit
Dante însu�i în momentele de crea�ie a nemuritoarei sale opere.
Admira�ia pentru �coala Ardelean�, cu tot cu exager�rile
lingvistice, l-a f�cut s� adere la observa�ia lui Lucian Blaga: În tot ce
au întreprins latini�tii este orizont �i m�re�ie (Vremea, 1943, apud
Istrate 2001: 244). La 150 de ani de la moartea lui I. Budai-Deleanu,
va publica un medalion atitudinal (Istrate 1970a: 13): Un scriitor nu
poate fi apreciat în mod just decât în m�sura în care se �ine seama de
împrejur�rile în care a lucrat �i de epoca în care a tr�it. Concluzia
este provocat� de nemul�umirea lui Petru N. Hane� privitoare la limba
român� din �iganiada. Epopeea ar cuprinde specimene de cuvinte
care în niciun caz nu �i-ar putea avea locul într-o compunere literar�.
Într-un ton sobru, f�r� exalt�ri, conchide c� �iganiada este capabil�
s� poarte numele autorului ei, ca �i pe cel al poporului nostru, pân� în
cel mai îndep�rtat viitor.
Gavril Istrate î�i exerseaz� în aproape toate articolele câmpul
informa�ional din istoria limbii române, dar nu constatativ, ci
interpretativ �i deci contextualizat. Articolele lui au un vizibil caracter
integrator, încât miza asumat� poart� un singur nume: limba român�
literar�. La 350 de ani de la prima traducere cunoscut� a Alexandriei,
el va întreprinde o analiz� (Istrate 1970b) din perspectiva limbii vii, în
varianta oral�, sprijinindu-se pe manuscrisul celei mai cunoscute c�r�i
populare, datat 1620 �i descoperit lâng� Blaj.
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Interesul lui Gavril Istrate s-a îndreptat �i c�tre scriitorii
contemporani, iar prin aceasta, c�tre spiritul cititorului modern.
Împlinirea a 90 de ani de la na�terea lui Mihail Sadoveanu îi d� prilejul
de a face public� o dilem� despre limba operei acestuia: Uniformitate
sau diferen�iere? (Istrate 1970c) Autorul Baltagului �i al Fra�ilor Jderi
 va scrie în 1991  a recurs, adesea, în romanele istorice, la o serie de
termeni ardelene�ti regionali, cu ajutorul c�rora a plasat ac�iunea în
trecut (Limba literar� �i regionalismul, în Istrate 2005: 227). Dintre
ace�tia, Gavril Istrate urm�re�te substantivul prunc, care cunoa�te o
frecven�� foarte ridicat� în volumul Ochi de urs, localizat în
Transilvania, �i absen�� total� în 24 iunie, cu subiectul împrumutat din
p�r�ile Dun�rii, unde prunc nu circul� în vorbire (ibidem).
Anul 1970 este cel mai rodnic pentru colaboratorul revistei
Ateneu: dup� cele trei articole discutate anterior, Gavril Istrate a
etalat preocup�ri profunde pentru actul crea�iei artistice, în Poezia �i
limba ei (Istrate 1970d). Cu luciditate, în anul când tocmai publicase
la Minerva culegerea de Studii �i articole din seria Limba român�
literar�, va decide c� la confluen�a secolelor XVIII �i XIX, singurul
poet veritabil care poate fi citat este cel anonim, creatorul doinei �i al
baladei populare. Nu întâmpl�tor �i Blaga, �i Pillat, �i Voiculescu, �i
Ion Barbu cultiv� folclorul �i sânt influen�a�i de limba lui.
În primul num�r din 1971, revista Ateneu încorporeaz�
pagina/paginile de consulta�ii pentru examenul de bacalaureat �i
admiterea în facult��i. Materialele care vor apare [sic!] în numerele
viitoare vor fi semnate de lectori �i profesori universitari, precum �i de
profesori de liceu cu o vast� experien�� pedagogic� (Istrate 1971: 13).
Cum în acea vreme literatura român� se preda pe criteriul cronologic,
iar perioada veche era dificil� sub raportul recept�rii de c�tre
adolescen�i, Gavril Istrate a fost probabil solicitat s� scrie un studiu
despre Limba cronicarilor. A rezultat un articol alc�tuit cu rigoare �i
concizie, v�dind autoritatea �tiin�ific� a universitarului ie�ean. Dac�
textul dedicat Alexandriei din num�rul pe septembrie 1970 se încheie
cu o sintagm�-cheie (... nu uit�m c� basnele �i minciunile respective
au f�cut deliciul p�rin�ilor no�tri �i au contribuit, în mod efectiv, la
formarea limbii române literare, Istrate 1970b), cel din ianuarie 1971
se deschide �i se închide cu aceea�i sintagm�: Limba român� literar�
î�i are originea în traducerile, cu caracter religios, efectuate în
Transilvania în a doua jum�tate a secolului al XVI-lea �i, respectiv,
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literatura istoric� a contribuit, în mod efectiv, la dezvoltarea limbii
române literare (Istrate 1971).
A urmat o pauz� de 18 ani, pentru ca, în ultima lun� a anului
1989, sub semnul centenarului comemorativ Ion Creang�, s� discute
despre Edi�ii �i editori, trecând în revist� înf��i��rile tipografice ale
operei humule�teanului universal �i discutând valabilitatea ori lipsa de
valabilitate a interven�iilor editoriale. Articolul lui Gavril Istrate este
un bun suport pentru speciali�tii în textologie.
Discipolul lui Iorgu Iordan nu face concesii ideologice în
redactarea textelor. Rareori r�zbate un ecou din sistemul de norme ale
vremii, ca în exemplul urm�tor: Cultivarea limbii poeziei populare
înseamn�, în acela�i timp, o lupt� necru��toare împotriva curentelor
lingvistice înapoiate (Istrate 1970d: 18). Solida preg�tire din perioada
interbelic� nu putea fi str�puns� de obliga�iile teziste ale epocii, a�a c�
fraza lui Gavril Istrate are note de spontaneitate. (Astfel se explic� unele
pleonasme, ca ne rezum�m numai ori În concluzie, deci −
Ateneu, Istrate 1970b.) De altfel, cei doi comentatori ai s�i, D. Nica �i
C. Cojocaru, îl evalueaz� corect: Volumul lui Gavril Istrate Limba
român� literar� (Editura Minerva, 1970) [...] este una dintre foarte
pu�inele c�r�i de temeinicie pe care le are domeniul (Nica 1971);
Rectific�rile �i complet�rile aduse de Gavril Istrate la Bibliografia
Mihai Eminescu constituie o contribu�ie major� la cunoa�terea difuz�rii
�i recept�rii operei celui mai mare scriitor român (Cojocaru 1988).
Datoria de a m�sura contribu�ia revistei b�c�uane la cunoa�terea
�i promovarea culturii �i a limbii române ne-a determinat s�-l plas�m
pe Gavril Istrate printre cei care au f�cut ca Ateneul s�-�i câ�tige o
personalitate indiscutabil� în publicistica na�ional� (D�nil� 2014b:
27). Articolele sale, acoperind trei decenii din existen�a publica�iei,
sunt indiscutabil modele de erudi�ie, pricepere compozi�ional� �i
responsabilitate pentru destinul culturii na�ionale.
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Gavril Istrate and His Collaboration
to the Cultural Magazine Ateneu of Bac�u
The study has to be considered as a double homage to the philologist
of Iasi on his centenary, on the one hand, and the celebration of a half
century of existence of the new series of the cultural magazine the Ateneu.
Gavril Istrate was relatively well represented in the columns of the magazine
founded by Grigore Tabacaru and George Bacovia in 1925. Searching the
collections of the first decade new series magazine (1964−1974), we have
realized that the specialist whose origins are in N�s�ud and Ia�i was invited
to publish his studies in the section of Romanian language and literature
articles and he did it in terms of a well-known dedicated professor in
Romanian universities. Consequently he published studies and approaches to
the language of chronicles and poetry generally speaking as well as articles
on cultural events such as 350 years since the first acknowledged translation
of the Alexandria or the centenary of Ion Creang�. In 1965 he wrote
commentaries on George Co�bucs version of Dantes Divina Comedia and
on the personality of Ion Budai-Deleanu dedicated to his 150 years
commemoration (1970). He was also concerned with the language of
M. Sadoveanus work − also entitled Uniformity or Differences? (October
1970). In the June 1988 issue of the Ateneu he commented on Constantin
Cojocarus study on Eminescus work. As a conclusion we may state that
the philologist Gavril Istrate had an important contribution to the linguistic
journalism, or generically named cultural journalism as it was reflected in
the columns of the cultural magazine Ateneu.
Universitatea Vasile Alecsandri
Bac�u, România

Pentru o standardizare a manuscrierii române�ti
Ovidiu DR�GHICI
Key-words: graphematics, official normative discourse, standard,
school curricula, textbook editing, handwriting acquisition, uniform literacy,
idiography milestone

1. Preliminarii
Propunem aici o standardizare oficial� a scrisului de mân�
românesc, idee ce poate p�rea desuet� �i anodin�, în condi�iile în care,
pe de o parte, se vorbe�te din ce în ce mai des despre dispari�ia
caligrafiei, a scrisului cu minuscule cursive �i chiar a scrisului de
mân� �i, pe de alt� parte, pare suficient (în pofida varia�iei evidente)
ceea cea a mai r�mas prin abecedare din etalonul implicit al plumbului
cu silueta unei litere de mân�. Avans�m ideea c� manuscrierea nu va
disp�rea, chiar dac� acum ne mai gândim uneori, cu ochii la viitor,
doar la func�ia de autentificare a isc�liturii. Scrisul de mân� este un
fenomen psihomotric, social �i cultural fundamental uman a c�rui
valoare dat� de dezvoltarea actual� a ajuns s� fie un atribut al
personalit��ii autonome1 �i a c�rui importan�� nu poate fi egalat� de
culegerea unor taste sau de desenarea majusculelor de tipar. Scrisul
e printre pu�inele mi�c�ri umane care, dincolo de con�inut, las�
valoroase urme �i doar avem iluzia c� putem renun�a la el, p�c�li�i de
avantajele provizorii �i restrânse pe care unele tehnologii le ofer�
comunic�rii vizuale �i de care codul grafic2 pare s� profite din plin.
Scrisul de mân� trebuie conservat �i orientat, mai ales în condi�iile
unei diversit��i accentuate. Nu ne referim aici la diversitatea natural�,
datorat� individualit��ii, în general, sau circumstan�elor situa�iei de
comunicare prin scris, în particular, ci la o diversitate social�, cauzat�
1

Formarea personalit��ii autonome este una din coordonatele Idealului
educa�ional al societ��ii române�ti actuale. Vezi Legea educa�iei na�ionale, Art. 1,
(3), MO 179/2011.
2
În�elegem prin cod grafic un cod lingvistic autonom, cu substan�a expresiei de
natur� vizual�, limba scris� ca sistem func�ional, opus� limbii rostite, codului sonor.
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de diferitele modele tipografice sau ideografice �i, mai ales, de
neglijen�e ori pedanterii în didactica scrisului, loc în care este necesar�
�i fireasc� o standardizare cât se poate de oficial� �i explicit�, de tipul
STAS-ului sau al unei norme ISO, precum în cazul graficii inginere�ti,
sau, mai aproape de comportamentul lingvistic, precum în cazul
ghilimelelor române�ti.
Acest demers privitor la limba scris� nu trebuie socotit o
preocupare didactic�, de care filologia trebuie s� stea departe, tocmai
pentru c� editorii de manuale, înv���torii �i educatorii inventeaz�
foarte mult. Silueta literelor de mân� trebuie conservat� tocmai pentru
c� se scrie din ce în ce mai pu�in (�i se cite�te foarte pu�in în
manuscris) �i din ce în ce mai mul�i vorbitori vor desena literele ca de
pe ziar! Vor scrie foarte încet �i împr��tiat (greu de citit) �i poate vor
opta pentru varianta mai u�oar�, scrisul cu capitale, ca în inscrip�iile
pe piatr�. Standardul românesc pe care îl dorim asumat oficial ar putea
avea ca model un recent act 3 similar al ministerului educa�iei din
Fran�a (iunie 2013), ce î�i propune, printre altele, s� aduc� scrisul de
mân� în era digital�. Pare acela�i pas necesar, de la scrisul de mân� la
crearea digital� a textului, ca cel de la scriptoriile medievale la
revolu�ia tipografic�. Înv���torii vor preda scrisul, iar oamenii vor
scrie de mân�, chiar dac� o vor face l�sând urma degetului pe un ecran
tactil. Sc�derea prestigiului scrisului de mân� �i diminuarea practic�rii
lui sunt contraargumente specioase în defavoarea unei standardiz�ri:
aceste tendin�e fac cu atât mai necesar� o reglementare! Pentru c�,
dac� ar fi din ce în ce mai practicat, cu fine distinc�ii semiotice �i
virtu�i grafostilistice, atunci nu ar fi o mare nevoie de un standard.
Ne-am imita unii pe al�ii, în func�ie de încrederea pe care am acorda-o
unor vorbitori, �i ar exista modele în sens obiectiv. La fel ca în limb�,
în general: dac�, s� spunem, vorbitorii s-ar preocupa de chestiuni înalt
intelectuale �i culturale, selectând �i combinând subtil, împrumutând
util din limbile de prestigiu, atunci am privi cu admira�ie starea actual�
a limbii, frumuse�ea inova�iilor, acordul fin al sistemelor lingvistice
individuale, tensiunea între modele, �i nu ar fi nevoie de un standard
explicit. Exprimarea vorbitorului instruit ar fi o realitate obiectiv� �i ar
3

Vezi http://eduscol.education.fr/cid72979/polices-de-caracteres-cursives-pourl-enseignement-de-l-ecriture.html.
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fundamenta solid ipostaza vorbitorului ideal (instan�a la care ne
raport�m atunci când definim limba literar�). Nu a�a stau lucrurile
acum, mai ales cu scrierea. De pild�, cum îl desen�m pe A (mare, de
mân�)? Mai aplecat sau mai drept, cu arc ori linie oblic� în jum�tatea
din stânga sus, sau linie întreag�? T�iat cu linie dreapt� sau cu tild�?
În interior sau dep��ind unghiul? Se vede deci aici importan�a unui
reper unic. �i tot de aici se vede sl�biciunea principiului variantelor
literare libere. Manuscrierea româneasc� standard ar avea acela�i
principiu de structurare �i func�ionare ca limba român� standard, în
care insolubile controverse în privin�a select�rii unei unit��i lingvistice
ajung invariabil, indiferent de num�rul propunerilor �i de puterea
argumentelor, la adoptarea ori respingerea normei academice. Dac� un
standard �i un etalon al unit��ilor minimale ale rostirii sunt greu de
realizat, figurile minimale ale scrisului �i întreg sistemul grafematic
sunt u�or de standardizat �i etalonat.
Pe m�sura valorii scrisului ca sistem de formare �i activitate
intelectual�, standardizarea manuscrierii este un subiect important
pentru cultura �i educa�ia na�ional�, pe care o institu�ie abilitat� �i l-ar
putea asuma, instituind o alfabetizare unitar� �i un reper al
ideografiilor, cu beneficii pentru toate situa�iile de comunicare în care
sunt performate. Standardul creeaz� �anse egale în privin�a implic�rii
în studierea �i orientarea achizi�iei scrisului, a elabor�rii, edit�rii �i
difuz�rii unor manuale �i auxiliare didactice, în condi�ii concuren�iale
corecte, prin fixarea unei distan�e egale fa�� de aceast� institu�ie.
Niciun editor sau autor, din România sau din alt� �ar�, nu poate
pretinde c� de�ine vreun model al scrisului de mân�, valabil în
înv���mântul românesc, dar îl poate ob�ine �i folosi în condi�ii legale.
De asemenea, orice cercet�tor sau artist are acces facil, cu �anse egale
�i cu siguran�a oferit� de prestigiul unei asemenea institu�ii, la
standardul manuscrierii române�ti. Am adoptat, spre opozi�ie, termenii
tipografie �i manuscriere; cel de-al doilea termen ar putea p�rea
rebarbativ dar, de�i rar (chiar �i în limbajul juridic), are o structur�
transparent�, este motivat relativ �i consolidat într-un subansamblu
lexical: manuscris, manuscript. Prin utilizarea recent� �i restrâns� are
avantajul conserv�rii semnifica�iei �i al preciziei. Nu la fel stau
lucrurile în cazul sinonimelor par�iale grafie, scriere, ortografie;
cursiv�, italic�, legat� etc. cu un grad ridicat de generalitate �i difuz
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marcate de polisemie, hiperonimie �i holonimie. Sintagme precum
scriere de mân� sau scris de mân� nu corespund nevoii de
brevilocven��, printr-o etichet� compact�.
Din aceast� perspectiv�, am prev�zut mai multe direc�ii de
investigare, într-un demers progresiv, la cap�tul c�ruia am putea avea
un standard bine structurat, asumabil oficial.
2. Analiza în tr�s�turi distinctive a grafemelor latine�ti
Obiectivul unei asemenea analize este stabilirea unui inventar de
elemente grafice, pentru dezarticularea siluetei de mân� a
grafemelor latine�ti, desemnate într-o terminologie unitar�,
consecvent� �i motivat�. Un asemenea demers presupune fixarea
cadrului teoretic al abord�rii scrierii de mân� ca o semie direct�, în
contextul mai larg al interpret�rii limbii scrise ca sistem semiotic
autonom (v. Anis 1993), analiza structurii semnificantului grafic �i
eviden�ierea statutului de unitate minimal� constitutiv� �i distinctiv� a
grafemului de mân�, tipologizarea figurilor minimale în grafeme,
intergrafeme, perigrafeme �i paragrafeme, pe baza locului ocupat în
structura grafematic�, compararea grafemelor �i constituirea unor
clase de grafeme pe baza siluetei similare, segmentarea �i extragerea
elementelor grafice ca tr�s�turi distinctive, reduc�ia variantelor
grafematice �i deta�area variantelor, a varia�iilor �i variet��ilor,
separarea tr�s�turilor distinctive de cele ornamentale. Am avea astfel
posibilitatea cre�rii unui tablou exhaustiv al opozi�iilor grafematice �i
a definirii oric�rui grafem latinesc/ românesc ca fascicul de tr�s�turi
distinctive (cf. Turcule� 1982). Se poate verifica apoi, în diferite texte
scrise de mân�, realizarea opozi�iilor �i a contrastelor grafematice, prin
formularea condi�iei func�ionale a lizibilit��ii.
3. Cercetarea unor documente române�ti manuscrise cu
ortografie latin�, a unor abecedare, auxiliare, caiete etc.
Din aceast� perspectiv�, se pot identifica elementele de
continuitate �i evolu�iile divergente în alfabetizare �i în practica
scrisului de mân� românesc, urm�rind conturarea cadrului istoric,
social �i lingvistic al adopt�rii fonografiei latine�ti, alfabetul de
tranzi�ie, reminiscen�e ale scrisului cu chirilice �i influen�e ale nota�iei
chirilice în Republica Moldova. Se pot derula mai multe tipuri de
cercetare: corespondarea cu elevi �i profesori, cu români din ��rile
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învecinate, cu români alfabetiza�i în alte ��ri, pentru centralizarea unor
date �i documente relevante pentru scrisul de mân� românesc �i
influen�ele externe, compararea unor extrase din scrisul unor savan�i,
c�rturari, scriitori de prestigiu etc. pentru identificarea unor posibile
influen�e asupra grafiei �i segmentarea unor tr�s�turi ce pot constitui
un model. În paralel, se poate întreprinde o analiz� a unor abecedare,
îndreptare, manuale, auxiliare didactice, caiete pentru elevi, lucr�ri ale
pre�colarilor, �colarilor mici, elevi de gimnaziu, liceu, vorbitori adul�i
etc., de la cele mai vechi pân� la cele contemporane, în scopul
centraliz�rii �i compar�rii diferitelor modele de liniaturi �i grafeme,
revelarea influen�ei tip�riturilor �i a artelor vizuale ce abordeaz�
caractere �i caracteristici ale scrisului de mân�, studierea raportului
între scrierea simplificat� �i caligrafie, documentarea asupra originii
etalonului tipografic al alfabetului de mân�: stabilirea unei tradi�ii,
trecerea modelului de la Casa Scânteii la imprimanta unui profesor,
etalonul implicit al formei de plumb, na�terea �i evolu�ia în
România a literei de mân� tip�rite. Prin compararea scrisului din
documente vechi cu grafia unor documente recente, compararea
diverselor modele din domeniul didacticii scrierii �i verificarea
existen�ei unor regularit��i se poate confirma ipoteza c� scrisul de
mân� latinesc de redac�ie româneasc� are particularit��i evidente �i
influen�e externe. Este util� o analiz� a evolu�iei realiz�rilor
grafemelor de la scrisul pe tipul 1, tipul 2, dictando �i foaia alb�. Se
poate crea la final o imagine panoramic� a caracteristicilor recurente
ale scrisului latin în spa�iile române�ti, ca unul din fundamentele
prospective ale unui standard academic.
4. Elaborarea unei schi�e a standardului spre evaluarea �i
amendarea de c�tre poten�ialii beneficiari
Un asemenea demers ar permite structurarea provizorie într-un
cadru omogen a solu�iilor divergente, identificate sau posibile, privind
suporturile de scris, ca material, form� �i dimensiuni, tipurile de
liniatur�, propor�iile, silueta �i numele semnelor, în vederea degaj�rii
unei reprezent�ri �i denomin�ri comune a realit��ii scrisului. El ar
consta în abstragerea unei invariante sociale (liter�-tip) pentru fiecare
semn, cu p�strarea unei tradi�ii, f�r� interven�ii grosiere în silueta
obi�nuit� a literelor, ca element al standardului, integral �i fragmentar,
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cu variante de liniaturi, litere �i ligaturi, denumiri ale grafismelor,
raportat� la rutina scrisului, cutumele pedagogice �i la modelul
francez, elaborarea �i aplicarea unor chestionare, cu diver�i itemi,
adresate speciali�tilor în limba corect�, dasc�lilor �i elevilor. De pild�,
Noteaz� de la 1 la 5 siluetele grafice date. Propune (eventual) o alt�
siluet� grafic�. Care este cel mai bun suport (hârtie)/ instrument de
scris? Ce dimensiuni s� aib� suportul? Litere ronde sau sub�iri? Mai
aplecate sau mai drepte? Scriere simplificat� (cu ligaturi �i elemente
ornamentale mai pu�ine) sau caligrafic�? Urm� pe tablet� sau urm� pe
hârtie? Cu degetul sau cu be�i�orul? Se poate solicita realizarea de
c�tre un e�antion de vorbitori a diferite versiuni de grafeme �i ligaturi,
pe diferite versiuni de liniatur� �i alegerea �i motivarea (func�ional�:
se distinge mai bine fa�� de...; estetic�: arat� mai bine, îmi place mai
mult; economic�: se «face» mai u�or) de c�tre ei a variantei
preferate; s� argumenteze �i s� deseneze/ descrie solu�ii proprii.
Urmeaz� centralizarea, analiza propunerilor, sintetizarea rezultatelor �i
valorificarea ideilor (ca unul din fundamentele standardului) �i
formularea, expunerea �i motivarea unor criterii de selec�ie.
Întemeierea convergent� a standardului pe continuitatea �i actualitatea
unor reprezent�ri comune ale tuturor celor implica�i se poate evalua
prin raportarea primei schi�e de standard, formulat� ca ipotez� de
lucru, la versiunea revizuit� de beneficiari, verificarea fundament�rii
unor aspecte, reconsiderarea/ eliminarea sau reconstruirea
argument�rii unor elemente, recunoa�terea, reg�sirea �i asumarea de
c�tre cei care au asigurat feedbackul a propriilor idei, propuneri,
argumente. Cristalizarea unui acord în privin�a necesit��ii
standardului, a formei �i a reprezent�rii institu�ionale se poate
investiga �i în dezbaterile din mediul virtual.
5. Realizarea �i explicitarea unui standard �i a unor etaloane
Finalitatea acestei activit��i este fixarea unui caracter unitar �i
rigid al limbii române manuscrise, ca variant� supraindividual�,
printr-o propunere de standard întemeiat�, sistematic� �i punctual
detaliat�, adoptabil� oficial. Prin observare, comparare (de pild�,
suprapunerea mai multor imagini �i abstragerea unei linii/ m�rimi/
propor�ii medii), induc�ie, analiza distribu�ional�, se poate ajunge la
adoptarea suportului optim: m�rime absolut� �i form� (raportat �i la
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tradi�ie �i la formatul cel mai frecvent în practica scrisului, A4),
marginile, blancul între rânduri, alineatul optim, blancul interlexical,
m�rimea absolut� a literei  orizontal �i vertical, m�rimea relativ� la
suport, raportul între minuscule �i majuscule, a�ezarea sus-jos fa�� de
axa de simetrie orizontal�, aplecare/ unghi, a�ezarea în liniatur� a
ligaturilor �i a elementelor ornamentale. Realizarea tipurilor de
liniatur� (1 �i 2) trebuie s� vizeze: m�rimea optim� a casetei grafice,
m�rimea absolut� a literei (raport în�l�ime  grosime), m�rimea
relativ� a literei în raport cu suportul/ caietul, raportarea propor�ional�
a suportului standard la suporturi atipice: banner, firm�; blocnotes etc.
Se poate utiliza, în anumite situa�ii, un model de liniatur� cu 4
sectoare orizontale (cele din mijloc, delimitate discret): raportul de
3/1/1/3, pentru indicarea atacului �i a cozii, la jum�tatea spa�iului
din mijloc. Explicitarea standardului presupune, între altele, descrierea
detaliat� a grafismelor �i grafemelor (dup� to�i parametrii: siluet�/
propor�ii, pozi�ie în liniatur�, ligaturi posibile �i frecvente/
nonligaturi), într-o terminologie unitar�, consecvent� �i motivat�,
stabilirea diferitelor tipuri de ligatur� (în func�ie de vecin�t��i),
prezentarea unui tablou al combina�iilor realizate (frecvente �i rare), a
combina�iilor posibile �i a celor imposibile, dup� modelul structurii
fonologice, eviden�ierea situa�iilor de distribu�ie contrastiv�,
complementar� �i defectiv� a ligaturii (pentru litere) �i a nonligaturii
(ca aglutinare: cratima etc. �i separare: blanc) �i a func�iilor distinctive
�i semnificante, fixarea unor repere relative (interioare standardului):
cratima ca un minus, linia de pauz�/ dialog ca una din liniile
paralele ale semnului egal etc., indicarea clar� (prin s�ge�i, linii
punctate) a ductului continuu, pentru realizarea siluetei unei litere
izolate �i pentru diverse ligaturi. Sunt importante, de asemenea,
propunerea cre�rii unor softuri, specific române�ti �i conforme
standardului, utile alfabetiz�rii; crearea fonturilor române�ti
manuscrise standard, pentru orientarea �i corectarea siluetei �i a
pozi�iei literelor, în scrisul de mân� pe tabl� digital� �i tablet�, cu
degetul sau, mai degrab�, cu un be�i�or ce p�streaz� caracteristicile
stiloului, realizarea unor etaloane digitale de maxim� rezolu�ie,
înso�ite de specifica�ii detaliate, în vederea reproducerii fidele a
liniaturii, ligaturilor �i a grafemelor, studierea posibilit��ilor tehnice de
realizare a unui etalon material (A4 cu toate semnele) turnat într-un
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metal dur, pentru conservarea standardului, reproducere, expunere,
formarea con�tiin�ei unui reper material unic. Verificarea caracterului
exhaustiv �i noncontradictoriu se va face prin performarea tuturor
formelor prescrise, cu formularea condi�iei de realizare integral� a
func�iei semiotice, �i prin examinarea reac�iilor �i opiniilor privitoare
la utilitatea, structura �i reprezentativitatea standardului. La final e
nevoie de denumirea standardului, de formularea unor date de
identificare �i, mult mai important, de asumarea în mediul academic,
didactic �i editorial a necesit��ii acestuia, a structurii �i a reprezent�rii
institu�ionale.
6. Studierea unor modalit��i de enun�are normativ� eficiente
�i potrivite prescrierii acestui tip de standard
Se au în vedere formularea unor norme academice fundamentate
sociolingvistic, cu suport teoretic transparent �i u�or de asimilat
(pornind de la ipoteza unei norme sociale con�tientizat� �i uneori
explicitat�), identificarea unor tipuri de reglement�ri academice,
difuzate �i preluate în cadrul institu�ional al didacticii limbii corecte �i
în contextul mai larg al demersului de cultivare a exprim�rii. Ar fi
util� o analiz� a considera�iilor, a opiniilor, lu�rilor de pozi�ie, din
registrul epilingvistic, în privin�a actualit��ii �i a viitorului scrisului de
mân� �i redactarea unei d�ri de seam� asupra percep�iei publice a
scrisului de mân�: analiza presei �i elaborarea unor posibile
chestionare asupra utilit��ii manuscrierii. Un aspect particular al
investiga�iei poate fi examinarea relevan�ei pentru posibila receptare a
standardului a reac�iilor speciali�tilor, filologilor, studen�ilor, elevilor,
amatorilor etc. la câteva interven�ii normative academice: minireforma
ortografic� din 17.02.1993 (�i dezbaterea public� premerg�toare),
apari�ia DOOM2 �i aspectele normative din GLR �i GBLR. În privin�a
în�elegerii importan�ei reale pentru sistemul lingvistic a unei zone
aparent nefilologice ar fi necesar� aprecierea corect� a rolului
însemnat �i preluarea modelului unor prescrip�ii academice punctuale,
ce standardizeaz� explicit �i detaliat unele aspecte m�runte ale
uzajului limbii române scrise 4 . Cu suportul datelor culese, se poate
4
Este vorba despre ghilimele (vezi ÎOOP5, § 268, p.
http://www.academiaromana.ro/grafieLimbaRomana/pag_grafieLR.htm),
semnul scurt�rii, virguli�� �i punctul de pe i �i j (vezi DOOM2, p. XXVI).

79, �i
c�ciul�,
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realiza o schi�� de lucrare normativ� academic�, ca parte posibil� a
unui viitor Îndreptar, DOOM �i/ sau program� �colar� (un text
prescriptiv conving�tor �i solid în raport cu tipurile posibile de reac�ii
contrare sau cu uzajele voit opuse), urmat� de simularea aplic�rii
textului normativ la o prescriere arbitrar� �i aberant�, izolarea
posibilei motiva�ii intrinsece a prescrip�iei �i verificarea puterii
pragmatice a textului.
7. Evaluarea implica�iilor sociale, didactice, tehnice �i legale
ale implement�rii standardului
Descoperirea modalit��ilor de integrare fireasc� �i facil� a
standardului în practica scrisului de mân� se poate face prin schi�area
unui traseu de monitorizare a difuz�rii acestuia: reproducerea
etaloanelor sub forma unor negative litografice, înseriate �i cu date de
identificare, realizarea unor stampe ale celor dou� tipuri de liniatur�,
pentru reproduceri ulterioare, specificarea propor�iilor pentru
reproducerea la scar� (în scopul afi��rii), elaborarea unor documente
înso�itoare ale standardului, întocmirea �i difuzarea unui glosar de
termeni tehnici specifici, în scopul explicit�rii standardului �i al
unific�rii terminologiei, prezentarea unor propuneri de Anexe la
programele �colare (clasa preg�titoare, clasa I �i clasa a II-a) în care
standardul s� fie bine integrat �i descris, redactarea unui Ghid de bune
practici în predarea scrisului, în condi�iile alternativei suport de hârtie
vs. suport electronic tactil, propunerea unei programe de Disciplin�
op�ional� de caligrafie pentru înv���mântul gimnazial, încadrabil� în
aria curricular� Arte �i tehnologii. Asimilarea standardului în
programele �colare �i integrarea în traseul c�r�ii didactice se poate
verifica prin simularea alternativ� a traseului unui Abecedar cu norme
grafice aberante, de la proiect pân� pe b�ncile �colii (în condi�iile
actuale vs. dup� implementarea standardului), astfel încât s� existe
indícii clare c� procesul editorial legat de alfabetizare, achizi�ia �i
practicarea scrisului de mân�, pe hârtie sau suport electronic,
func�ioneaz� mai bine dup� standardizare.
8. Concluzii
Aceast� standardizare permite (pe lâng� extinderea discursului
normativ oficial, alfabetizarea unitar� �i un reper unic al ideografiilor)
o deschidere a grafematicii, ca nou� �tiin�� descriptiv�, spre varianta

92 Ovidiu Drăghici
diamezic� a manuscrierii, �i consolidarea importan�ei acesteia ca
ramur� a disciplinelor normative, beneficiarul fiind vorbitorul
alfabetizat, dar �i speciali�ti în limba corect�, grafematic�, didactica
limbii, studiul manuscriselor; înv���tori, educatori; editori, tipografi;
caligrafi, designeri; grafologi.
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Towards a Standardization of Handwriting in Romanian
We are advocating the need for an academic standard with respect to
handwriting (both on paper and computer-typed) by outlining the general
theoretical framework from a semiotic, socio-cultural and psycho-individual
point of view, by presenting certain in-depth possibilities to achieve this, and
by studying certain ways to implement written text within the acquisition
process (which would amend the unacceptable variability of the didactic
approaches), from our own perspective on the graphic significant, akin to the
recent autonomist theories, and by report to a regulation of the French
handwriting that includes a pedagogical standardization. Within language
sciences, socio-human sciences and related studies, handwriting is
approached from a diachronic perspective (as genesis and evolution towards
phonography, within the history of culture, and in the study of manuscripts,
within bibliology), elements of the functional description of an actual system
(such as Romanian handwriting) being only disparately met in the pedagogy
of the language, in the typography involved in literacy, in calligraphy and
graphology. Our standardization project restructures part of this data,
employs methods from new subjects of study, such as autonomous
graphematics, material philology, grapho-stylistics, and puts forward an
original fact in the Romanian linguistic policy, which may be synchronised
possibly to the French model, and perhaps a starting point in elaborating a
new European standard in Latin script handwriting.
Universitatea din Craiova
România

Studiile lui Gavril Istrate despre rolul limbii populare în
ansamblul limbii române literare
Mariana FLAI�ER
Când un înv���tor aduce unui elev un folos, mic sau mare,
prin aceea c� l-a înv��at textul descoperit de Dumnezeu,
s� se �tie c� [ ] este socotit p�rintele lui duhovnicesc
(Cartea legii lui Manu).

Key-words: Gavril Istrate, N�s�ud, Sadoveanu, popular language,
regionalisms

Studiile de lingvistic� ale profesorului Gavril Istrate sunt
dominate de preocuparea de a demonstra, pe de o parte, importan�a
limbii populare în planul larg al românei literare, pe de alt� parte, de a
accentua rolul scrierilor ardelenilor, lingvi�ti sau litera�i, în cultura
na�ional�. În comentariile sale referitoare la originea limbii române
literare, Gavril Istrate, plecând de la diferitele teorii ale lingvi�tilor
români privind momentul �i locul form�rii limbii române,
îmbr��i�eaz� opinia lui A. Philippide notând c� acesta s-a apropiat cel
mai mult de adev�rul �tiin�ific când a afirmat c�:
textele ardelenilor [reprezint�] în procesul crea�iei limbii române literare o
zestre care ulterior s-a îmbog��it continuu cu contribu�ii care provin din toate
provinciile istorice române�ti (Istrate 1970: 11)1.

Folosindu-se, în sus�inerea acestei teorii de fapte istorice, de
elemente de ordin fonetic, morfosintactic �i literar, profesorul Istrate
combate cu fermitate ideea lui Sever Pop dup� care graiurile
ardelene�ti urmeaz� [subl. n.] în privin�a particip�rii la formarea
limbii literare celor din Muntenia �i Moldova, subliniind:
Nou� ni se pare, dimpotriv�, c� aportul lor (al ardelenilor n.n.) este cel mai
important, el nu poate fi considerat o completare târzie a contribu�iilor
1

Cu privire la sus�in�torii acestei teorii, G. Istrate îi aminte�te pe N. Iorga, Iorgu
Iordan, G. Ibr�ileanu, G. Co�buc, C. Hoga�, E. Petrovici.
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celorlalte provincii istorice din moment ce primele noastre texte scrise apar în
Transilvania [ ] care trebuie considerat� vatra limbii noastre literare (Istrate
1981: 30).

În ansamblul discu�iilor privind caracterul regional al unor texte,
aspectele fonetice specifice unor graiuri, aspectele morfotice care se
reg�sesc în procesul complex de formare �i des�vâr�ire a limbii
române literare, profesorul G. Istrate apas� (accentueaz�) faptul c�
elementul popular a ac�ionat în toate epocile cu deosebire c� uneori el
s-a manifestat cu mai mult� putere2 (Istrate 1981: 232, 241).
Comentarii din literatura de specialitate care definesc �i delimiteaz�
termenii populari de cei regionali, în ansamblul limbii române literare,
aduc în prim plan criterii de ordin cultural �i iau în discu�ie vivacitatea
elementelor lexicale populare în unele terminologii (Dumistr�cel
1980: 4445). Oriunde în istoria culturii române�ti, unde Gavril Istrate
a g�sit nota�ii referitoare la rolul limbii populare române�ti �i
valorificarea elementului lexical popular în literatura na�ional�, a
eviden�iat aceste aspecte cu bucuria unui c�ut�tor de comori care
descoper� tezaurul inestimabil al limbii române  filonul popular.
În acest sens, m�rturii sunt numeroasele sale studii despre:
Preocup�ri[le] de limb� în activitatea lui George Bari�iu, �coala
ardelean� �i rolul ei în dezvoltarea limbii literare, Eminescu �i limba
popular�, P�rerile lui Co�buc despre limba literar� �i Vocabularul
poeziei lui Co�buc, Vocabularul operei lui M. Sadoveanu, Limba
poeziei lui Goga3 etc. Liantul tuturor acestor comentarii îl reprezint�
convingerea c� singurul fundament pe care se poate cl�di, f�r�
motive de îngrijorare o limb� româneasc� este limba popular� (Istrate
1970: 125126). Sunt spusele lui George Bari�iu pe care Gavril Istrate
2
Facem trimitere la opiniile lui Stelian Dumistr�cel (1980: 4445), pe care le
cit�m pentru claritatea �i conciziunea comentariului: Aprecierea unor termeni ca
populari are în vedere, pân� la urm�, criterii culturale �i raportarea lor la limba
literar� este un fapt relativ recent: cuvintele cu circula�ie regional� �i unii termeni
populari sunt înlocui�i de termeni literari, cei mai mul�i dintre termenii populari nu
se afl� în aceast� situa�ie. Reprezentând nume ale unor obiecte caracteristice [ ],
numele unor plante �i vie�uitoare [ ] ale costumului popular, ale p�r�ilor casei, ale
obiceiurilor etc..
3
Studiile men�ionate sunt incluse în volumul deja citat (Istrate 1970)  articolul
Eminescu �i limba popular� se reg�se�te �i în volumul Istrate 1987: 1135.
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îl citeaz� subliniind contribu�ia meritorie a ardelenilor la ap�rarea
identit��ii na�ionale române�ti prin limb�. De altfel, profesorul Istrate
a subliniat în repetate rânduri faptul c� reprezentan�ii �colii Ardelene
cei dintâi s-au gândit la o fuziune între elementele de limb� vorbit� �i
cuvintele noi de împrumut prin ajutorul c�reia au pus nu numai temeliile
statornice ale unei limbi literare moderne, ci �i bazele terminologiei de
specialitate în toate domeniile de activitate (Istrate 1970: 43).

Legând firele istoriei limbii române literare, Gavril Istrate
men�ioneaz� un alt mare c�rturar ardelean, poetul Octavian Goga care
nu este decât un continuator al ilumini�tilor în operele c�rora se
întâlnesc numeroase elemente de limb� vorbit�. Se face trimitere la
�iganiada lui Ion Budai Deleanu �i Lexiconul de la Buda în care
elementul popular este mai bine reprezentat (Istrate 1970: 66, 37).
Faptul c� Octavian Goga cuno�tea problemele Transilvaniei,
f�cându-se ecoul durerilor de acolo într-o limb� popular� îmbibat� cu
numeroase elemente de vocabular specifice textelor biserice�ti (Istrate
1970: 376) îl determin� pe Gavril Istrate s� aminteasc� celor care nu
cuno�teau sau cunosc prea pu�in istoria românilor din Ardeal, rolul
limbii române în definirea identit��ii unui neam:
Lupta pentru ap�rarea limbii na�ionale �i a existen�ei poporului român a f�cut s�
se prelungeasc� pân� aproape de începutul secolului nostru preocup�rile ini�iate
de �coala Ardelean� în domeniul filologiei �i al istoriei (Istrate 1970: 377).

Accentuând c� prezen�a unor ardelenisme: carte, muiere, ceter�,
a unor fonetisme: c�lindar, întâie, dintâie, nost, vost, pean�, pl�mâna,
se usc�, ro�� etc. determin� caracterul specific al limbii din poezia
lui Goga �i marcheaz� în inten�ia poetului, mediul ardelenesc (Istrate
1970: 395, 393), profesorul Gavril Istrate este de p�rere c� în
ansamblu, opera lui Goga este lipsit� de striden�e regionale ori
arhaice (Istrate 1970: 398).
Profesorul Gavril Istrate îl aprecia în mod deosebit pe George
Co�buc, pentru care vatra p�rinteasc� reprezenta locul mirific al
copil�riei, �inut înc�rcat de comori de cultur� popular�. Gavril Istrate
analizeaz� în câteva studii crea�ia literar� a lui Co�buc, insistând
asupra particularit��ilor vocabularului poeziei lui Co�buc �i ajunge la
concluzia c� acesta era în întregime cel al limbii populare (Istrate
1970: 262).
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Graiului de acas� al poetului dar �i al profesorului Istrate,
amândoi fiind n�s�udeni, i se datoreaz� fonetismele:
arhangel, bra��, durmi, p�r�u, rump, �ânt�, vreu etc. Acela�i lucru se poate
spune �i despre unele cuvinte regionale ca cioareci, fain, glaj�, pieptar,
s�lhui (s�lbatec), troahn�, stav� (herghelie) etc., pe care Co�buc le introduce
în text ori de câte ori i se pare c� nu exist� sinonime literare care s�
exprime, cu aceea�i precizie, no�iunile respective (Istrate 1970: 255).

Meritorie este folosirea de c�tre Co�buc a elementului lexical
popular, a unor ardelenisme, în traducerile magistrale pe care Co�buc
le-a f�cut din literatura universal� (Sacontala, Odiseea, Eneida,
Divina Comedie) (Istrate 1970: 277). De pild�, acolo unde poetul
avea nevoie de termeni speciali din domeniul agriculturii (în Georgice de
exemplu) ne g�sim în fa�a unor elemente regionale care au pân� la un punct �i
caracter de termeni �tiin�ifici. Poetul nu putea realiza traducerea f�r� un
asemenea vocabular [ ]. Co�buc a procedat întocmai ca primii traduc�tori
români care din nevoia de a crea o terminologie �tiin�ific� na�ional� au apelat
la realit��ile din limba popular� (Istrate 1970: 269).

Moldova l-a adoptat pe tân�rul c�rturar G. Istrate, ademenindu-l
cu str�lucirea vie�ii culturale a timpului. La Ia�i, G. Istrate l-a întâlnit
pe G. Ibr�ileanu care i-a fost profesor �i cu care avea afinit��i în ceea
ce prive�te pre�uirea limbii populare române. Faptul c� Ibr�ileanu
subliniaz� importan�a curentului popular pentru limb�, pentru
literatur� �i subliniaz� rolul scrierilor biserice�ti �i al cronicarilor,
reprezint� puncte comune în gândirea celor doi, elemente care vor fi
fructificate de G. Istrate în argumenta�iile din comentariile la operele
unor mari scriitori, precum M. Eminescu, M. Sadoveanu �i al�ii.
Motivând c� rolul limbii populare l-a preocupat pe Ibr�ileanu
în mod permanent �i c� nimeni n-a scris pagini mai frumoase ca
Ibr�ileanu despre poezia popular� (Istrate 1970: 280), G. Istrate î�i
face o datorie de onoare în a reaminti contemporanilor ideile fostului
s�u profesor [din dorin�a de] a lega firul unei tradi�ii pe care [se
considera dator] s� o continue, popularizând-o �i ducând-o mai
departe (Istrate 1970: 291).
Despre influen�a limbii populare în opera eminescian�, plecând
de la convingerea c� limba veche nu-i altceva decât o variant� a
limbii populare (Istrate 1987: 27−28), G. Istrate arat� cu în�eleapt�
judecat� c� în scrierile lui Eminescu, chiar dac� vocabularul cât �i
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sintaxa apar�in limbii populare , elementul popular direct este total
asimilat cu elementele recente (Istrate 1987: 32). G. Istrate apreciaz�
c� Eminescu era
un cunosc�tor profund al limbii populare de pretutindeni, cititor pasional al
textelor vechi, [culeg�tor] de poezie popular� de pretutindeni [ ] care a
în�eles c� în opera de �lefuire a limbii române moderne trebuie folosite toate
aceste elemente lexicale, regionale, moldovenisme, ardelenisme,
muntenisme, la care [adaug�] cuvinte din limba veche (Istrate 1987: 32, 120).

Analiza vocabularului scrierilor în proz� �i a postumelor
eminesciene îi prilejuie�te lui G. Istrate identificarea unor ardelenisme
care, în opinia sa, i-au fost furnizate poetului de vorbitori ai graiurilor
din nordul �i vestul arcului carpatic (Istrate 1987: 213). În basmul F�t
frumos din lacrim�, G. Istrate g�se�te particularit��i lingvistice care
caracterizeaz� vorbirea de peste mun�i, în special pe cea din p�r�ile
Bihorului: mândru pentru frumos; osp�� în loc de nunt�; grumaz în loc
de gât; scald� în loc de baie; fonetisme ca ficior, voace, feli, altfeli,
astfeli, grajdi etc. (Istrate 1987: 198).
Un alt mare scriitor în opera c�ruia elementul lexical popular
este omniprezent sporind valoarea artistic� a textului literar este
M. Sadoveanu. Astfel, G. Istrate consider� p�rerea lui O. Densu�ianu
cu privire la folosirea limbajului popular de c�tre Sadoveanu în
operele lui, un precedent nerecomandabil, o abera�ie. El afirm� clar:
Dimpotriv�, întrebuin�area vocabularului limbii populare este una dintre
calit��ile excep�ionale ale marelui scriitor care a contribuit la îmbog��irea
vocabularului limbii române (Istrate 1970: 298).

Subliniind talentul marelui prozator de a adapta materialul
lingvistic în func�ie de mediul de provenien�� a eroilor, preg�tirea lor
intelectual�, atmosfera dominant� a c�r�ii respective (Istrate 1970:
326), G. Istrate apreciaz� scrierile sadoveniene drept modele de
întrebuin�are m�iestrit� a limbii populare, îndeosebi a
numelor populare de plante �i de animale, nuan�area culorilor curcubeului
pân� la înmul�irea lor de �apte ori �apte ori, a terminologiei referitoare la
vânat �i pescuit, precum �i cea referitoare la toate ocupa�iile de baz� ale
locuitorilor acestui p�mânt (Istrate 1970: 337).
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Printre multiplele aspecte ale limbii literare, a�a cum se relev�
aceasta în opera lui M. Sadoveanu, G. Istrate men�ioneaz� marele
num�r de locu�iuni, de expresii idiomatice folosite de scriitor, rod al
influen�ei limbii populare �i a limbii vechi asupra scrisului sadovenian: a-i
asfin�i ochii, a da sama, a face dar, a scoate cuvânt, a slobozi glas, a bate
bruma, a bate la ochi, a da buzna, a da f�g�duin��, a da gre�, a da în vileag,
a da sprijin, a da vânt, a se da la brazd� (Istrate 1970: 367).

G. Istrate, prin comentariile referitoare la expresivitatea
expresiilor idiomatice, se încadreaz� printre cercet�torii care au
abordat acest subiect, aducându-�i contribu�ia la clarificarea
conceptului de expresie popular� �i rolul acestor realit��i lexicale în
limba literar�. Sunt consistente adaosuri pe care le face la ampla
bibliografie asupra subiectului amintit. Imbricarea acestor expresii
care au o func�ie stilistic� nemijlocit� în textele literare marcate de
existen�a a numeroase alte figuri de stil nu poate duce decât la o
augmentare a valorii artistice a operei literare 4, în cazul de fa��, a
scrierilor sadoveniene.
Unul dintre ultimele studii ale profesorului G. Istrate intitulat
Despre unii termeni populari a fost publicat în volumul Introducere în
terminologia medical� româneasc� (Flai�er 2011: 75), lucrare pe care
ilustrul nostru profesor ne-a f�cut onoarea de a o prefa�a. În acest
articol, autorul reia unele teme preferate din cercet�rile sale �i anume
vocabularul operei lui M. Sadoveanu, aspecte ale limbii lui Samoil
Micu, Ion Budai Deleanu.
Multe din cuvintele inventariate, altele decât cele din studiile
deja publicate, dovedesc c� profesorul G. Istrate, aflat la o vârst�
venerabil�, continua s� trudeasc� la aflarea tainelor limbii române
literare punând în eviden�� frumuse�ea limbii populare, mai ales a
graiului din Transilvania, din Transilvania de nord, din graiul meu de
acas�. Astfel, amintind de rolul înv��a�ilor latini�ti în crearea
terminologiei �tiin�ifice române�ti, G. Istrate men�ioneaz�
zbuciumul care se produce în limba noastr� literar� imediat dup� primul
r�zboi mondial, când Transilvania, Bucovina, Cri�ana �i Basarabia aduc un
bagaj lingvistic necunoscut pân� atunci în Regat. Au trebuit asimilate �i
4

Pentru mai multe informa�ii privind expresiile idiomatice vezi amplul studiu
Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii (Dumistr�cel 1980: 126237).
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comitat din Transilvania �i be�irc din Bucovina �i înlocuite cu jude� ca �i
bir�u, jude sau vornic care concura pe primar. Au rezistat mai mult diufele �i
lemnu�ele, sfericile �i sârnicile concurente îndârjite ale chibriturilor au
ap�rut, pe lâng� ele �i aprinjoare. În schimb, potic�, potic�ru� nu mai spune
nimeni: au fost înlocuite cu farmacist, farmacie (Flai�er 2011: 74).

În concluzie, în numeroasele studii ale profesorului G. Istrate dintre
care în lucrarea de fa�� am selectat doar câteva pe care le-am considerat
mai reprezentative pentru tema aleas�, profesorul ie�ean insist� asupra
rolului major al limbii populare în ansamblul limbii române literare. În
scrierile sale, G. Istrate accentueaz� constant importan�a scrierilor
ardelenilor în cultura român� �i insist� asupra faptului c� identitatea unui
neam este asigurat�, în primul rând, prin limb�.
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Gavril Istrates Studies on the Role of the Popular Language in the
Ensemble of the Literary Romanian Language
Throughout his entire activity of researching the Romanian literary
language, Professor Gavril Istrate was obsessively pursued by several
themes that marked his scientific works: the role of the popular language
within the broader dimension of the literary Romanian language and the
importance of the Transylvanian writers, linguists or literates, in the
Romanian culture.
The fact that Gavril Istrate had his origins in Nasaud explains, from a
sentimental point of view, the love for the treasury of the popular culture, as
a whole, and especially the tendency towards the values of the culture, of
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theTransylvanian literature: George Baritiu, Gh. Sincai, Ion Budai Deleanu,
G. Cosbuc, L. Rebreanu, O. Goga, and so on.
In what concerns the Moldavian writers, Gavril Istrate had a great
admiration for M. Sadoveanu and M. Eminescu, which can be explained if
we take into account that in the works of both writers the capitalization of
the resources of the popular language reaches extremely high dimensions. Of
course, not by chance, in one of the last articles published by Gavril Istrate
he insists on the beauty of the popular Romanian language and on some
regionalisms that enrich the vocabulary of the literary Romanian language.
In this paper we will insist on Gavril Istrates views concerning the
role of the popular language in the ensemble of the literary Romanian
language, views expressed in different studies and comments regarding the
works of some great Romanian writers and linguists.
Universitatea de Medicin� �i Farmacie Grigore T. Popa
Ia�i, România
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linguistics,

1. Introducere. Stadiul actual al cercet�rii
Lucrarea ia în discu�ie cele dou�sprezece cuvinte de origine
arabo-turc� glosate de D. Cantemir în Scar� a numerelor �i cuvintelor
streine tâlcuitoare din Istoria ieroglific� cu indicarea m�rcilor
diastratice ar�p., respectiv turc. dup� cum urmeaz�: 6 arabisme
(alhimista, mehlem, mehenghiu, sam, samsun, �erbet) �i 6 turcisme
(alaiu, ielcovan, meteris, nafaca, fi�chie, �ira). Ne propunem s�
identific�m lexicul de origine arabo-turc� din Scar� a numerelor �i
cuvintelor streine tâlcuitoare din Istoria ieroglific� a lui Dimitrie
Cantemir, s� discut�m modul în care autorul define�te, gloseaz� �i
indic� etimonul acestor cuvinte, s� identific�m sensul contextual al
acestor cuvinte, s� analiz�m etimonul arabo-turc �i s� eviden�iem
evolu�ia semantic� a acestora în câmpul limbii române.
Elementele lexicale de origine arabo-turc� din Scara Istoriei
ieroglifice a lui Dimitrie Cantemir nu au fost discutate în lingvistica
româneasc�, acestea f�când obiectul unor exemplific�ri privind
etimologiile unor cuvinte întrebuin�ate de autor. În acest sens, Drago�
Moldovanu arat� c�, la nivel semantic, limbile orientale i-au furnizat
termeni cu un con�inut extrem de concret. Mai mult decât atât,
autorul consider� c� nu exist� niciun cuvânt cu o semnifica�ie
propriu-zis intelectual�, tr�gând concluzia c� lexicul oriental nu
numai c� nu indic� o penetra�ie a limbii turce�ti, dar o exclude
(Moldovanu 1997: 17). Existen�a unui lexic arabo-turc redus, atât în
Scar�, cât �i în textul Istoriei ieroglifice, este explicat� de �tefan
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Giosu prin lipsa de prestigiu a limbii turce, atitudinea ostil� a
autorului fa�� de politica otoman� �i diferen�ele de religie (Giosu
1973: 166). Totodat�, indicarea etimonului îndep�rtat dovede�te c�
Dimitrie Cantemir a vrut s� arate adev�rata lor origine, s-a sim�it
obligat s� indice adev�rata lor provenien�� (Giosu, 1973: 167).
A�adar, am considerat c� prezint� interes s� facem unele comentarii
etimologice cu privire la cele 12 cuvinte de origine arabo-turc�.
2. Cuvinte de origine arab�
Primul arabism glosat de D. Cantemir este alhimista, cu
termina�ia cult� -a, cu sensul de persoan� care transform� arama în
aur �i care prelucreaz� celelalte forme ale materiei. În textul Istoriei
ieroglifice cuvântul este întrebuin�at la plural �i cu acela�i sens din
Scar�. Nici alchimist, nici alchimie nu sunt discuta�i în lucr�rile
referitoare la influen�a oriental� asupra limbii române (Löbel 1894;
��ineanu 1900: II.1; Suciu 2010), întrucât nu f�ceau obiectul acestor
lucr�ri în mod firesc, alchimist fiind înregistrat în DLR ca un
împrumut din latina medieval� cu sensul pe care îl indic� D. Cantemir
(DLR, s.v. alchimist), în vreme ce etimonul îndep�rtat al latinescului
alchymia, alchemia este arabismul al-kimia chimie (DLR, s.v.
alchimie). În dic�ionarele recente ale limbii române alchimie este
înregistrat ca un împrumut latino-romanic, fiind indicat etimon
francez, alchimie (DEI, DN, MDN, DLRM, DEX, s.v. alchimie).
Probabil c� un c�rturar precum Dimitrie Cantemir, poliglot,
cunosc�tor al culturii clasice greco-latine �i al culturilor orientale, a
preluat acest cuvânt din latina savant� sau chiar din greac�, ipotez�
înt�rit� de forma în care acesta apare în Istoria ieroglific�, anume
alhimista. Variant� fonetic� învechit�, aceasta ar putea reprezenta o
consecin�� a pronun�iei cu h din greac�, c�ci, în limba latin� grupul
biconsonantic CH este utilizat �i pentru transliterarea lui � din greac�
(Édeon 1882: 47), iar în Grand dictionnaire de la langue latine (1929)
alch�m�a (cu varianta alchym�a) este glosat ca un latinism de origine
greac�, fiind indicat gr. al-��� (GDLL, s.v. alch�m�a). A. de Bibertein
Kazimirski indic� pentru arabismul k�mi� sensul de art� a f�uririi
aurului [trad.n.] (A.B.K., s.v. k.y.m.). La rândul s�u, arabismul k�mi�
este un împrumut din greac�, khemeioa, cuvânt atestat în jurul anului
300 într-un decret emis de Diocle�ian (E.O.).
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Mehlem este glosat de D. Cantemir ca un împrumut din arab�,
având sensul de unguent întrebuin�at în tratarea r�nilor. În textul
Istoriei ieroglifice este întrebuin�at cu acela�i sens ca în Scar� (în
primul context din Anexe) �i cu sens figurat (în al doilea context din
Anexe). Cuvântul nu este discutat nici de Th. Löbel (1894) �i nici de
L. ��ineanu (1900), iar atât în DLR, cât �i la E. Suciu apare ca un
împrumut din turcescul melhem sau mehlem (Suciu 2010: 493).
Ulterior, va cunoa�te, prin analogie, înc� dou� sensuri în câmpul
limbii române, mizerie, murd�rie (DLR, sv. mehlem; Suciu 2010: 493)
�i sperm� (Suciu, 2010: 493). Turcismul melhem (var. merhem)
unguent, alifie [trad.n.] (T.R.N.G.) este, într-adev�r, de origine
arab�, mal�am/malham însemnând unguent, crem�, balsam [trad.n.]
(N.S.). În limba arab� marham are sensul de baz� de cataplasm�,
preparat care se aplic� pe piele [trad.n.] (A.B.K, s.v. r.h.m.), de aici
cel secundar (�i specializat) de unguent folosit în tratarea r�nilor. Pe
lâng� sensul de preparat destinat ungerii pielii, moale, uleios �i
cremos, turcismul are în turca contemporan� �i sensul secundar de
remediu [trad.n.] (T.D.K.). Remarc�m c�, în trecerea de la arab� la
turc�, se produce asimilarea a > e, transformare fonetic� men�inut� �i
în trecerea de la turc� la român�. În trecerea de la turc� la român� are
loc disimilarea r>l �i metateza lh-hl.
Mehenghiu este glosat de D. Cantemir ca un împrumut din
arab�, având sensul de piatr� cu ajutorul c�reia este încercat aurul
sau argintul �i este întrebuin�at în textul Istoriei ieroglifice cu acela�i
sens ca în Scar�. Cuvântul nu este discutat în prima lucrare privind
influen�a oriental� asupra limbii române (Löbel 1894). L. ��ineanu
înregistreaz�, pe lâng� sensul glosat de D. Cantemir, �i sensul figurat
de cercat, iste�, de�tept, indicând, pentru tc. mehenk, etimonul
îndep�rtat arab mehakki (��ineanu 1900, II.1: 256). Sensul figurat de
iscusit, �iret din limba român� este ob�inut prin analogie cu metalele
verificate cu o astfel de piatr�, referentul fiind un individ probat, pus
la încercare (��ineanu 1900, I: LXVIII). În DLR cuvântul apare cu
acelea�i sensuri �i acela�i etimon indicat de L. ��ineanu, cel de-al
doilea sens cunoscând, în timp, printr-o extindere semantic�, �i un
sens secundar, anume �mecher, �iret, viclean, glume� (DLR, s.v.
mehenghi). E. Suciu (2010: 492), spre deosebire de L. ��ineanu,
indic� mehenghi1, cu etimonul tc. meheng (înv.), pentru sensul utilizat
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de D. Cantemir �i mehenghi2, cu etimonul tc. mehenk[çi] pentru cel
de-al doilea sens. Turcismul indicat de L. ��ineanu este mai apropiat
de etimon, mehekk (a. 1391), mehenk (a.1523) provenind din ar.
���akk (N.S.). Ambele variante fonetice din limba turc� au sensul de
piatr� de încercare [trad.n.] (T.D.K., T.R.N.G.), la fel ca etimonul
arab mi�akk (E.W.L., s.v. �.k), acesta cunoscând, la rândul s�u,
varianta fonetic� ���akk (A.B.K., s.v.��.k). Arabismul este un nume
de instrument ( �ism al-��la(t)) derivat de la r�d�cina �.k. cu prefixul mi.
La rândul s�u, turcismul reprezint� un arabism derivat în câmpul
limbii turce cu sufixul giu (T.D.K.), preluat ca atare în român�. Cele
dou� variante fonetice din limba turc�, explicabile prin existen�a a
dou� variante de vocalizare în câmpul limbii arabe, ilustreaz�
urm�toarele transform�ri fonetice în trecerea de la arab� la turc�: a>e,
i>e. Pe lâng� aceste dou� asimil�ri, remarc�m �i epenteza lui n �i
simplificarea grupului consonantic kk, toate acestea conservându-se �i
în trecerea de la turc� la român�.
Sam este glosat de D. Cantemir ca un împrumut din arab�, având
sensul de vânt otr�vit, toxic care ucide. În textul Istoriei ieroglifice
arabismul apare ca nume propriu �i este întrebuin�at cu acela�i sens ca
în Scar�. Cuvântul nu este discutat nici în lucr�rile referitoare la
influen�a oriental� asupra limbii române (Löbel 1894; ��ineanu 1900,
II.1; Suciu, 2010) �i nici în DLR. În limba turc� sam otrav� [trad.n.]
provine din ar. s�mm (N.S.). S-ar p�rea c� avem de-a face cu o
contaminare între ar. samm otrav�, venin [trad.n.] �i ar. sam�m
vânt fierbinte, vânt pestilen�ial care sufl� mai ales noaptea [trad.n.]
(A.B.K., s.v. s.m.). În dic�ionarul editat de Institutul Limbii Turce sam
este glosat cu sensul sam yeli, adic� vânt/ briz� fierbinte [trad.n.]
(T.D.K.), cu acela�i sens fiind înregistrat �i în dic�ionarul editat de
Tureng Translation Company (T.R.N.G.).
Samsun este glosat de D. Cantemir ca un împrumut din arab�,
acesta desemnând o specie de câine foarte puternic care poate doborî
chiar �i un urs. În textul Istoriei ieroglifice are acela�i sens ca în
Scar�, referentul fiind o f�ptur� însp�imânt�toare. Cuvântul nu este
discutat în primele dou� lucr�ri referitoare la influen�a oriental� asupra
limbii române (Löbel 1894; ��ineanu1900, II.1). Pe lâng� sensul
înregistrat în DLR, dul�u, z�vod, E. Suciu precizeaz� c� în trecut
acest câine era folosit la vân�toare �i în r�zboi, ambele lucr�ri indicând
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etimonul în tc. samsun (DLR, s.v. samson1; Suciu 2010: 635). În
dic�ionarul editat de Institutul Limbii Turce samsun are sensul de câine
întrebuin�at în r�zboi (trad.ns.) (T.D.K.). Etimonul îndep�rtat arab al
turcismului în discu�ie trebuie c�utat în r�d�cina arab� ����������, de la
aceasta formându-se ��������, derivat care desemneaz� o creatur� mare,
corpolent�, puternic�, n�r�va�� �i rea [trad.n.], dar �i �����������
����������� ������������), referentul acestora din urm� fiind o dihanie
mare �i rea; leu [trad.n.] (A.B.K., s.v. ����������). Astfel, turcismul
samsun este o contaminare între arabismele men�ionate. De asemenea,
consoana �� î�i pierde caracterul emfatic în trecerea de la arab� la turc� (��
> s), iar nazala m î�i pierde caracterul labial (disimilarea m > n) în
pozi�ie final�, transform�ri fonetice conservate �i în trecerea de la turc�
la român�. Cât despre puterile miraculoase ale acestui câine, am putea
presupune, având în vedere m�rimea (mare) �i for�a (foarte vârtos)
indicate de D. Cantemir, c� sensul consemnat de autor în Scar� este
ob�inut prin analogie, animalului fiindu-i atribuite tr�s�turile exprimate
de arabismele men�ionate. �i sensul utilizat în text, unde este descris� o
creatur� însp�imânt�toare, aproape mitologic�, ar putea sugera o astfel
de f�ptur� n�rava�� care stârne�te groaza.
Ultimul arabism glosat de D. Cantemir este �erbet, sensul
atribuit fiind de b�utur� medicinal� �i orice fel de b�utur�. Cuvântul
este utilizat în textul Istoriei ieroglifice cu sensul cunoscut �i ast�zi,
anume preparat culinar. Cuvântul este înregistrat de Th. Löbel ca un
împrumut din tc. �erbet po�iune, b�utur� rece, care are ca baz� zah�r
�i zeam� de fructe, acesta provenind din limba arab� (Löbel 1894:
89). L. ��ineanu indic� acela�i etimon �i, totodat�, �i un al doilea sens,
cel de dulcea�� îngro�at� ca o alifie, sinonim cu peltea (��ineanu
1900, II,1: 336). DLR indic� etimonul exclusiv turcesc �erbet �i
înregistreaz� �i sensul indicat de D. Cantemir (DLR, s.v. �erbet). E.
Suciu men�ioneaz�, pe lâng� sensurile de mai sus, �i etimonul
eminamente de origine turc� �erbet �i sensul de po�iune purgativ�
(Suciu, 2010, II: 700). Etimonul îndep�rtat al turcismului în discu�ie
este, cum indic� D. Cantemir, un cuvânt arab (N.S.), arabismul
arba(t) însemnând b�utur�, înghi�itur�, du�c�; doz�, po�iune
(medical�) [trad.n.] (A.B.K., s.v. �������). În limba arab� arba(t) este
nume de o dat� (�ism al-marra(t)), adic� un nume derivat care
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desemneaz� o ac�iune care are loc o singur� dat�, în cazul de fa��, o
singur� înghi�itur� dintr-o b�utur� (du�c�). Arabismul s-a conservat
în limba turc� cu sensurile b�utur� ob�inut� prin amestecarea apei
îndulcite cu suc de fructe, b�uturi dulci servite la ceremonii [trad.n.]
(T.D.K.), dezvoltând �i un sens secundar, solu�ie ob�inut� prin
amestecarea diferitelor substan�e cu ap� [trad.n.] (N.S.). Observ�m c�
D. Cantemir întrebuin�eaz�, mai întâi în Scar� �i, mai apoi, în textul
Istoriei ieroglifice, unul din sensurile din limba de origine, cel de
po�iune medical�, sens conservat �i în limba turc� (T.R.N.G.).
Remarc�m c� referen�ii arabismelor în discu�ie sunt varia�i:
nume de agent �i ocupa�ie relativ cunosute vorbitorului cult
contemporan lui D. Cantemir (alhimista), nume de materii (mehlem,
mehenghiu), nume ale unor elemente din mediul înconjur�tor (sam),
nume de animale c�rora D. Cantemir le atribuie puteri deosebite
(samsun), nume de preparate culinare (�erbet). Analizând arabismele
glosate de D. Cantemir în Scar� �i utilizate ulterior în textul Istoriei
ieroglifie, constat�m c�, dintre acestea, unul a intrat în limba român�
veche prin intermediul limbii latine medievale sau, în cazul lui
Dimitrie Cantemir, prin greac�, în româna modern� fiind preluat din
francez� (alchimist; alhimista în textul lui D. Cantemir) �i cinci prin
intermediul limbii turce (mehlem, mehenghiu, sam, samsun, �erbet).
3. Cuvinte de origine turc�
Primul turcism glosat de D. Cantemir este alaiu, acesta având
sensul de petrecere, acord militar, a�ezare în ordine de b�taie.
Cuvântul este utilizat în textul Istoriei ieroglifie cu sensul de
companie/ divizie militar� (în primele dou� contexte din Anexe) �i cu
sensul de petrecere, veselie (în cel de-al treilea context). Alai este
înregistrat de Th. Löbel ca un împrumut din tc. alai regiment,
mul�ime de oameni, pomp�, parad� mare (Löbel 1894: 4). Pe lâng�
aceste sensuri, L. ��ineanu indic� �i sensurile de procesiune solemn�,
pompa militar� cu care se primea Domnul nou numit �i etimonul turc
alay (��ineanu 1900, II.1:14−16). Cu aceste sensuri �i cu etimonul
indicat de L. ��ineanu alai este înregistrat �i în DLR (s.v. alaiu).
E. Suciu indic� pentru cuvântul împrumutat din tc. alay, pe lâng�
sensurile men�ionate anterior, �i un sens regional, anume mul�ime,
ceat� (g�l�gioas�) (Suciu 2010: 39−40). Alai este întrebuin�at în turca
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contemporan� cu sensurile parad�, pomp�, ceremonie (militar�),
fanfar�, procesiune, mul�ime (T.D.K., T.R.N.G.).
Elcovan este glosat de D. Cantemir ca un împrumut turcesc, cu
sensul pas�re care alung� vântul. Turcismul este întrebuin�at în textul
Istoriei ieroglifice cu sensul de pas�re c�l�toare. Cuvântul elcovan este
înregistrat de Th. Löbel cu sensul glosat de D. Cantemir în Scar�,
indicând varianta fonetic� ielcovan �i etimonul tc. ielkovan, ielkoghan
(Löbel 1894:41). L. ��ineanu (1900, II.1) nu ia în discu�ie acest
turcism. În DLR este indicat acela�i sens cu care este glosat de
D. Cantemir �i etimonul tc. iel kovan (DLR, s.v ielcovan). La E. Suciu
turcismul are sensul de pesc�ru�-albastru, alcion, autorul indicând
etimonul în tc. ielkovan o specie de pesc�ru�, furtunar, pas�re
maritim� de m�rimea unui porumbel, cu aripi ascu�ite �i corpul de
nuan�� cenu�ie sau negricioas� (Suciu 2010: 431). Turcismul yelkovan
desemneaz� o pas�re mare cu aripi ascu�ite, cu corp negricios sau gricenu�iu [trad.n.] (T.R.N.G.). Poate c� explica�iile lui E. Suciu privind
sensul etimonului turc �i descrierea fizic� a p�s�rii respective ar putea
motiva sensul de pas�re c�l�toare cu care turcismul apare în textul
Istoriei ieroglifice, ob�inut (probabil) prin analogie.
Meteris este glosat de D. Cantemir în Scar� cu sensul de �ant,
groap� în care se refugiaz� oamenii în caz de r�zboi. Cuvântul este
utilizat în textul Istoriei ieroglifice în varianta fonetic� meteriz, având
sensul figurat de �ant, groap� în obraz, cut� în obraz. Turcismul nu
este discutat în prima lucrare privind influen�a oriental� asupra limbii
române (Löbel 1894). Cuvântul este glosat de L. ��ineanu ca un
împrumut din tc. meteriz (acesta, la rândul lui provenind din limba
arab�) cu sensul de bastion, redut�, autorul indicând �i sensul figurat
de înt�rire militar� (��ineanu 1900, II.1: 258). În DLR meterez este
glosat cu acelea�i sensuri �i cu etimon exclusiv turcesc, meteris (DLR,
s. v. meterez). E. Suciu indic�, pe lâng� sensurile de mai sus, un sens
ob�inut prin generalizare, înt�ritur� la stâlpii unui pod, �i un sens
militar, parapet la partea superioar� a zidurilor �i turnurilor de
ap�rare ale unei cet��i, men�ionând etimon exclusiv turcesc, meteris,
meteriz (Suciu 2010: 502). La rândul s�u, turcismul provine din limba
arab� (N.S.; Ermi� 2008: 433), arabismul mitras/ matras zid de
ap�rare, tran�ee [trad.n.] (A.B.K., s.v. t.r.s.) conservându-�i sensul
din limba de origine (T.D.K.). Arabismul matras reprezint� un nume
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de loc (�ism al-mak�n) derivat cu prefixul ma- de la r�d�cina
triconsonantic� t.r.s., sensul general al acesteia fiind reprezentat de
ideea de a proteja (de un pericol armat, militar; n.ns.). Meteris
(meterez) este, în realitate, forma de plural a cuvântului arab, anume
mat�r�s, dar având sens de singular, preluat ca atare din limba turc� în
urma transform�rilor fonetice survenite în trecerea de la arab� la turc�
(asimil�rile a>e, �>e, �>e). Ulterior, în limba român� are loc
sonorizarea consoanei s: s>z.
Nafaca este glosat de D. Cantemir în Scar� cu sensul de danie,
poman� dat� zilnic. În textul Istoriei ieroglifice cuvântul are sensul de
por�ie. Cuvântul nu este luat în discu�ie în prima lucrare privind
influen�a oriental� asupra limbii române (Löbel 1894). L. ��ineanu
indic� etimonul în tc. nafaka, acesta provenind din ar. nafakat �i
înregistreaz�, pe lâng� sensurile proprii arhaice, por�ie, subven�ie,
sensul modern (sub forma nacafa; prin metatez�) de nevoie, necaz �i
pe cel figurat de soart�, precizând c� acestea au ap�rut în câmpul
limbii române (��ineanu 1900, II.1: 267). În DLR este indicat etimon
exclusiv turcesc, nafaka, fiind înregistrate �i alte sensuri pe lâng� cele
de baz�, precum salariu, leaf�, pensie, osp��, praznic, obicei,
preocupare, pasiune, preten�ie, capriciu sau necaz (DLR, s.v. nafaca).
Nici E. Suciu (2010) nu analizeaz� turcismul glosat de D. Cantemir.
Etimonul îndep�rtat al acestui cuvânt este, a�a cum nota L. ��ineanu,
un arabism (Ermi� 2008: 501; N.S.). În limba arab� nafaqa(t)
înseamn� cele necesare (mijloace, n.ns.) între�inerii: bunuri, bani;
cheltuieli de între�inere [trad.n.] (A.B.K., s.v. n.f.q.), sensuri
conservate �i în limba turc�: totalitatea mijloacelor necesare
subzisten�ei [trad.n.] (T.D.K.), bani, alimente, ceea ce este necesar
subzisten�ei; pâinea cea de toate zilele [trad.n.] (T.R.N.G.). Remarc�m
c� în trecerea de la arab� la turc� consoana q î�i pierde caracterul
emfatic (q>k), întrucât aceasta nu are corespondent în limba turc�.
Fi�chie este glosat de D. Cantemir în Scar� cu sensul de
b�legar, sens întrebuin�at �i în textul Istoriei ieroglifice,
eviden�iindu-se inten�ia ironic� în ceea ce prive�te ambalajul de
calitate superioar� în care se afl� un con�inut de calitate inferioar�/
îndoielnic�. Consultând lucr�rile privind influen�a oriental� asupra
limbii române (Löbel 1894; ��ineanu 1900, II.1; Suciu 2010) �i DLR
(2010), nu am identificat, pân� în prezent, atest�ri în limba român� ale
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cuvântului în discu�ie. În limba turc� cuvântul are sensul de fecale
proaspete de cabaline [trad.n.] (T.D.K.), b�legar de cal (T.R.N.G.).
Ultimul turcism glosat de D. Cantemir în Scar� este cira, acesta
având sensul de copac asem�n�tor cu molidul al c�rui lemn este
folosit de oamenii s�raci. În textul Istoriei ieroglifice cuvântul este
folosit cu sensul de lemn pentru foc. Singura lucrare privind influen�a
oriental� asupra limbii române în care este discutat acest cuvânt este
dic�ionarul lui E. Suciu; nici Th. Löbel (1894), nici L. ��ineanu (1900:
II.1) �i nici DLR nu îl înregistreaz�. Astfel, turcismul este descris de
E. Suciu drept lemnul u�or inflamabil al unor arbori r��ino�i, folosit
pentru a aprinde focul, autorul indicând etimonul în tc. çra (Suciu
2010: 252). În limba turc� cuvântul are sensurile de pin �i altele
asemenea, r��inoase care ard rapid [trad.n.] (T.D.K.), surcele (pentru
foc), lemn pentru foc, lemn r��inos [trad.n.] (T.R.N.G.). Având în
vedere explica�iile date de E. Suciu, observ�m c� D. Cantemir
gloseaz� în Scar� un sens apropiat de cel din limba de origine (arbore
r��inos, din familia coniferelor, întrebuin�at în aprinderea focului).
Remarc�m c� referentul turcismelor este, ca �i în cazul
arabismelor, variat: realit��i militare (alaiu), nume de p�s�ri
(ielcovan), nume de locuri (meteris), realit��i ale vie�ii cotidiene
(nafaca), nume de materii animale (fi�chie), nume de arbori (cira).
Din analiza noastr� referitoare la turcismele glosate de D. Cantemir în
Scar� �i utilizate în textul Istoriei ieroglifice, observ�m c�, dintre
acestea, dou� provin dintr-un etimon îndep�rtat arab (meterez,
nafaca). În mod firesc, Dimitrie Cantemir ar fi trebuit s� indice marca
diastratic� ar�p., �i nu turc. Probabil c� aceste arabisme erau intens
folosite în limba turc� datorit� realit��ilor concrete pe care le
desemnau, fiind asimilate drept turcisme de c�tre Dimitrie Cantemir în
procesul s�u de achizi�ie a limbii turco-otomane.
4. Concluzii
Constat�m c� aceste cuvinte de origine arabo-turc� conserv�
realit��i ast�zi disp�rute, singurele care se mai utilizeaz� în limbajul
colocvial fiind alai �i �erbet. Remarc�m, de asemenea, gustul (gratuit)
pentru exotism ilustrat de lexicul glosat de D. Cantemir (mehenghi).
Având în vedere referentul acestor cuvinte de origine arabo-turc�,
poate c� ar trebui s� consider�m c� acestea reprezentau, în vremea lui
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D. Cantemir, prin realit��ile pe care le desemnau, aproape insuficient
cunoscute sau nou introduse în epoc�, neologisme. Referentul acestora
se situeaz� în sfera concretului: nume de agent, nume de materii,
nume de vânturi, nume de animale, nume de b�uturi, termeni militari,
nume de p�s�ri, nume de locuri, nume de materii animale, nume de
arbori sau realit��i diverse ale vie�ii cotidiene situate, fire�te, tot în
sfera concretului.
Remarc�m c� glosarea pe care o realizeaz� Dimitrie Cantemir
nu este unitar�, întrucât acesta gloseaz� cinci arabisme care, dup� cum
am v�zut, au intrat în limba român� prin limba turc� (mehlem,
mehenghiu, sam, samsun, �erbet) �i dou� turcisme al c�ror etimon
îndep�rtat este, dup� cum am ar�tat, de origine arab� (meterez,
nafaca). Aceast� înregistrare a cuvintelor orientale ar putea eviden�ia
limba din care Dimitrie Cantemir le-a preluat. Astfel, având în vedere
indicarea m�rcii diastratice ar�p., este posibil ca mehlem, mehenghiu,
sam, samsun, �erbet s� fi fost preluate de c�tre Dimitrie Cantemir
direct din limba arab�, iar meteris, nafaca s� fi fost preluate din turc�,
dat� fiind marca diastratic� turc. Al�turi de acestea, Dimitrie Cantemir
gloseaz� drept arabism un cuvânt pe care, probabil, l-a preluat din
latina savant� sau chiar din greac�, un argument în acest sens fiind
varianta fonetic� grecizant� alhimista, �i nu alchimist(a), cum ar fi
fost firesc în cazul unui arabism. Imprecizia în stabilirea acestor
etimoane se explic� prin faptul c� la acea vreme etimologia nu era
(înc�) constituit� ca �tiin�� modern�. În ciuda acestui fapt, am putea
considera glosarea din Scar� una de tip pre�tiin�ific, întrucât Dimitrie
Cantemir întrebuin�eaz� m�rcile diastratice ar�p., respectiv turc.
Glosarea unor cuvinte de origine arabo-turc� în Scar� a avut,
înainte de toate, un scop �tiin�ifico-didactic bine motivat, dovedind
preocuparea lui D. Cantemir de a explica unele realit��i considerate de
el mai pu�in cunoscute societ��ii române�ti din acea vreme. Prin
urmare, era legitim� glosarea acestora în Scar�.
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established by Sevan Nisanyan in Sözlerin Soya�ac. Ça�da� Türçenin
Etimolijik Sözlü�ü (http://www.nisanyansozluk.com), in the dictionary
edited by the Institute of the Turkish Language (http://www.tdk.org.tr), in
the dictionary edited by the Tureng Translation Company
(http://tureng.com/), by Hamza Ermi� in Arapça´dan Türkçele�mi� Kelimeler
Sözlü�ü (2008), by A. de Bibertein Kazimirski in Dictionnaire arabefrançais, contenant toutes les racines de la langue arabe, leurs dérivés, tant
dans lidiome vulgaire que dans lidiome littéral, ainsi que les dialectes
dAlger et de Maroc (1860) and by Edward William Lane in An Arabic
English Lexicon (1863).
The theoretical framework of our study is based on the following two
papers: Drago� Moldovanu, Dimitrie Cantemir între Orient �i Occident:
studiu de stilistic� comparat� and �tefan Giosu, Dimitrie Cantemir: studiu
lingvistic in order to demonstrate the importance of the words we examine.
Universitatea din Bucure�ti
România
ANEXE
alhimista ar�p. Cela ce sile�te a face din aram� aur, cela ce �tie a preface formele
materiii (II, 1: 8).
A�ijderea, nici între vitioan �i gras vreo deos�bire sau alegere fac, nici între
mare �i mic� bucata sau înghi�itura mai de sa�iu sau mai de nesa�iu a fi
socotesc (c�ci lacomul �i s�tul fl�mând ieste, �i l�comiia nici în hot�r�le
gheometrice�ti s� opre�te, nici de ex�entrurile astrologhicesti s� covâr�e�te,
nici caut� materia �i forma filosofasc�, nici cunoa�te deos�birea �i alc�tuirea
loghiceasc�, nici în ritoric� tropul îndestulirii au ascultat, nici în gramatic�
graiul f�r� chip �i cuvântul agiunge au înv��at, ce, precum s� vede, nu
ucinic�, ce didascal� alhimistilor ieste, c�rora nici adânc fundul m�rei, nici
nestr�b�tut� a p�mântului grosime, nici pre supt r�d�cinele mun�ilor �i
stâncilor a metalilor �uv�ite vine, nici dep�rtarea locului, nici primejdiia
m�rsului, nici nevoia agiunsului �i a�e�i nici iu�imea �i arsura focului de la
acel din fantazie n�scut �i din crieri pref�cut aur îi poate opri) (II, 1: 65).
mehlem ar�p. Unsoare cu carea s� slujesc �irulicii la rane (II, 1: 15).
A�ijderea (de multe ori pre durerea, mare alta mai mare o t�m�duie�te, �i ce
mehlemul nu vindic�, vindic� fierul, �i ce fierul nu t�m�duie�te, cu mai mare
usturime t�m�duie�te focul) (II, 2: 139).
Întâi: împu�ite ranele vr�jm��iii, cu mehlemul adev�ratei dragoste ungândus�, s� s� t�m�duiasc� �i toate asuprelele dintr-îmbe p�r�ile, ca cum nici n-ar fi
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fost, s� nu s� mai pomeneasc� (c� pomenirea asuprelelor înnoiesc �i ijd�r�sc
neprietiniia) (II, 2: 201).
mehenghiu ar�p. Piatr� pe carea ispitesc aurul, argintul de bun (II, 1: 15).
Eu vântul am s�m�nat �i gr�un�ele apii în corabie am aruncat, iar� cine va
s�cera �i cine a triera, vremea va alege (c� precum mehenghiul metalurile de
curate �i de spurcate ispite�te, a�e vremea lucrurile muritorilor de fericite �i
nefericite, de vrednice �i nevrednice mai pre urm� ive�te) (II, 1: 218).
sam ar�p. Un fel de vânt otr�vit, carile, lovind pe om, îndat� s� face cenu�� �i
hainele-i putredzesc (II, 1: 20).
C� odinioar� Hameleonul putred �i otr�vit aerul (carile Sam s� cheam�)
înghi�ind, de carile lovit �i topiscat, acmu celea mai de pre urm� duhuri
tr�gea, a c�ruia patim� Inorogul v�dzind, s� milostivi (c� inima milostiv� cu
cel ce-l doare o doare �i cu cel p�tima� împreun� p�time�te) �i cornul cel ce a
toat� fire de binef�c�toriu ieste, spre putred �i acmu mai împu�it trupul
Hameleonului î�i întins�s�, cu a c�ruia umedzal�, tops�cos aerul carile prin
tot trupul l��it �i împr��tiiat îi era, sp�lând �i toat� putregiunea cur��indu-i-o,
iar��i la via�� l-au întors (II, 1: 288).
samsun ar�p. Coteiu mare �i foarte vârtos, carile pe urs biruie�te (II, 1: 15).
A�e, cât a dzice s-ar putea, în ceriu de m-a� sui, acolo sint câini, în fundul
m�rii de m-a�i coborî, acolo sint dul�i, în mun�i cotei, în dealuri copoi, în
câmpi ogari, în stuhuri sampsoni �i în tot locul f�lci de�chise, guri c�scate �i
col�i rânji�i, ca cum ar fi s�m�na�i pretiutinderea împ�na�i stau (II, 2: 99).
�erbet ar�p. B�utur� de doftorie �i tot ce s� bea (II, 1: 25).
Ce pre cât a socoti pociu, receta leacului t�u aceasta ieste: cornul c�milii,
coama �erpelui, ochiul guziului orb �i unghile pe�telui luând, în laptele
aspidei le fierbe, pân� din dzece oc�, zece dramuri vor r�mânea, carile în
chipul alefiiului f�cându-s�, când soarele ca luna va sc�dea cu o parte pre la
rane te unge, iar� cu alt� parte la sfâr�itul soarelui, ap� din f�rmu�uri de
marmure �i din pilituri de aur storcând, o amestec�, �i în chipul �erbetului
f�când-o, o bea, �i a�e leacul î�i vii afla (II, 2: 11).
alaiu turc. Petrecanie, tocmal� de oaste, �icuire (II, 1: 7).
Cât�va vreme norocul biruin�ii în cump�na îndoin�ii sta, pân� când Lupul
nedejdea îndelungat� a fi sim�i, �i a�e Lupul, de vârtutea fireasc�
p�r�sindu-s�, la puterea me�ter�ugeasc� alerg� (c�ci de multe ori ce ieste
sc�dzut în fire, me�ter�ugul cum s� cade pline�te), c� macar c� nu pân�
într-atâta Lupul era biruit, ce s� f�cea c� a�e�i de tot ieste biruit (c� adese s-au
v�dzut mai cu norocire izbândele a vini, când cu supuneri �i cu dosiri asupra
nepriietinului s� purcede, decât când cu dobe �i cu surle alaiurile �icuind,
pentru biruin�� în mare num�rul o�tilor sale cineva s� încrede) (II, 1: 105).
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Cucoar�le cu buciunele buciuma, lebedele cântecul cel de pre urm� a mor�ii
cânta, p�unii, de r�utatea ce videa, în gura mare �i cu jele s� v�ieta, �oimii ca
hatmanii, uleii ca s�rdarii, coruii ca c�pitanii pe dinaintea gloatelor �i a
bulucurilor s� primbla, pup�dza ca ceau�ii la alaiu îi a�edza, c�ile din fluiere
�uiera, brehn�cile înalt pentru paza str�jilor s� în�l�a (II, 1: 258).
Deci dup� sfatul de cu sar�, de diminea�� sculându-s� (c�ci nici norocul porca
riului dormiia), lâng� drum pre porcariu din paji�te sculându-s� �i la urduro
�ii ochi cu mânule frecându-s�, aflar�, pre carile îndat� cu cinste râdicându-l
�i din rufoase sucmane în porfir� primenindu-l, în lectic� împ�r�teasc� îl
a�edzar� �i, cu mare alaiu, pân� la cur�ile împ�r�te�ti petrecându-l, dup�
obiceiul locului, cele ce s� c�dea �eremonii spre încoronarea lui f�cur�, de
unde s-au luat cuvântul lui f�cur�, de unde s-au luat cuvântul carile s� dzice:
(Sara ghigariu, diminea�a sp�tariu) (II, 2: 74).
ielcovan turc. Gonitoriu de vânt s� cheam�, un fel de pasiri carile nep�r�sit în sus �i
în gios pe mare zboar� (II, 1: 12).
Hirograful acesta, dac� prin referendariul, elcovanul, la mâna împ�ra�ilor cu
mare cinste �i plec�ciune îl trimas�r�, împ�ra�ii hrisovului la adun�ri
trimas�r�, carile într-acesta chip s� citiia: Noi, Vulturul �i Leul, monar�ii
v�zduhului �i a p�mântului �i într-aceste doa� stihii a tuturor l�cuitoarelor
pasiri �i dobitoace aftocratori �i obl�duitori, zbur�toarelor pân� preste nu�ri �i
m�rg�toarelor pân� peste marginile p�mântului în �tire facem c� umilin�a
împ�r�te�tii noastre inimi vrând �i învoind ca cele pân� acmu între în�l�atele
noastre împotrivnice vrajbe s� s� împace, toate tulbur�rile în line�te a s�
preface �i pentru ca fietecarile hotar�le sale s�-�i cunoasc� �i supu�ii f�r� nici
o scandal s�-�i deos�basc� (II, 1: 249).
meteris turc. �an�, hendec, groap� în carea s� aciuadz� oamenii la r�zboiu, la cetate
(II, 1: 15).
Ce obr�zniciia c�lcan �i nestidirea meteriz obrazului f�când, cu mare
neru�inare în cuvinte ca acestea rumps�: (Diavolul s�r�ciii �i cacodemonul
robiii aceasta a gândi, a gr�i �i a începe m-au înv��at �i spre tot r�ul a ispiti
m-au îndemnat), numai, pre cât socotesc, împotriva monarhiilor ceva�i
macar� n-am f�cut, ce mai vârtos spre pl�cerea �i folosul lor, cât am putut,
am silit (c� cea chiar� a vicleanului hiri�ie ie�te ca vicle�ugul vrednicie �i
r�utatea bun�tate s� �ie), de care lucru, n-ar fi fost pân� într-atâta cuiva r�u s�
par�, ales celuia carile dreapt� slug� Corbului �i bun priietin amânduror
monarhiilor ieste (II, 2: 92).
nafaca turc. Obroc, mirtic, carele s� d� în toate dzilele (II, 1: 16).
C�ci amintrilea nici ea alte lighioi mai mari a prinde, nici puii ei a le înghi�i
sau a le amistui putea. Iar� într-o dzi cea îndestulit� nafaca uitându-�i �i a firii
sale hotare trecându-�i, furnica cea mare �i cu aripi prins� (c�ci �i furnica
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atuncea î�i g�se�te peirea, când îndobânde�te aripile), pre carea, dup� cât�va
lupt� �i trud� biruind-o, mâncare puilor s�i o dus� (II, 1: 266).
fâ�chie turc. Gunoiu, baleg� de cal, balig�.
O, cap de hârtie cu crieri de aram�, o, sac de m�tas� �i plin de fi�chie, o, ferice
de voi �i de monarhiia voastr�, când nedejdea voastr� în credin�a Inorogului vi�i
a�edza �i din a�edzimântul lui line�tea v� vi�i a�tepta (II, 2 : 115).
�ira turc. Un fel de copaciu ca molidvul, cu a c�ruia surcele s�racii în loc de
lumânare s� slujesc (II, 1: 24).
C�ci mijlocele ce prepus aveai din mijloc le-am râdicat, pre dul�i �i de �tiin��
�i de loc departe i-am dep�rtat, ochiul cu r�u c�ut�toriu de tot l-am astupat,
pre unde m�iestrii �i sil�e întinse au fost le-am stricat �i le-am f�râmat, toat�
piiedeca din c�rare �i piatra poticnelii din cale am mutat, amânduror inimile,
spre priimirea dragostei am g�tat �i toat� surceaoa supt focul încep�turii �i
toat� ciraoa pre j�ratecul s�vâr�irii am pus �i am supus (II, 1: 305).

Cu privire la particularit��ile descrierii lingvisticii
ucrainene �i a celei ruse�ti în manualele române�ti de
istoria lingvisticii (generale)
Sergyi LUCHKANYN
Key-words: history of linguistic schools, Ukrainian linguistics,
Russian linguistics, Romanian linguistics, linguistics and ideology

Istoria lingvisticii constituie partea integral� �i tradi�ional� a
lingvisticii generale. Introducerea istoriei lingvisticii în structura
disciplinei lingvistic� general� se bazeaz� pe conceptul în�elegerii
istoriei lingvisticii ca �tiin�� a acumul�rii cuno�tin�elor despre limb�, a
dezvolt�rii logicii inferioare a �tiin�ei, a aprofund�rii teoriei
lingvistice, a îmbun�t��irii metodologiei lingvisticii. Lingvistica se
dezvolt� în spiral�, întemeindu-se pe cuno�tin�ele pe care le-a ob�inut
omenirea în toate etapele precedente ale evolu�iei sale (Kocergan
2010: 9). În a doua jum�tate a secolului al XX-lea a crescut substan�ial
interesul fa�� de istoria �tiin�elor, inclusiv istoria lingvisticii.
În fond, teoria limbii este aceea�i istorie a lingvisticii, dar cur��at� de
manifest�rile factorilor subiectivi �i sistematizat� pe temeiuri obiective;
totodat�, istoria lingvisticii este teoria limbii, dar personificat� �i dramatizat�,
în care fiecare no�iune �tiin�ific� �i fiecare tez� teoretic� poart� eticheta
trimiterilor la persoane, date �i cazurile concrete legate de apari�ia lor în
�tiin�� (Istoria 1980: 5).

În 1989, R.H. Robins, profesor de lingvistic� general� la
Universitatea din Londra, în prefa�a la edi�ia a treia a c�r�ii sale Scurt�
istorie a lingvisticii (A Short History of Linguistics, New York, 1967,
1997) scria:
Cre�terea interesului fa�� de istoria lingvisticii poate însemna, dintr-un punct
de vedere întru câtva diferit, o în�elegere mai ampl� a istoriei sau, mai
general, a istoriei ideilor (Robins 2003: 10).

În afar� de acest manual de Robins, printre istoriile importante
ale lingvisticii ap�rute în Europa în a doua jum�tate a secolului al

119

120 Sergyi Luchkanyn
XX-lea �i începutul secolului al XXI-lea, se num�r� �i Istoria
lingvisticii (Histoire de la linguistique. Des origines au XX-ème siècle,
Paris, 1967; La linguistique du XX-ème siècle, Paris, 1972) a lui
Georges Mounin (1910−1993), fost profesor de lingvistic� general�,
stilistic� �i semiotic� la Université de Provence, tradus� recent în
limba român� (Mounin 1999). În Ucraina �i în Rusia, în cursul celei
de a doua jum�t��i a secolului al XX-lea �i începutul secolului nostru,
au ap�rut câteva manuale diferite �i ideologizate (mai ales în perioada
sovietic�) de istorie a lingvisticii, iar în România au v�zut lumina
tiparului trei edi�ii ale c�r�ii modest intitulate Scurt� istorie a
lingvisticii de Al. Graur �i de Lucia Wald (1961, 1965 �i 1977; fiecare
edi�ie ulterioar� e o carte aproape complet nou�, cu explica�ii diferite
despre care o s� vorbesc mai târziu), Pagini de teorie �i istorie a
lingvisticii de Lucia Wald (1998), Istoria lingvisticii române�ti (1978),
Evolu�ia reflec�iilor privind limbajul din Antichitate pân� la Saussure
(Ia�i, 2005) �i Curente �i tendin�e în lingvistica secolului nostru de
Constantin Frâncu (Ia�i, 1997; ed. II, 1999). Despre istoria lingvisticii
se vorbe�te, de�i nu prea mult, în Manual de lingvistic� general� de
Emil Ionescu (Ionescu 1997). În aceste manuale române�ti de istorie a
lingvisticii generale apar �i unele studii de lingvistica rus�, sovietic�
�i, mai rar (e un fapt obiectiv), de lingvistic� general� ucrainean�. Aici
se poate constata urm�torul lucru: printre lingvi�tii slavilor de est, de
aten�ia cea mai mare a lingvi�tilor români, autori de manuale de istoria
lingvisticii generale, s-au bucurat Meletie Smotri�ki (1577−1633),
autorul Gramaticii slavone (1619) care a fost foarte larg r�spândit� în
��rile române în secolele XVII−XVIII; Alexandr Potebnea
(1835−1891), care a studiat la Harkov, unde a fost coleg cu Bogdan
Petriceicu Hasdeu; Filip Fortunatov (1848−1914), la �coala c�ruia s-au
format numero�i lingvi�ti, printre care �i slavistul român celebru Ion
Bogdan; I.A. Baudouin de Courtenay (1845−1928); discu�ia
lingvistic� din paginile ziarului Pravda (URSS, 1950) despre care se
vorbe�te în primele edi�ii (1961 �i 1965) ale manualului de Al. Graur
�i de L. Wald. Particularit��ile descrierii �i ale în�elegerii lingvisticii
ucrainene �i a celei ruse�ti �i leg�turile lor cu lingvistica româneasc�
în manualele de istorie a lingvisticii generale ap�rute în România
devin obiectul studiului nostru.
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Cum se �tie, �ara Româneasc� �i Moldova utilizau în secolele al
XV-lea − al XVI-lea ca limb� literar� scris� slavona (limba slav�
bisericeasc�). Actele juridice de stat ale domnitorilor (hrisoave, legi,
precum �i cronicile) sunt scrise în aceast� limb�. Curtea domneasc� �i
Biserica Ortodox� din ��rile Române aveau nevoie de manuale de
slavon�, pentru c� în secolul al XVII-lea func�ionarea acesteia pe teren
românesc a încetat. Iat� de ce Gramatica slavon� a lui Smotri�kii  cel
mai bun manual de slavon�  a devenit popular� în România imediat
dup� imprimarea ei, în anul 1619, în tipografia organiza�iei culturale
ucrainene Bratstvo (Fr��ia), la Evie, în apropiere de Vilnius. Idei
din lucrarea lui Smotri�kii se g�sesc în Gramatica rumâneasc� a lui
Dimitrie Eustatievici Bra�oveanu (1757), care, la mijlocul secolului al
XVIII-lea (anii 1750−1753), a studiat la Academia din Kiev, înfiin�at�
de Petru Movil� în 1632, unde slavona se studia dup� Gramatica lui
Smotri�kii. Acolo, Dimitrie Eustatievici a proiectat, într-un mod atât
de caracteristic pentru Iluminism, ideea de a crea gramatica limbii
na�ionale, iar partea închinat� ortografiei Gramaticii române�ti a fost
scris� aproape în întregime dup� capitolul corespunz�tor al lucr�rii lui
Smotri�kii. Faptul este consemnat de autorii Istoriei lingvisticii
române�ti (Istoria 1978: 15), dar �i, mai târziu, de Constantin Frâncu,
care îl nume�te pe Smotri�kii rus de na�ionalitate: Din a doua
jum�tate a secolului al XVII-lea dateaz� primele încerc�ri de a explica
în române�te gramatica slav� a rusului Meletie Smotri�kii, Evie
(1619) (Frâncu 2005: 162−163). Men�ion�m c�, în gramatica limbii
slavone pe care a scris-o, Smotri�kii a utilizat multe exemple din limba
ucrainean� livresc� din acea perioad�. Dup� introducerea
cre�tinismului pe teren est-slav (988), aici (pe terenul Ucrainei
actuale) func�ionau dou� limbi literare  slavona cu particularit��i
locale specifice �i ucraineana livresc� ce a ap�rut pe baza graiurilor
populare vii. E de men�ionat c� în lingvistica român� se sus�ine �i
acum c� limba slavon� a avut dou� redact�ri (variante): una
ucraineano-rus�, care a fost r�spândit� în Evul Mediu în Moldova, �i
alta bulgar� �i sârb�, care s-a difuzat în �ara Româneasc�. Aceste
limbi au devenit un factor puternic în dezvoltarea cultural� �i
spiritual� a poporului ucrainean: prima servea Biserica Ortodox�, iar
cealalt� func�iona de obicei pentru mireni. În ultima limb� sunt scrise
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cronicile, hrisoavele vechi etc. La sfâr�itul secolului al XVI-lea �i la
începutul secolului al XVII-lea, c�rturarii ucraineni mai �ineau seama
de diferen�ierea stilistic� a acestor limbi, de�i slavona s-a îndep�rtat în
acea perioad� de limba fra�ilor Chiril �i Metodiu, îmbog��indu-se cu
tr�s�turi specifice ale graiurilor locale. �i în nici un caz Smotri�kii n-a
fost rus de etnie. În Polonia primei jum�t��i a secolului al XVII-lea,
problema religiei era strâns legat� de problema na�ionalit��ii: catolicul
era polonez, pe când ortodoxul era rus, adic� ucrainean sau bielorus:
ru�i li se spunea cet��enilor Rusiei Kyiviene, denumirea fiind
mo�tenit� de ucraineni ca denumire etnic�, dup� cum atest� numele lor
medieval în latin�: ruthenus (Ruthenorum me esse et libenter
profiteor, cum a declarat Stanislav Orichovius-Roxolanus, scriitorul
ucrainean latinofon din secolul al XVI-lea), pe când statul rusesc, la
început se numea Moscovia �i abia mai târziu, în secolul al XVIII-lea,
prime�te numele Rusia.
Se �tie bine c�, între 1852 �i 1856, la Universitatea din Harkov
(fondat� în 1804−1805, prima universitate modern� de pe teritoriul
Ucrainei contemporane), Bogdan Petriceicu Hasdeu (1836−1907) a
urmat studii de drept, audiind, probabil, �i cursuri de filologie �i de
istorie (DLR 1979: 425). În cercet�rile erei socialiste se exagera
rolul acestei institu�ii de înv���mânt superior în formarea concep�iei
lingvistice a lui Hasdeu; e de remarcat c� perioada domniei �arului rus
Nicolae I (1825−1855) a fost caracterizat� printr-o cenzur� ap�s�toare,
care nu permitea niciun gând liber. Studiile se desf��urau în
exclusivitate în limba rus�, chiar �i denumirea de Malorusia, care era
folosit� în mod oficial pentru Ucraina din secolul al XVIII-lea, dup�
încorporarea Ucrainei în Rusia �i transformarea acesteia într-o simpl�
provincie, începând s� fie înlocuit� cu termenul de Rusia SudApusean�. În concep�ia lingvistic� a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu se
ivesc multe paralelisme cu ideile lingvistice ale colegului s�u de la
Universitatea din Harcov, Alexandr Potebnea (1835−1891), profesor
de filologie rus� în propria alma mater, întemeietorul �colii lingvistice
ruse de la Harcov, despre ideile lingvistice ale c�ruia se scrie în
manualele române�ti de istorie a lingvisticii (Graur, Wald 1965:
55−57; Graur, Wald 1977: 113−114; Ionescu 1997: 56; Frâncu 2005:
150−151). Toate lucr�rile sale �tiin�ifice  Mysl i jazyk (Limba �i
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gândirea, Harcov, 1862), Iz zapisok po russkoi grammatike (Din
notele de gramatic� rus�) etc.  Potebnea le-a scris în limba rus�,
poate de aceea a fost �i mai este considerat de mul�i lingvi�ti, inclusiv
de lingvi�tii români autori ai manualelor de istoria lingvisticii generale
un reprezentant al �tiin�ei ruse. Dar Potebnea, pur �i simplu, n-a avut
dreptul s� scrie în ucrainean�, aceasta fiind interzis� prin circulara
secret� din 1863 a Ministrului de Interne Valuev; mai mult, la 18 mai
1876, �arul Alexandru II, aflându-se la odihn� în ora�ul german Ems, a
semnat Ukazul de la Ems, în conformitate cu care n-a existat, nu
exist� �i nu va exista limba ucrainean�, iar publicarea �i circula�ia
publica�iilor de limb� ucrainean� pe teritoriul Ucrainei din
componen�a Imperiului rus au fost scoase în afara legii. Cum
subliniaz� profesorul clujean Ioan Semeniuc, �arismul rus nu a sl�bit
cu nimic politica sa de dezna�ionalizare, demonstrând c� nici m�car
pozi�ia moderat� a majorit��ii intelectualilor ucraineni nu este
acceptat� de guvernan�i ru�i (Semeniuc 2006: 180). Despre Potebnea
s-a scris �i se scrie mult, chiar Institutul de lingvistic� din Kiev îi
poart� numele înc� din 1944, în manualele sovietice de istoria
lingvisticii, în rus� �i în ucrainean�, Potebnea a fost considerat ca
lingvist rus �i ucrainean. În prezent, în lingvistica ucrainean� se
constat� c� Alexandr Potebnea a fost primul lingvist ucrainean din
epoca modern� care s-a str�duit s� confere nuan�e politice unor
probleme lingvistice, el implicându-se în mi�carea de emancipare
na�ional�. Potebnea a scris în limba rus� (repet, limba ucrainean� în
Rusia �arist� a fost interzis� complet între 1863−1905 �i în perioada
primului r�zboi mondial pân� la 1917) câteva lucr�ri cu caracter
politico-lingvistic care au v�zut lumina tiparului numai post mortem:
Jazyk i narodnost (Limb� �i na�ionalitate, 1895), O na�ionalizme
(Despre na�ionalism, 1905) �i câteva recenzii. Lingvistul a fost afectat
de lipsa dreptului la studiu în limba matern�, sus�inând c� lipsa
înv���mântului în limba matern� duce la înapoiere politic� �i
intelectual� �i devine un izvor al suferin�elor. S-au p�strat dou�
scrisori ale lui Hasdeu c�tre Potebnea în limba francez�, din 1878 �i
1879, în care se vorbe�te despre un cântec ucrainean despre �tefan cel
Mare; Hasdeu i se adreseaz� lui Potebnea cu foarte adânc respect: Très
honoré collegue! (prima scrisoare), très honoré Monsieur et Collègue!
(a doua scrisoare). Cred c� a avut dreptate D. Macrea, sus�inând, acum
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55 de ani, urm�toarele: La Harcov, Hasdeu a fost coleg �i prieten cu
A. Potebnea, marele lingvist rus de mai târziu, cu care a p�strat rela�ii
de prietenie �i schimburi intelectuale toat� via�a (Macrea 1959: 83).
În manualele române�ti de istorie a lingvisticii române�ti din anii
1950−1960 se scria, bineîn�eles, în contextul ideilor obsedantului
deceniu, despre leg�turile dintre Hasdeu �i lingvistica rus� (�i cu
Potebnea); de�i multe dintre aceste rânduri apar�in trecutului, a� vrea
totu�i s� le amintesc pu�in. În prima edi�ie a manualului Scurt� istorie
a lingvisticii (1961) de Al. Graur �i L. Wald g�sim urm�toarele
rânduri ca tribut al modei oficiale comuniste de atunci:
Lingvistica �tiin�ific� a ap�rut la noi sub influen�a �tiin�ei ruse. Primul nostru
lingvist în adev�rata accep�ie a termenului a fost B.P. Hasdeu. A studiat la
Harkov, unde a fost coleg cu Potebnea... �i-a început activitatea publicistic�
înainte de neogramatici �i continu� unele tradi�ii anterioare lor, în special idei
legate de concep�iile lingvi�tilor ru�i, apoi desigur a adoptat �i multe idei ale
neogramaticilor (Graur, Wald 1961: 62).

În a doua edi�ie a acestui manual, peste 4 ani, se scrie mai
corect, f�r� patosul artificial politic:
Hasdeu a folosit cu succes înv���tura primit� la Universitatea din Harkov,
unde studiul limbii era în general legat de studiile de istorie... Al�turi de
lingvi�tii ru�i la �coala c�rora s-a format �i cu care a între�inut leg�turi
permanente, apoi �i sub influen�a neogramaticilor, Hasdeu a militat pentru o
lingvistic� istoric� (Graur, Wald 1965: 67−68).

În a treia edi�ie (cea definitiv�) a manualului de Al. Graur
�i de L. Wald din 1977, despre studiile lui Hasdeu la Harcov nu
se aminte�te deloc, e un nou tribut pl�tit modei. Despre
Potebnea se scrie mai pu�in decât în edi�ia a doua (Graur, Wald
1965: 55−57), iar despre ideile lui lingvistice se afirm� c� sunt
preluate de la W. Von Humboldt (Graur, Wald 1977: 113−114).
Despre influen�a puternic� a ideilor lingvistice ale lui W. Von
Humboldt asupra concep�iei lingvistice a lui A.A. Potebnea scrie
�i C. Frâncu:
Influen�at de filozofia clasic� german�, de teoria lingvistic� a lui W. Von
Humboldt �i de psihologismul lui Herbart, A.A. Potebnea s-a afirmat ca un
critic convins al naturalismului lingvistic �i ca un bun cunosc�tor al
problemei raportului dintre limb� �i gândire [...]. El a preluat de la W. Von
Humboldt teza vorbirii ca activitate [...], a dezvoltat pe baze psihologiste teza
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lui Humboldt dup� care ascult�torul nu în�elege niciodat� în întregime ceea
ce-i comunic� vorbitorul [...]. Pornind de la Humboldt, Potebnea a acordat
mare aten�ie formei interne a limbii �i a cuvântului (Frâncu 2005: 150).

În prezent, în istoriografia lingvisticii ucrainene �i ruse�ti nu se
prea pune accent pe influen�a lui W. Von Humboldt asupra lui
Potebnea, care de fapt în�elege altfel ideile marelui lingvist german; de
exemplu, a�a-numitul spirit al poporului (Volksgeist) este interpretat
de Potebnea ca activitatea mintal� con�tient�. Despre Potebnea ca
reprezentant str�lucit al psihologismului lingvistic rus scrie �i Emil
Ionescu, accentuând c� Potebnea pulverizeaz� unitatea unei
colectivit��i lingvistice, transformând comunitatea într-o simpl� sum�
de universuri psihice individuale, ireductibile unul la cel�lalt
(Ionescu 1997: 56).
În prima edi�ie a manualului de Al. Graur �i L. Wald (Graur,
Wald 1961: 58−60) este tratat� în mod am�nun�it concep�ia lingvistic�
a lui Filip Fedorovici Fortunatov (18481914)  cel mai de seam�
reprezentant al �colii lingvistice de la Moscova (care s-a ocupat, între
altele, de accentul în limbile balto-slave, de problema sonantelor
lichide, de problema structurii cuvântului  a folosit �i no�iunea de
afix zero , de chestiunea clasific�rii p�r�ilor vorbirii; a privit limba ca
activitate psihic� a individului, supus� schimb�rilor; a urm�rit s�
descopere legi fonetice generale; considera c� limba este în continu�
transformare, iar istoria intern� a limbii cuprinde schimb�ri legate de
via�a individului). De�i F.F. Fortunatov a fost un lingvist celebru, în
domeniul lingvisticii generale n-a fost atât de cunoscut cum a fost în
calitate de indo-europenist sau de precursor al structuralismului �i
formalismului rus; descrierea concep�iei lui lingvistice era tributul
modei obsedantului deceniu (prin iner�ie �i în 1961), iar în edi�iile noi
ale manualului de Al. Graur �i L. Wald (1965; 1977) despre
Fortunatov nu se aminte�te deloc, ca de altfel în niciun alt manual
român de istoria lingvisticii generale, de�i, totu�i, la �coala lui
F.F. Fortunatov s-au format numero�i lingvi�ti din Rusia �i din
str�in�tate.
Între ace�tia pot fi cita�i A.A. �ahmatov, V.K. Porjezinski, M.M. Pokrovski,
D.N. U�akov precum �i F. Solmsen �i E. Bernecker (Germania), H. Pedersen
(Danemarca), A. Beli� (Iugoslavia) �i slavistul român Ion Bogdan (Graur,
Wald 1961: 60).
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E interesant c� �i în manualele ucrainene de lingvistic� general�,
ap�rute în perioada sovietic� (I.I. Kovalik �i S.P. Samiilenko, 1985;
G.M. Udovicenko, 1980), a existat un capitol separat dedicat �colii
lingvistice de la Moscova, disp�rut în manualul recent de lingvistic�
general� de M.P. Kocergan (2010) în care se aminte�te totu�i despre
F.F. Fortunatov (Kocergan 2010: 67−68), care, în Rusia �arist�, la
începutul secolului al XX-lea, a luptat pentru limba ucrainean�,
preg�tind în 1905 Raport de serviciu despre anularea restric�iei
tiparului în limba ucrainean�.
În toate manualele române�ti de istoria lingvisticii se acord�
mult� aten�ie descrierii concep�iei lingvistice a lui I.A. Baudouin de
Courtenay (1845−1929), cel mai de seam� reprezentant al �colii
lingvistice din Kazan (1875−1883), care nu a apar�inut unei anumite
�coli lingvistice, adoptând de multe ori pozi�ii independente �i
atitudini critice fa�� de �coala neogramaticilor (Graur, Wald 1965:
73−80; Graur, Wald 1977: 132−137; Frâncu 1999: 28−30). Se
analizeaz� pe larg ideile lingvistului cu privire la raportul dintre limb�
�i vorbire (a considerat c� numai vorbirea individual� are existen��
real�), condi�ionarea social� a limbii, problema modific�rilor fonetice,
studiul limbilor vii �i al dialectelor, teoria fonemului, apropierea de
în�elegerea caracterului de semn al elementelor componente ale limbii
�i caracterizarea limbii ca sistem al sistemelor. Se �tie c� în anii
1960−1970 s-a ivit moda metodelor structurale �i matematice de
studiere a limbii, din aceast� cauz� Al. Graur �i L. Wald subliniaz�:
I.A. Baudouin de Courtenay a eviden�iat aspectele cantitative ale limbii,
preconizând aplicarea metodelor matematice în lingvistic� [...]. Baudouin de
Courtenay era convins c�, odat� cu aplicarea metodelor matematice în studiul
limbii, se va ajunge s� se formuleze legi lingvistice exprimate în formule de
dependen�� absolut� a unor m�rimi fa�� de altele (Graur, Wald 1965: 78).

Un capitol special, dedicat no�iunii de economie în teoria
lingvistic� a lui Baudouin de Courtenay, exist� în monografia Pagini
de teorie �i istorie a lingvisticii de L. Wald (Wald 1998: 199−202).
Mul�i lingvi�ti români din obsedantul deceniu n-au putut s� ocoleasc�
a�a-numita lingvistic� marxist�, capitolul corespunz�tor fiind prezent
în primele dou� edi�ii ale manualului de istoria lingvisticii de
Al. Graur �i de L. Wald, care au fost nevoi�i s� scrie urm�toarele:
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În operele clasicilor marxism-leninismului se g�se�te cuprins un adev�rat
tezaur de idei asupra problemelor limbii... Marx �i Engels, în diferite lucr�ri
ale lor, au introdus adesea note asupra limbii, fie pentru a clarifica cu ajutorul
lor, prin compara�ie, fapte din alte domenii, fie pentru a l�muri chiar
problemele de limb�, importante, între altele, prin leg�tura indisolubil� a
limbii cu gândirea [...]. Informa�ii importante, în special în ce prive�te
leg�tura limbii cu gândirea, ne d� �i Lenin în operele sale �i mai ales în
Materialism �i empiriocriticism (Graur, Wald 1965: 175).

În acelea�i edi�ii au ap�rut �i câteva rânduri despre a�a-numita
dezbatere liber� asupra problemelor lingvisticii ce a avut loc în
mai−august 1950, la ini�iativa t�tucului Stalin, în paginile ziarului
Pravda, organul central al P.C.U.S., dezbatere în care a intervenit
I.V. Stalin cu trei articole (primul a ap�rut pe 20 iunie 1950), publicate
apoi într-o bro�ur� sub titlul Marxismul �i problemele lingvisticii
(Graur, Wald 1965: 175). Bineîn�eles, aceast� c�rticic� a v�zut
imediat lumina tiparului de mas�, fiind caracterizat� ca genial�, iar
Al. Graur a fost obligat s� scrie la începutul primei edi�ii a Studiilor de
lingvistic� general� urm�toarele:
Pentru prima oar� la noi aten�ia c�tre lingvistica general� a fost de�teptat�
când am putut lua contactul cu Noua teorie a limbii a lui N.I. Marr �i a
adep�ilor s�i. Lucr�rile inspirate din aceast� teorie ne-au pus în fa�� o serie de
probleme de prim� importan�� pentru lingvistic�, pe care mai înainte le
ignoram. Se în�elege îns� c�, pornind de la premise gre�ite înv���tura lui
N.I. Marr nu putea s� ne duc� decât la concluzii gre�ite �i profund d�un�toare
pentru �tiin��. În aceast� perioad� am publicat lucr�ri ca De ce �i cum se
schimb� limb� [în revista Studii, 1948, fasc. 3] �i altele, în parte sau chiar
în totalitate gre�ite. Lipsa mea principal� era necunoa�terea materialismului
dialectic �i a materialismului istoric, din cauza c�reia foarte adesea am
prezentat faptele într-o lumin� fals�. Apari�ia lucr�rii lui I.V. Stalin
Marxismul �i problemele lingvisticii, în iunie−iulie 1950, a avut darul s�
împr��tie dintr-o dat� cea�a marrismului care ne acoperea ochii. În acela�i
timp, interesul pentru problemele generale a crescut în mod extraordinar, nu
numai la speciali�ti, ci �i la marele public, cu atât mai mult cu cât lingvistica
general� a devenit curând apoi obiect de înv���mânt în facult��ile de filologie.
Gre�elile grosolane pe care le comisesem sub influen�a lui N.I. Marr au
devenit clare pentru toat� lumea �i pentru mine însumi. Totu�i trebuie s�
recunosc c� timp de câteva luni n-am v�zut prea bine ce au de f�cut de aici
înainte lingvi�tii mai exact n-am întrev�zut nici un subiect de lingvistic�
general� care s� poat� fi tratat în lumina teoriei staliniste. Aveam impresia c�
ceea ce era de spus a spus I.V. Stalin, �i asta e tot, iar dac� cineva ar vrea s�
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trateze un subiect particular, n-ar putea s� o fac� decât în acela�i chip ca în
trecut, adic� nemarxist (Graur 1955: 5−6).

Dup� cum se �tie, la 5 martie 1953, dup� moartea lui Stalin,
Gh. Gheorghiu-Dej, în ciuda faptului c� el însu�i a r�mas un stalinist
convins, prin cunoscuta formul� Nu avem pe nimeni de reabilitat
post-mortem (�perlea 2001: 155), a permis, în politica cultural�, o
u�oar� liberalizare, dar în prima (1961) �i în a doua (1965!) edi�ie a
manualului Scurt� istorie a lingvisticii de Al. Graur �i de L. Wald,
lucr�rile lingvistice ale lui Stalin sunt elogiate din nou, probabil din
cauza atmosferei unei noi perioade de teroare, lansat� de Dej între
1958 �i 1962, cum se presupune, pentru a compensa retragerea
trupelor sovietice (1958) �i pentru a mic�ora temerile sovietice c�
aceasta ar putea s� afecteze sprijinul puterii comuniste din România.
În prima edi�ie a manualului citim:
În asemenea condi�ii, lingvistica sovietic� [în varianta din 1965  marxist�
în loc de sovietic�  n.n.] nu putea progresa. Pentru a pune cap�t acestei
situa�ii nemul�umitoare, Pravda, organul central al P.C.U.S., a deschis la 9
mai 1950 o dezbatere asupra problemelor lingvisticii, dezbatere în care a
intervenit I.V. Stalin cu trei articole (primul a ap�rut la 20 iunie 1950).
Aceast� interven�ie a avut ca efect zdrobirea imediat� a marrismului �i
cur��area terenului pentru a se putea construi o lingvistic� cu adev�rat
marxist� (Graur, Wald 1961: 140; Graur, Wald 1965: 175).

În prima edi�ie mai este un adaos care lipse�te în urm�toarea
variant� din 1965:
Toate aceste înv���turi, împreun� cu unele idei expuse de Stalin însu�i în
lucr�ri anterioare, au fost folosite de el în Marxismul �i problemele
lingvisticii, unde nu numai c� a nimicit teoria pseudo-marxist� a lui
N.I. Marr, dar a criticat unele idei gre�ite care circul� �i în lingvistica
burghez� �i a trasat liniile generale pe care trebuie s� se dezvolte lingvistica
marxist� (Graur, Wald 1961: 141).

În realitate, în lucrarea lingvistic� a lui Stalin nu s-a vorbit direct
despre lingvistica mondial� contemporan�, dar situa�ia general� de
atunci din URSS �i din ��rile democra�iei populare a creat condi�ii
pentru critica dec�derii lingvisticii (a �tiin�ei în general) occidentale
imperialiste �i pentru impunerea ideologiei imperiale ruse în
varianta ei comunist�. În anii 1950, savan�ii ru�i din URSS erau
declara�i descoperitori ai majorit��ii legilor fundamentale ale
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diferitelor �tiin�e, inclusiv legea despre p�strarea energiei �i
propriet��ile chimico-fizice ale metalelor, ei au dat lumii
locomotiva, transformatorul, becul electric, aparatul de radio,
avionul etc. Un glume� r�mas necunoscut a rostit fraza c� Rusia e
patria elefan�ilor care a devenit celebr� prin faptul c� ilustra
adev�rata atitudine a multor oameni de rând fa�� de propaganda
oficial� în URSS din anii postbelici. În manualele lingvistice
sovietice, genialele lucr�ri staliniste în domeniul lingvistic sunt
amintite pentru ultima oar� în 1960, în manualul Introducere în
lingvistic� de A.A. Reformatski; în edi�ia acestuia din 1967, numele
lui Stalin nu apare. E interesant c�, în 1964, la Moscova, a v�zut
lumina tiparului culegerea Problemele teoretice ale lingvisticii
sovietice contemporane, care se deschidea cu articolul Despre
învingerea consecin�elor cultului personalit��ii lui Stalin în lingvistica
sovietic�, semnat de lingvistul sovietic Viktor Vinogradov
(1895−1969), acela�i Vinogradov (amintit în Graur, Wald 1961: 141)
care a jucat un rol decisiv în educa�ia lingvistic� a lui Stalin
(împreun� cu A. Cikobava �i B. Serebrennikov) �i conduc�torul
lingvisticii sovietice dup� 1950, dup� eliberarea din func�ie a lui Ivan
Me�cianinov. Tempora mutantur et nos mutamur in illis! De�i e
interesant c� un capitol separat, Marxism �i lingvistic�, exist� în
manualul lui Georges Mounin (Mounin 1999: 305−322), discu�ia
lingvistic� sovietic� din 1950 este amintit� �i de R.H. Robins:
În 1950 Stalin a ordonat subit respingerea întregului edificiu marrist,
subliniind, printre alte lucruri, c� limba nu era dependent� de organizarea
economic� [...], o idee evident�, dar care se vede c� nu mai fusese afirmat�
pân� atunci. Interven�ia lui Stalin a pus cap�t lungii domnii a teoriei lui Marr
�i, totodat�, a atras aten�ia lumii întregi asupra ei (Robins 2003: 279).

Deci �i lingvi�tii, ca to�i oamenii de litere �i de art� din România
obsedantului deceniu, erau obliga�i s� creeze în cadrul a�a-zisului
realism socialist în variant� stalinist�, care reducea func�iile �tiin�ei �i
ale artei la comentarea �i prosl�virea activit��ii lui Stalin �i a
sistemului totalitar instaurat sub conducerea acestuia, a metodelor
agreate de t�tucul (metoda comparativ−istoric�). Lingvistica
sovietic�, ca �i cea româneasc�, s-a încadrat în dezvoltarea lingvisticii
mondiale contemporane numai dup� 1960−1965, de�i conjunctura
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politic� în unele manuale române�ti de istorie a lingvisticii (generale)
a influen�at uneori descrierea (�i relatarea dezvolt�rii) lingvisticii
ucrainene, ruse �i mai ales a celei sovietice.
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Câteva considera�ii asupra elementului regional
din Biblia de la Sankt Petersburg (1819)
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1. Procesul de transpunere a textului biblic într-o limb�
vernacular� este considerat pretutindeni ca reprezentând actul de
na�tere a variantei literare a respectivei limbi. În ceea ce prive�te
spa�iul cultural românesc, traducerea Bibliei a constituit rezultatul
unui efort îndelungat, în care au fost implicate mai multe genera�ii de
c�rturari din toate provinciile române�ti, astfel explicându-se prezen�a
numeroaselor forme regionale din variantele succesive ale acestui text.
Datorit� prestigiului �i circula�iei de care s-a bucurat textul biblic,
unele variante regionale literare au reu�it, cu timpul, s� se impun� �i în
norma literar�, contribuind la îmbog��irea compartimentului lexical,
atât de greu încercat în procesul de transpunere în limba român� a
mul�imii de sensuri absolut noi din textul sacru.
2. Textul Bibliei de la Sankt Petersburg (1819) a reprezentat
pentru noi o preocupare permanent� în ultimii ani. Realizând un studiu
comparativ asupra primei c�r�i a Bibliei, Întâia Cartea a lui Moisi.
Facerea (Olariu 2003), a�a cum apare aceasta în cele trei versiuni ale
textelor biblice publicate în 1688, 1795, 1819, am remarcat, pe lâng�
alte fenomene, �i faptul c� textul de la 1819 înregistreaz� unele
particularit��i dialectale caracteristice graiului moldovenesc 1, atât la
nivel fonetic, cât �i morfologic sau lexical. Aceste concluzii preliminare
confer� textului analizat un statut independent fa�� de versiunile
1
�inem s� preciz�m c� influen�a moldoveneasc� asupra textului de la 1819 se
datoreaz� �i redactorului acestei versiuni, arhimandritul Varlaam, care a fost
egumenul m�n�stirii Dobrov�� �i care se tr�gea din vestitul neam moldovenesc al
boierilor Cuza. Acesta, st�pânind foarte bine limbile greac� �i român� (Mateevici
1993: 386), a supravegheat împreun� cu mitropolitul Gavriil B�nulescu-Bodoni
tip�rirea noii edi�ii a Bibliei de la 1819, prin revizuirea atent� a versiunii bl�jene.
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precedente, dar mai ales fa�� de textul ce i-a servit drept model, �i
anume Biblia de la Blaj (1795), fapt ce a impulsionat extinderea
cercet�rii noastre la celelalte c�r�i ale Bibliei de la Sankt Petersburg.
Din perspectiva observa�iilor prezentate mai sus, în cele ce urmeaz�
vom întreprinde o succint� analiz� a câtorva forme regionale întâlnite în
Biblia de la Sankt Petersburg (B 1819), în primele c�r�i ale Vechiului
Testament: A doao cartea a lui Moisi. Ie�ire (Ex.), A patra carte a lui
Moisi. Numerile (Nm.) �i A cincea carte a lui Moisi. A doua leage (Dt.).
Analiza se va face prin raportarea permanent� a faptelor lingvistice din
aceast� versiune la corespondentele lor din Biblia de la Blaj (B 1795),
dar �i la textele din secolul al XVII-lea: la ms. 45, la ms. 4389, precum
�i la cel al Bibliei de la Bucure�ti (B 1688).
Compara�ia Bibliei de la Sankt Petersburg cu versiunea bl�jean�
are drept una dintre motiva�ii încercarea de a stabili gradul de
fidelitate între cele dou� texte. De asemenea, demersul comparativ î�i
are justificarea �i în dorin�a de a eviden�ia m�sura în care autorul
versiunii de la Sankt Petersburg a p�strat solu�iile textelor din secolele
precedente sau, dimpotriv�, a propus unele solu�ii noi, în acord cu
etapa respectiv� din evolu�ia limbii române literare, în care, cronologic
vorbind, se înscrie respectivul text. Preciz�m faptul c� am avut mereu
în vedere specificul lingvistic al fiec�rei zone în care au ap�rut textele
supuse analizei.
3. Am considerat fenomenele drept regionale plecând de la
situa�ia existent� în epoc�, pe baza unor lucr�ri de istorie a limbii
literare, dar �i pe baza celor de dialectologie istoric�, care, pu�ine la
num�r, s-au focalizat mai ales asupra problemelor de fonetic� �i de
morfologie. Pentru unele situa�ii ne-au fost extrem de utile în
identificarea primelor atest�ri �i ale ariilor de r�spândire pentru
termenii discuta�i cele dou� serii ale Dic�ionarului tezaur al limbii
române (DA �i DLR), precum �i dic�ionarul lui H. Tiktin. Pentru
epoca modern� am utilizat informa�iile furnizate de seria
NALR/ALRR a atlaselor lingvistice române�ti, necesare pentru
delimitarea unor arii lexicale distincte în cadrul subdialectului
moldovenesc sau a celui ardelenesc.
Din punct de vedere tipologic, regionalismele sunt împ�r�ite de
cercet�torul ie�ean Corneliu Dimitru (Dimitriu 2005: 9091) în trei
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categorii: în prima sunt incluse cuvintele care circul� doar într-o zon�
restrâns� �i care nu sunt, în consecin��, în�elese de vorbitorii altor zone
sau provincii istorice; în categoria a doua intr� cuvintele utilizate �i
în�elese de vorbitorii unei zone lingvistice restrânse, dar care pot fi
în�elese �i de vorbitorii altor zone ale limbii române; pentru a treia
categorie ar fi specifice cuvintele în�elese �i folosite de vorbitorii a
dou� sau mai multe zone istorice, care se plaseaz�, astfel, la limita
dintre popular �i regional.
Referitor la textul biblic din 1819, regionalismele întâlnite �i
analizate de noi în acest studiu se încadreaz� în categoriile a doua �i a
treia a acestei taxonomii, neexistând cuvinte regionale care s� nu poat�
fi în�elese de un vorbitor obi�nuit al limbii române.
Plecând de la aceste considerente generale de factur�
dialectologic�, vom încerca, în continuare, s� stabilim dac� termenii
regionali din textul de la 1819 reflect� particularit��ile lingvistice ale
zonei în care acesta a fost tip�rit sau dac� ace�tia au fost prelua�i din
versiunile care i-au servit ca model.
3.1. Co�/ co�ni��/corf�. Substantivul co�ni�� (< slav. ko�nica,
v. bulg. ko�nica, bulg. konica; cf. DLR s.v.) îl întâlnim în Biblia de
la 1819, în cartea Ie�irea (Ex.): 29, 3; 29, 23; 29, 32, în timp ce textul
de la 1795 atest� în toate versetele men�ionate o form� regional�
transilv�nean� (Dimitrescu 1995: 95), de origine s�seasc�: corf�
(germ. lit. Korb, s�s. Korf, cf. DLR, s.v.), cu sensul de co�.
Co�ni�� este atestat �i în Biblia de la 1688, în acelea�i versete,
iar în ms. 45 îl consemn�m doar în dou� din cele trei situa�ii
men�ionate: Ex. 29, 3; 29, 23.
În textul de la Sankt Petersburg mai întâlnim, în Ex. 29, 3, al�turi
de substantivul co�ni�� �i un al doilea termen, co� (< v.slav. coi), scris
între paranteze. Acesta este atestat �i în ms. 4389 în toate cele trei
contexte, în timp ce în ms. 45 îl întâlnim doar în Ex. 29, 32.
Textul Bibliei de la 1819 înregistreaz� o singur� ocuren�� a
substantivului corf�, în Nm. 11, 32. În opinia noastr�, editorul acestui
text a preluat termenul din versiunea de la Blaj, dând în parantez�
termenul oboroace pentru claritatea textului s�u. Termenul oboroc (<
sl. obrok�, ucr. uborok) are sensul de vas mare de form� cilindric�,
larg la gur�, f�cut de obicei din scoar�� de tei, care serve�te ca unitate
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de m�sur� pentru cereale sau pentru p�strarea �i transportul acestora
(DLR s.v.). Forma oboroace o mai întâlnim �i în ms. 4389. Ast�zi
acest termen (������ácî) este atestat într-un singur punct din Bucovina
de Nord �i are sensul de co� cu o toart�, strâmt la fund (cf. ALRRBas., vol. IV, h. 508, pct. 23).
Biblia de la Bucure�ti �i ms. 45 atest�, în acela�i loc, termenul
cor (< gr. �����,� ���, cf�� ebr.��� �, lat. coros) unitate de m�sur�
echivalent� cu un homer, care era folosit� atât pentru produse uscate,
de obicei f�in� (fin�) sau cereale, cât �i pentru produse
lichide(Bratcher 1959: 168; ST.L.Nm: 25). În graiurile actuale,
termenul co� este atestat doar în aria sudic� (Muntenia, Dobrogea �i
sudul Moldovei) (cf. ALR II/I, h. 266 co�).
Termenul co�ni�� îl atest�m într-un singur punct din Muntenia �i
într-o localitate din Banat (cf. ALR II/I, h. 266 co�/ pct. 928,
respectiv pct. 48). În Basarabia �i Nordul Bucovinei întâlnim, pe o arie
întins�, termenii co�ni��, co�arc� �i co� (ALRR-Bas., vol. IV, h. 508
co� (cu o toart�, strâmt la fund)), termenul corf� fiind p�strat doar
într-o arie mic� din Transilvania2.
3.2. Fot�/ fust�/ rochie. În contextul urm�tor, editorul textului
de la Sankt Petersburg a înlocuit, pentru claritatea textului, termenul
transilv�nean cu sens regional rochie fust� (ser. roklja, cf. DLR, s.v.)
din versetele Ex. 28, 38, Ex. 39, 27 cu substantivul fot� (< turc. fota,
cf. DA, s.v.). În plus, în Ex. 28, 38, acesta nefiind de acord, probabil,
cu solu�ia traductologic� g�sit� de predecesorul s�u, a ad�ugat pe
lâng� termenul fot�, între paranteze, un al doilea termen, fust� (< bulg.
fusta, cf. DA, s.v.)3 (cf. situa�ia descris� în mai sus la co�/oboroc).
Dic�ionarul tezaur d� pentru termenul fust� atât sensul de
îmbr�c�minte femeiasc� ce se poart� de la talie în jos, (la ora�) subt
foile rochiei, cât �i cel de rochie la �ar� ce se poart� vara, la munc�,
iar iarna în cas�(cf. DA, s.v.).

2

ALR II/I, h. 266 co�/pct. 141, 130; 172: �îgáni [care fac co�uri] strîg�:
há�� da� la ��órfe (��órf�).
3
ALR s.n. IV, h. 1178: Cum numi�i haina, de la brâu în jos, pe care o poart�
or��encele peste c�ma��? (întrebarea era pus� în punctele unde nu se poart� fust�, ci
poale române�ti).
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Termenul popular rochie nu era atestat în perioada mai veche cu
sensul actual de îmbr�c�minte femeiasc� la care bluza �i fusta (din
acela�i material) formeaz� o singur� pies�, ci avea sensul de fust� sau
regional vechi poale(cf. DLR s.v.)4. Situa�ia aceasta o reg�sim �i în
textul de la Blaj, unde Samuil Micu-Klein a folosit, în Ex. 39, 27,
termenul rochie, cu sensul, cel mai probabil, de �or� �i nu de fust�,
a�a cum reiese �i din nota marginal� la versetul men�ionat din Biblia de
la 1795, unde Micu Klein d� urm�toarea explica�ie: rochiile sunt hain�
cu carea s� încinge, mai lung� ceva decât cum au zidarii când lucr�.
Termenul fot� în literatura veche avea sens de �or�ul ��r�ncilor
�i gospodinelor sau desemna o pies� vestimentar� purtat� de c�tre
fete sau de c�tre femeile c�s�torite care �ine loc de �or�, acoperind
jum�tatea din fa�� �i cealalt� din spate; acesta circula la acea vreme în
zona Moldovei, în forma de singular fot�, cu sensul de �or� simplu,
în timp ce forma de plural fote avea sensul de �or� dublu, f�cut
dintr-o stof� adus� din Orient (Turcia, India), pies� vestimentar� care
în Muntenia era cunoscut� sub numele de catrin�e (cf. turc fota stof�
dungat�, de origine indian�, Tiktin, RDW). Ast�zi termenul fot�
reprezint� o bucat� de stof� de lân� (în genere neagr� �i cu dungi
ro�ii) de form� dreptunghiular�, cu care ��r�ncile î�i înf��oar� corpul
de la brâu în jos (cf. DA, s.v.)
Biblia de la Bucure�ti �i ms. 45 atest� în versetele men�ionate
substantivul n�dragi (cf. vsl. nadragy, polon. nadragi, magh. nadrág,
ST.L.EX: 33), urmând îndeaproape un model slav ��������, din Biblia
de la Ostrog, care se reg�se�te �i în textul grecesc5, �i în cel latin6.
4

ALR I 1873/270, 337; ALR II 3315/157; 3320/53, 102, 105, 157, 228, 316,
325, 365, 791.
5
La acest sens dic�ionarul (Bailly 1963) d� drept exemplu chiar versetul din Ex.
28, 38, ����������, -���� (�)  sorte de caleçon ou de pantalon, unde fr. caleçon se
traduce prin izmene, indispensabili.
6
În versiunile vremii ale Vulgatei circulau dou� variante: femor�lia, -ium �i
femin�lia, -ium, în: facies et feminalia linea ut operiant carnem turpitudinis suae a
renibus usque ad femora (Ex .28, 42, Vulgata nova); et facies eis femoralia linea,
tegere turpitudinem corporis eorum a lumbis usque ad femora erunt (Ex. 28, 42,
Vulgate antiqua) (Sabatier 1743), care aveau, practic, acela�i sens. Termenul latin
femin�lia, -ium, n.pl., mai avea �i sensul de pantaloni, a�a cum reiese din notele de
subsol din Bibliorum Sacrorum latinae versiones antiguae, unde grecescul ���������
are atât sensul latinescului feminalia, cât �i cel al termenului br�ca, -ae (frecv.pl.
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În ms. 4389 apare o singur� dat� substantivul prezent în celelalte
versiuni ale secolului al XVII-lea: �i s� le faci n�dragi de in s�
acopere ru�inea trupurilor lor de la mijloc pîn� la coapse s� fie, în Ex.
28, 42, aceast� numerotare a versetului urmând fidel modelul slav al
textului biblic.
Conform ALR, situa�ia întâlnit� în textul lui Samuil Micu-Klein
este caracteristic� pentru întregul areal lingvistic ardelenesc, atlasul
men�ionat atestând în zona respectiv� pentru harta fust� (ALR s.n.
IV, h. 1178) în mod preponderent termenul rochie7, în timp ce în
Moldova �i Muntenia a fost înregistrat în majoritatea punctelor
anchetate termenul fust�/ fu�t�. Totodat�, NALR-Mold. Bucov.
consemneaz� în câteva puncte din Moldova varianta fot�, desemnând
o pies� vestimentar� �esut� în cas�, pe care o poart� femeile de la brâu
în jos, f�cut� din una sau dou� buc��i, iar în Bucovina de Nord o
întâlnim într-un singur punct �i reprezint� o fust� (decorativ�) ce intr�
în componen�a costumului na�ional8. Termenii fot� �i rochie se
întâlnesc destul de frecvent �i în graiurile din Transilvania pentru
realit��ile desemnate în Chestionarul NALR sub denumirea de
catrin��1 �i catrin��2 (vezi nota precedent�)9, în timp ce pentru
br�cae,-�rum), în contextul: Graece���������a nostris feminalia, vel bracae,
usque ad genua pertgentes.
7
Termenul rochie îl întâlnim în câteva puncte �i în Moldova (pct. 365, 605), în
Muntenia �i Dobrogea (pct. 705, 723, 762) sau în Oltenia (pct. 791).
8
În NALR-Mold.Bucov., vol. IV, h. 483 catrin��1 [Cum zici la îmbr�c�mintea
�esut� în cas�, cusut� de obicei cu flori �i cu fire �i pe care o poart� femeile, de la
brâu în jos, în loc de fust�?] avem termenul «fot�» în pct. 529, 530, 534, 599, 615,
617, 622, 644, 623, 670, termen întâlnit �i în h. 484 catrin��2 [Dar la aceea f�cut�
dintr-o singur� bucat�?], în pct. 462, 479, 517, 513, 529, 534, 625, 641, 655, 664,
669, 670; în ALRR-Bas., vol. IV. h. 429 fust� (decorativ�) [Cum îi zice�i la partea
component� a costumului na�ional (decorativ�), care înlocuie�te fusta �i în care
danseaz� fetele la o serbare?], avem termenul fot� doar într-un singur punct din
nordul Bucovinei (pct. 11), în timp ce termenul rochie apare cu preponderen�� în
nordul ariei anchetate (pct. 5, 8, 13, 17, 41, 42, 46, 85), dar �i în dou� puncte din sud
(pct. 185, 224).
9
ALRR-Trans., IV, MN [1512] catrin��1, plan�a 139: termenul fot� în pct. 278,
302, 361, 362, 418, 419, 446, 451, iar termenul rochie în pct. 341, 347, 387, 449,
456); MN [1513] catrin��2, plan�a 139: termenul fot� în pct. 284, 342, 386, 415,
416, 417, 418, 419, 443, 453, iar termenul rochie în pct. 248, 264, 267, 269, 277,
278, 282, în timp ce în pct. 278 avem ambii termeni.
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aceea�i realitate în Muntenia avem, destul de r�spândi�i, termenii fot�
�i fust�, ce apar în câteva arii compacte.
Termenul n�drag este prezent pe dou� h�r�i din ALR II s.n., vol.
IV: pe harta 1176 cioareci acesta apare cu preponderen�� în aria
sudic� a graiurilor române�ti (Muntenia, Oltenia), în timp ce pe harta
1177 pantaloni, în aria sudic� apare o singur� atestare a termenului
(pct. 791, în centrul Olteniei), frecven�a mai mare a acestuia fiind de
data aceasta în zona graiurilor nordice (Cri�ana, Banat, Transilvania �i
Maramure�).
3.3. Ciread�/ ciurd�. Substantivului ciurd� (< magh. csorda,
cf. DA) din Biblia de la Blaj îi corespunde în textul de la Sankt
Petersburg termenul ciread� (slav. �r�da, cf. DA, DER), în Dt. 7, 13.
Termenul ciurd� ciread� (de vite cornute mari) era atestat, dup� cum
ar�ta �i cercet�torea Fl. Dimitrescu, înc� din secolele IXXI
(Dimitrescu 1995: 92) în Transilvania �i Banat, acesta având o
circula�ie regional� (Mih�il�, 2002: 142143). Textele din secolul al
XVII-lea înregistreaz� în acela�i loc forma ciread�.
Consemn�m, totu�i, prezen�a termenului ciurd� �i în textul de la
1819 (Dt., 28, 4), versetul fiind identic cu cel din Biblia de la Blaj:
Blagoslovite s� fie rodurile pântecelui t�u, �i rodurile p�mântului t�u,
�i ciurdele vacilor tale (BSP), blagoslovite s� fie rodurile pântecelui
t�u �i ciurdele vacilor tale (BBj), Blagoslovite na�terile pântecelui
t�u �i cirezile boilor t�i (BB). Asem�narea evident� dintre cele dou�
fragmente ne duce la concluzia c� editorul textului de la 1819 a
reprodus acest pasaj integral dup� versiunea din 1795.
Situa�ia din graiurile actuale este oarecum similar� cu cea din
perioada mai veche, descris� mai sus. Atest�m în majoritatea
punctelor din Transilvania termenul ciurd�10. În Moldova (inclusiv
Basarabia) �i în Muntenia ciread� este atestat în mod aproape

10

ALRR-Trans., vol. III, MN 866, pl. 48; ALRR-Trans., vol. IV, MN 1354,
pl.106, pct. 338, 384, 401, 404: ciurd� (hait�) de lupi.
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general11. În Moldova exist�, îns�, �i o arie în imediata vecin�tate cu
Transilvania, unde apare termenul ciurd�12.
3.4. Furculi��/ furcu��. Versiunea din 1819 înlocuie�te, în Ex.
27, 3 �i Ex. 38, 3, varianta regional� furcu�� din textul de la Blaj cu
forma furculi��. Sensul termenului furculi�� (alb. furkulitsë, ngr.
������������, bulg. furkulica) corespunde lat. fuscinula, -ae, care
desemna o unealt�, în forma unei furci de dimensiuni mici, cu trei din�i
(trident), folosit� pentru sacrificii, la altar saucârlig de carne, a�a cum
apare acesta în Vulgata, în versetele Ex. 28, 3 �i Ex. 38, 3. Termenul
furculi��, pe lâng� sensurile descrise mai sus, avea �i cel de unealt� de
mas� în forma unei furci cu 34 din�i cu care se serve�te mâncarea;
furculi�� (cf. DA, s.v), ce corespunde celui dinversiunea slav� �������:
furculi�� pentru scoaterea c�rnii din cazan (�������� 1900).
Versiunile biblice române�ti din secolul al XVII-lea (ms. 45 �i
ms. 4389), consemneaz� forma furculi�e în Ex. 27, 3, în timp ce în Ex.
38, 3 întâlnim forma undi�e (<v.sl. ������, termen atestat ulterior �i în
Biblia de la Bucure�ti, în acela�i verset, ca urmare a modelului grecesc
din Septuaginta.
În textul de la 1688 înregistr�m, totodat�, �i termenul cârlige (Ex.
27, 3), care red� aici modelul ����������� din Biblia greceasc�, unde
(�) �������, -�� însemna cârlig pentru a trage carnea (Bailly 1963).
În ceea ce prive�te situa�ia din graiuri a termenilor discuta�i,
aceasta reflect� întru totul situa�ia întâlnit� în textele analizate, în
sensul c� ALR atest� în Transilvania aproape exclusiv termenul
furcu��, în timp ce în ariile extracarpatice (Moldova, Muntenia,
Oltenia) întâlnim doar varianta furculi�� (cf. ALR II s.n., IV, h. 1048
furculi��).
Situa�ia se p�streaz� în Transilvania �i pentru o perioad� mai
recent� � cea a anchetelor pentru ALRR/NALR �, când termenul
furcu�� r�mâne în continuare majoritar pentru aria dialectal� discutat�,
cu men�iunea c� acum apare aici �i termenul literar furculi��, a c�rui
11

NALR-Mold.Bucov., vol. III, h. 227 ciread�, ALR II s.n., h. 319 ciread�
(de vaci), ALRR-Bas., vol. III, h. 334 ciread� (de vaci), ALRR-Munt.Dobr., vol.
II, h. 264 ciread�.
12
NALR-Mold.Bucov., vol. III, h. 227ciread�/ pct. 461, 462, 463, 468, 484,
572, 576, 577, 578, 580.
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prezen�� în acest areal este precizat� ca fiind recent� în mod explicit
de unii dintre subiec�ii ancheta�i (cf. ALRR-Trans., vol. III, MN [811]
furculi��, plan�a 40).
4. Concluzii

Analiza comparativ� a textului Bibliei de la Sankt Petersburg
ne-a permis decelarea unor fenomene lingvistice menite s� ajute
inten�iei noastre de a formula ni�te concluzii cât mai apropiate de
realitatea istorico-lingvistic� a momentului respectiv, numai a�a
putându-se stabili cu precizie locul acesteia în cadrul istoriei
transpunerii în limba român� a textelor religioase.
O prim� constatare care se poate formula în urma cercet�rii, pe
de o parte, a dimensiunii lingvistice a textului analizat, dar �i a
contextului istoric �i cultural în care acesta a fost publicat este faptul
c�, fiind presa�i de timp �i de finan�atorii care le-au impus preluarea �i
editarea tale quale a textului de la Blaj, redactorii Bibliei de la Sankt
Petersburg nu au putut interveni în mod substan�ial asupra textului
surs�, modific�rile lor fiind unele punctuale, mergând în direc�ia
înlocuirii, în primul rând, a unor termeni sau sintagme resim�ite ca
str�ine propriului lor grai.
A doua conluzie pleac� de la constat�rile de ordin lingvistic
realizate în prezentul studiu, �i anume faptul c� modific�rile la nivel
lexical efectuate în textul de la 1819, în compara�ie cu textul surs� de
la 1795 atest�, în general, preferin�a editorilor pentru termeni specifici
ariei dialectale moldovene�ti. Corelând acest aspect cu faptul c�
arhimandritul Varlaam, egumenul m�n�stirii Dobrov��, era moldovean
de origine, putem afirma c� diferen�ele de limb� între cele dou� texte
biblice se datoreaz�, în bun� m�sur�, interven�iilor acestuia, ca urmare
a faptului c� a supravegheat îndeaproape realizarea noii versiuni.
În final, cele câteva aspecte tratate în acest articol confirm�
faptul c� textul Bibliei de la Sankt Petersburg reflect� destul de fidel
situa�ia limbii literare din epoca în care a fost redactat. Sub semnul
instabilit��ii normelor lingvistice, acest text promoveaz� o limb�
destul de apropiat� de normele actuale ale limbii literare, adoptând, în
compara�ie cu versiunile din secolul al XVII-lea �i al XVIII-lea, unele
solu�ii lingvistice moderne, forme ce ulterior se vor impune ca norm�
în limba literar�. În ceea ce prive�te Biblia de la Blaj, se poate
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constata c� aceasta ilustreaz�, în situa�iile analizate, tr�s�turile mai
vechi ale limbii literare, textul s�u reflectând, în plus, tr�s�turi
caracteristice graiului ardelean.
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Introducere
Analiza principalilor termeni utiliza�i în descrierea intona�iei
limbii române este relevant� mai ales pentru raportul dintre uzul
sintagmelor �i gradul de specializare a domeniului. Actualitatea temei
deriv� din studiul varia�iei intona�iei în cadrul proiectelor Atlas
Multimédia Prosodique de lEspace Roman (AMPER) �i Atlasul
Multimedia Prozodic Român (AMPRom). Trata�i exhaustiv în
literatura de specialitate, termenii prozodici nu au fost înc� analiza�i în
studiile de terminologie preocupate de domeniile mari (geografie,
filozofie, lingvistic� etc.). Analiza lingvistic� a acestor termeni, bazat�
pe selec�ia, descrierea �i compara�ia lor, este precedat� de o trecere în
revist� a preocup�rilor de terminologie �i de prozodie.
1. Perspectiva lingvistic� în studiul terminologiilor �tiin�ifice
1.1. Studiul terminologiilor
Într-un articol din 1956, lingvistul Al. Graur atrage aten�ia
asupra faptului c� în studiul limbii literare este neglijat lexicul
terminologiilor �tiin�ifice (Ursu 1962: 8). Mobilizarea lingvi�tilor
români pentru umplerea acestei lacune se concretizeaz� în lucr�rile
semnate de: J. Byck, Vocabularul �tiin�ific �i tehnic în limba român�
din secolul al XVIII-lea (1954), sau G. Iv�nescu, Terminologia
filozofic� româneasc� pân� la anul 1830 (1955). Un studiu sistematic
al terminologiilor �tiin�ifice proprii grupului de �tiin�e: geografie,
�tiin�e naturale, agronomice, medicale, fizico-chimice �i matematice,
dezvoltate în perioada 1780−1860, este realizat de N.A. Ursu în
lucrarea Formarea terminologiei �tiin�ifice române�ti, din 1962.
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1.2. �coala terminologic� de la Bucure�ti
Semnificativ� este activitatea �colii terminologice de la
Universitatea din Bucure�ti, dezvoltat� de lingvista Angela BiduVr�nceanu. În spiritul distinc�iei lexic comun/ lexic specializat, sunt
realizate numeroase studii adunate ulterior în volume colective,
coordonate de Angela Bidu-Vr�nceanu: Lexic comun/ lexic specializat
(2000), Terminologie �i terminologii (2010). Problema lingvistic�
specific�, discutat� de autorii capitolelor ultimului volum, �ine mai
ales de fenomenul de determinologizare favorizat de înv���mânt �i
mass-media (Bidu-Vr�nceanu 2010: 11), în condi�iile socializ�rii
cunoa�terii. Terminologia meteorologic� a fenomenelor atmosferice
cuprinde suprapuneri între limbajul uzual, popular, �i cel �tiin�ific
(Florescu 2011: 193, Manea 2013).
2. Studiul terminologiei lingvistice
Studiile sistematice, cu caracter monografic, dedicate
terminologiei lingvistice, o terminologie cu tradi�ie, sunt relativ
recente: Gabriela Pan�-Dindelegan în studiul de sintez� Terminologia
lingvistic� actual�, între tradi�ie �i inova�ie (1997), �i Angela BiduVr�nceanu în capitolul Terminologia lingvistic� (2010). Dic�ionarul
de �tiin�e ale limbii, publicat în 1997 �i reeditat în 2005, în calitate de
dic�ionar martor (Pan�-Dindelegan 1997: 5), propune o terminologie
lingvistic� care reflect� stadiul interna�ional �i na�ional de evolu�ie a
domeniului în a doua jum�tate a secolului al XX-lea.
3. Prozodie  delimitare domeniu
Studierea în înv���mântul elementar �i gimnazial a elementelor
de versifica�ie: vers, strof�, accent, ritm, rim�, m�sur�, numite �i
elemente de prozodie, a determinat determinologizarea termenului:
Parte a poeticii care studiaz� versifica�ia �i normele ei sub raportul structurii
versurilor, al num�rului accentelor sau al cantit��ii vocalelor unui vers; (mod
de) aplicare a acestor norme în compunerea unei lucr�ri poetice (DLR, s.v.
prozodie).

În lingvistica modern�, termenul prozodie ajunge s� delimiteze
indistinct un alt subdomeniu lingvistic, desemnând de data aceasta:
Una dintre cele dou� p�r�i ale fonologiei, cealalt� fiind fonematica (studiul
fonemelor, posibilit��ile lor combinatorii, dar �i studierea fenomenelor
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melodice ale lan�ului vorbirii: energie, în�l�ime melodic�, durat�  adic� tot
ceea ce afecteaz� segmente care nu coincid în mod necesar cu fonemul)
(D�L2, s.v. prozodie).

Prozodia studiaz� a�adar unit��i lingvistice ale limbii vorbite de
mai mare întindere decât fonemul, �i anume: accentul, intona�ia, tonul,
ritmul. Dac� segmentarea prive�te vocalele �i consoanele, categoria
unit��ilor segmentale, accentul �i intona�ia fac parte din categoria
unit��ilor suprasegmentale (în termenii lingvisticii americane) sau a
prozodemelor (în termenii lingvisticii europene).
4. Studiul intona�iei în limba român�
Prozodia, în cea de a doua accep�ie, se dezvolt� în lingvistica
româneasc� mai ales în a doua jum�tate a secolului al XX-lea.
4.1. Cele dintâi studii asupra intona�iei limbii române au fost
realizate de c�tre lingvi�ti str�ini, care au sesizat mai u�or diferen�ele
de pronun�ie la contactul dintre limbi: E. Waiblinger (1914),
K. Ettmayer (1925) (Dasc�lu 1990: 163) �i Frederick B. Agard (1958)
(Turcule� 1999: 257). Primele studii asupra intona�iei realizate de
lingvi�ti români sunt: Alexandra Roceric, Sanda Golopen�ia,
Observa�ii asupra intona�iei în limba român� (1961), Em. Vasiliu,
cap. Unit��i suprasegmentale în Fonologia limbii române (1965).
4.2. Acestora li se adaug� perspectiva academic� asupra rolului
intona�iei în sintax�, în capitole ale Gramaticilor Academiei (1963,
2005): Magdalena Popescu-Marin, cap. Accentul, intona�ia, pauza,
ritmul, în Gramatica Academiei, vol. II, Sintaxa (1963, tiraj nou
1966), respectiv Lauren�ia Dasc�lu Jinga, cap. Organizarea prozodic�
a enun�ului, în Gramatica Academiei, vol. II, Enun�ul (2005).
4.3. La îndemnul profesorului A. Avram, Lauren�ia Dasc�luJinga începe în anii 70, s� studieze aspectele prozodice ale limbii
române, segment neglijat în general în lingvistica anterioar� (Dasc�lu
2001: 10). Rezultatele activit��ii de peste trei decenii, prezentate �i
publicate în articole de specialitate, sunt sintetizate în lucrarea
Melodia vorbirii în limba român�, în care lingvista realizeaz� un
inventar al tiparelor intona�ionale din limba român� standard �i
continu� pentru anumite regiuni studiul tiparelor dialectale început de
A. Avram în 1973 (Dasc�lu 2001: 140). Prin intermediul analizei
�
�
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acustice, metod� specific� prozodiei, sunt observate pe sonagrame
varia�iile de în�l�ime ale vocii sau mi�c�rile tonului �i sunt m�sura�i
parametri acustici, precum frecven�a fundamental� c�reia îi
corespunde la nivel perceptual în�l�imea vocii (Dasc�lu 2001: 125).
Prin intermediul comut�rii, metod� comun� �tiin�elor limbii, este
studiat� intona�ia, pe baz� de perechi minimale, formate din câte dou�
enun�uri omonime, care prezint� aceea�i structur� segmental�/
fonetic�, dar intona�ii diferite (Dasc�lu 2001: 166).
4.4. Atât atlasele lingvistice ale limbilor individuale, cât �i
atlasele celei de a doua genera�ii (anii 70−80), dedicate unor grupuri
de limbi: Atlas Linguistique Roman (AliR), Atlas Linguarum Europae
(ALE) vizeaz� varia�ia lexical�, morfologic� �i fonetic� a idiomurilor
respective, dar nu �i varia�ia prozodic� (Contini 2008: 13). Pentru a
umple aceast� lacun�, în anii 90 este lansat proiectul Atlas
Multimédia Prosodique de lEspace Roman  AMPER, dedicat limbii
vorbite, proiect coordonat de Michel Contini �i Antonio Romano,
Centre de Dialectologie de Grenoble (Fran�a), al c�rui scop îl
constituie înregistrarea, prelucrarea acustic�, stocarea, descrierea
tipurilor de intona�ii func�ionale în limbile romanice. Din anii 2000,
partea româneasc� a proiectului AMPER-ROM, precum �i AMPRom
sunt coordonate de profesorul A. Turcule� (Ia�i). În ultimii
aproximativ zece ani au fost efectuate anchete dialectale în punctele
din re�eaua atlaselor lingvistice române�ti, fiind confirmate �i descrise
diverse contururi intona�ionale.
5. Termenii accent �i intona�ie
Elementele prozodice de baz�, accentul �i intona�ia, sunt în
acela�i timp dou� unit��i destul de bogate tipologic �i doi termeni
destul de varia�i sintagmatic. Accep�iile, determin�rile, etimologia �i
atest�rile celor doi termeni sunt urm�rite pe scurt pe baza dic�ionarului
tezaur al limbi române �i a dou� dic�ionare de specialitate MDA �i
D�L, cu complet�ri din cap. Silaba �i tr�s�turile prozodice
(suprasegmentale) (Turcule� 1999).
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5.1. Accentul
Defini�iile concentreaz� sub primul sens definit (cf. Pricop 2014:
266) cele dou� accep�ii diferen�iate sintagmatic prin accentul
cuvântului �i accentul propozi�iei.
Schimbarea vocii în intensitate sau în în�l�ime pentru marcarea unei silabe în
cuvânt, a unui cuvânt sau a unei combina�ii de cuvinte în fraz� (DA, s.v.
accent). Eviden�iere a unei silabe într-un cuvânt sau a unui cuvânt într-o
propozi�ie sau într-o fraz� prin m�rirea intensit��ii vocii sau prin varierea
tonului (M.D. LINGV., s.v. accent). Pronun�are mai intens� sau pe un ton
mai înalt a unei silabe dintr-un cuvânt sau a unui cuvânt dintr-un grup
sintactic (sintagm�, propozi�ie, fraz�); unitate suprasegmental� intensiv�
(D�L2, s.v. accent).

Dac� avem în vedere modalitatea obiectiv� de pronun�are,
accentul func�ioneaz� prototipic la nivelul cuvântului �i vizeaz� o
anumit� silab�, de unde: accent al cuvântului, accent lexical (Turcule�
1999: 248), sau accent silabic (M. D. LINGV.). Accentul cuvântului
este denumit mai ales accent de intensitate, accent dinamic sau (mai
rar) accent expirator (germ. Druckakzent, engl. stress accent; Turcule�
1999: 248). Accentul func�ioneaz� �i la nivelul superior al grupului
sintactic, în enun�, unde marcheaz� un anumit cuvânt: accent sintactic
(germ. Satzakzent, engl. sentence stress; Turcule� 1999: 254) sau,
recent, accent frastic (în opozi�ie cu accentul lexical). Pentru
eviden�ierea unui cuvânt în calitate de unitate esen�ial� în în�elegerea
con�inutului comunic�rii, accentul sintactic prime�te determin�rile
logic sau intelectual (D�L2), numit recent focus. Pentru eviden�ierea
unui cuvânt pentru a reliefa o stare emo�ional� sau o atitudine
subiectiv�, accentul sintactic prime�te una din determin�rile: afectiv,
emo�ional sau emfatic.
5.2. Intona�ia
În DA, cuvântul intona�ie �i varianta (ast�zi învechit�)
intona�iune sunt tratate în sec�iunea final� a derivatelor verbului (a)
intona, termenul intona�ie fiind definit sub al doilea sens: Fel,
manier�, modula�ie, accent, ton (în rostirea unei fraze sau a unei
limbi) (DA, s.v. intona). Succesiunea sinonimelor, precum �i primele
atest�ri indic� sensurile generalizate (în epoc�) mod de a vorbi
relevant pentru provenien�a etnic�, �i, mai mult, intona�ie emfatic�.
�
�
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În M.D.LINGV. sunt enumerate �i explicate pe scurt mai multe tipuri
de intona�ie, în ordinea: ascendent�, descendent�, enun�iativ�,
interogativ�, exclamativ�, predicativ�, suplimentar�. În D�L se
prezint� deja contururile intona�ionale de baz�: neutru, ascendent,
descendent. Sunt punctate contururile specifice limbii române:
conturul ascendent caracteristic, de obicei, enun�urilor interogative, �i
conturul descendent, caracteristic, enun�urilor declarative. Termenul
intona�ie este cunoscut, potrivit primelor atest�ri, preluate din DA, cu
sensul (actual) intona�ie emfatic�. Tipurile de intona�ie, indicate în
M.D.LINGV., sunt discutate în D�L2 din perspectiva foneticii
instrumentale, dintr-o perspectiv� mai precis� terminologic, drept
contururi intona�ionale.
6. Al�i termeni importan�i
Termenul focus în accep�ie prozodic� este foarte recent în
terminologia româneasc�, iar verbul corespunz�tor focaliza(re) este
considerat termen gramatical, nu prozodic. Sunt termeni foarte recen�i
în domeniu, fiind înregistra�i numai în D�L2 �i nu în accep�ie
prozodic�. În D�L2 emfaza este definit� drept figur� retoric�, amintind
în treac�t de accep�ia emfazei drept exagerare în ton. Termenul este
la fel de recent în cadrul prozodiei române�ti, determinantul emfatic
fiind mai des întrebuin�at, cf. opozi�ia focus, redat parantetic ca
sinonim al accentului logic, �i accent emfatic, dat ca sinonim al
accentului afectiv. Ca �i focalizare, corelativul emfatizare identific� o
eviden�iere (inten�ionat�, cf. accentul frazei în intona�ia neutr�) a unui
cuvânt în enun�. Cei doi termeni nu sunt îns� sinonimi. Eviden�ierea
neutr� �i/ sau inten�ionat� (prin focus sau emfaz�) a unui anumit
cuvânt în cadrul enun�ului este reprezentat� grafic printr-un vârf (sau
mai multe) numit vârf melodic. Tonului fundamental îi corespunde la
nivel acustic parametrul fizic al frecven�ei fundamentale (simbolizat�
F0), termen preluat din acustic�.
6.1. Termeni esen�iali la Em. Vasiliu (1965)
Lingvistul introduce �i define�te într-o manier� clar�, de factur�
structuralist�, o terminologie prozodic� utilizat�, în ciuda îmbog��irii
acesteia pe parcurs, cu acelea�i accep�ii în studiile actuale. Intona�ia
corespunz�toare por�iunii finale a unui enun� este denumit� contur
terminal, care poate fi de trei feluri: contur terminal ascendent,
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descendent sau neutru (Vasiliu 1965: 69). Informa�ia este cu atât mai
pre�ioas� cu cât ea este preluat� ca atare �i deci considerat� actual� în
D�L2. Vasiliu vorbe�te, de asemenea, de silabe proeminente,
caracterizate printr-o ridicare a tonului, v. ulterior termenul de
proeminen��. Prin analogie cu termenul contur terminal, intona�ia
întregului enun� prime�te denumirea generic�: contur intona�ional,
care se define�te drept secven�a fonic� care începe cu o silab�
proeminent� �i sfâr�e�te în silaba care preced� urm�toarea silab�
proeminent� (Vasiliu 1965: 71−72). Termenul contur terminal (sau
final), introdus de Em. Vasiliu, este termenul unic pentru desemnarea
secven�ei finale, relevant� pentru stabilirea tipului intona�iei în func�ie
de direc�ia tonului.
6.2. Termeni esen�iali la Dasc�lu-Jinga (2001)
Lingvista desemneaz� invariantele de intona�ie sau intona�iile
distinctive care corespund deosebirilor func�ionale, semantice, prin
tipare intona�ionale sau tipare melodice (cf. titlul Melodia vorbirii;
intona�ia vorbirii sau melodia vorbirii), cf. termenii interna�ionali:
engl. intonation patterns sau fr. patrons intonatifs (Dasc�lu-Jinga
2001: 166). La Dasc�lu coexist� determinan�ii sinonimi ascendent,
urc�tor, respectiv descendent, coborâtor (ex.: tipar ascendent
interogativ, dar �i tipar melodic coborâtor). Determinan�ii neologici
antonimi: ascendent, descendent, înso�esc în primul rând substantivul
ton, care poate fi: ton înalt �i/ sau ascendent, respectiv ton coborât �i/
sau descendent. Sinonimele intona�ional (din germ. intonational) �i
melodic determin� termenii contur �i tipar, în lucrare observându-se o
diversificare a terminologiei, ex.: tipar melodic (sintagm� generic�,
care apare în titlul uneia dintre sec�iunile lucr�rii), contur intona�ional,
contur melodic, tipar intona�ional, o varia�ie terminologic� pentru
aceea�i no�iune, necesar� în descrierea arid�, rigid�. Într-o serie de
explica�ii, termenul tipar cap�t� statut de termen supraordonat, rela�ia
tipar/ contur fiind redat� prin deosebirea dintre tiparul exclamativ �i
cel declarativ, numit dup� criteriul func�iei modale a intona�iei, care
const� în diferen�a dintre conturul descendent cu dou� vârfuri �i
conturul continuu ascendent (dar �i tipar ascendent-descendent
interogativ), în care relevant este criteriul direc�iei tonului. Dasc�lu
identific�, nume�te conven�ional �i descrie câteva astfel de intona�ii
�
�
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dialectale: intona�ie ardeleneasc�, intona�ie de Lele�ti sau
intona�ie de tip Muscel (semnalat� pentru prima dat� de profesorul
s�u). Pentru a da numai un exemplu despre necesitatea întrebuin��rii
sintagmelor �i construc�iilor terminologice în prozodie, intona�ia a
ceea ce în�elegem prin propozi�ie enun�iativ� (declarativ�, asertiv�),
era considerat� în trecut, la nivel perceptual drept o intona�ie
declarativ� sau descendent�. Cercet�rile acustice o îndrept��esc pe
Dasc�lu s� utilizeze pentru precizie o întreag� construc�ie: o
propozi�ie enun�iativ� autonom� este caracterizat� printr-un tipar
descendent declarativ neutru de finalitate.
6.3. Termeni esen�iali în lucr�ri AMPERom
În cele câteva lucr�ri elaborate în cadrul proiectului AMPERom
(Turcule� 2008) se p�streaz� termenul contur terminal, iar corelativul
contur melodic (sau intona�ional) se afl� în concuren�� cu model
melodic (sau intona�ional), sub influen�a procedeului de modelare �i
stilizare a curbelor melodice cu mijloace informatice. Se remarc�
aceast� diferen�� specific� în folosirea unui termen paralel, sinonim lui
contur intona�ional: tipar la Dasc�lu, respectiv model la profesorul
Turcule� �i la colaboratori. Exist� tendin�a de a utiliza determinantul
adjectival format de la numele domeniului: model prozodic.
Concluzii
Terminologia prozodic� româneasc� este în curs de fixare, dup�
cum se observ� din oscila�ia termenului românesc (tipar/ model), dar
�i din introducerea de noi termeni precum: focus, focalizare,
emfatizare. Unii termeni sunt prelua�i din domenii conexe, �i nu numai
din lingvistic�: frecven�� fundamental� din acustic�; ton, care împarte
primele atest�ri cu domeniul muzicii, emfaz� din retoric�, focus din
teoria comunic�rii sau conversa�ional�. Din lexicul comun sunt
preluate �i specializate cuvinte care identific� forma concret� a
conturului intona�ional precum: vârf, platou, platform� etc. Uzul
sintagmelor �i chiar al construc�iilor cu patru, cinci termeni, ilustreaz�
dificultatea descrierii intona�iei. Activitatea simultan� a echipelor
AMPER din spa�iul romanic favorizeaz� îmbog��irea continu� �i
difuzarea rapid� a termenilor.
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About the Romanian Prosodic Terminology
The purpose of this paper is to present the basic terminology used in
the study of the main Romanian prosodic patterns as shown in literature.
Monographic studies devoted to linguistic terminology are relatively recent
and mostly concern the general terminology (the chapter Terminologia
lingvistic�/ Linguistic Terminology by Angela Bidu-Vr�nceanu or the article
Terminologia lingvistic� actual�, între tradi�ie �i inova�ie/ Current
Linguistic Terminology, between tradition and innovation by Gabriela Pan�Dindelegan). Before presenting issues related to prosodic terminology, a
preliminary distinction between the two subdomains of poetics and
phonology is necessary. Concerns for the second subdomain characterize the
second half of the last century, resumed in the extensive work of Lauren�ia
Dasc�lu-Jinga and AMPRom project, coordinated by Adrian Turcule�.
Besides accent and intonation, both quite rich typological and syntagmatic,
the main terms used in prosody description are: focus, emfaz� (emphasis),
proeminen�� pozitiv�/ negativ� (positive/ negative prominence), vârf melodic
(melodic peak), ton fundamental (fundamental tone), frecven�� fundamental�
(fundamental frequency), tipare/ modele/ contururi melodice/ intona�ionale
(melodic/ intonation patterns/ models/ contours).
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Ia�i, România

Traducerea ca modalitate de adaptare semantic� a
toponimelor în zonele de contact lingvistic
Ana-Maria PRISACARU
Key-words: translation, semantic adaptation, linguistic contact,
integrated toponyms

Toate numele topice motivate semantic sunt traductibile �i, de
regul�, se �i traduc. Mai ales toponimele majore, r�spândite la scar� larg�,
apar frecvent în limbile utilizatoare în form� t�lm�cit�. Traducerea
toponimelor este, dup� cum o definesc Erica Bodzei Schiller �i
Sigismund Bodzei într-un studiu dedicat chiar acestui procedeu,
transpunerea, t�lm�cirea, echivalarea exact� (mai rar aproximativ�), fidel�,
natural� a modelului dintr-o limb� în alta, g�sirea corespondentului firesc, a
echivalentului corespunz�tor, cu scopul inteligibiliz�rii textului �i încadr�rii
denumirii în sistemul topo-lingvistic propriu (Schiller, Bodzei 1990: 115).

De exemplu, un german care nu �tie foarte bine limba român�
poate traduce sintagma german� Stiller Ozean prin Oceanul Lini�tit.
Traducerea este exact� din punct de vedere formal, mai pu�in c�
aceast� form� nu este specific� limbii române, unde echivalentul
semantic al hidronimului german este Oceanul Pacific. Iat� c� uneori,
pe lâng� semantizare, traducerea denumirilor geografice poate
presupune �i g�sirea echivalentului corespunz�tor în limba-�int�
(ibidem). Autorii atrag aten�ia, îns�, asupra frecven�ei reduse a acestei
coresponden�e semantice, practica traducerii presupunând, în general,
doar echivalarea formal� a numelor topice în diferite limbi.
Exist� �i situa�ii de toponime traductibile care r�mân, totu�i,
netraduse �i sunt folosite ca atare. Nu vom spune, de exemplu, El
studiaz� la În�elepciunea sau El c�l�tore�te în Ora�ul S�rii, ci El
studiaz� la Sofia sau El c�l�tore�te la Salzburg. În astfel de cazuri,
numele topice traduse s-ar confunda cu apelativele limbii receptoare �i
�i-ar pierde func�ia toponimic�, aceea de orientare �i de identificare a
obiectului (socio-)geografic denumit.
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Considera�iile de mai sus au în vedere mai ales contactul
lingvistic indirect, care apare atunci când importan�a denotatului
determin� p�trunderea lui în uzul lingvistic al unei comunit��i
îndep�rtate teritorial, uneori chiar prin filiera unei alte limbi, generând
a�a-numitele exonime. Mult mai relevant pentru studiul de fa�� este,
îns�, contactul lingvistic direct, imediat, manifestat între limbi vorbite
pe acela�i teritoriu, în cadrul c�ruia denumirile geografice sunt
preluate din limba-surs� �i integrate în limba-�int� prin adaptare la
diferite niveluri lingvistice.
Conceptul de integrare toponimic� a fost lansat la simpozionul
interna�ional Eigennamen im Sprachkontakt (Leipzig, 1982), fiind
definit de E. Eichler �i R. ramek drept trecerea, condi�ionat� social, a
unui toponim dintr-un sistem lingvistic în altul (SPRACHKONTAKT: 9).
Acest proces dinamic apare atunci când vorbitorii limbii-�int� intr� în
rela�ie cu un obiect geografic prin preluarea denumirii deja existente
în limba-surs� (ibidem: 17). Cum exonimele sunt preluate adesea în
limba-�int� f�r� modific�ri importante, p�strând, indiferent de
specificul limbii integratoare, fie pronun�ia originar� (New York,
Cambridge), fie ortografia originar� (Paris, Buenos Aires), lingvi�tii
de la Leibzig propun ca despre integrare toponimic� s� se vorbeasc�
doar în cazul contactelor lingvistice directe, care genereaz� fenomene
de interferen�� lingvistic� (ibidem: 78). A�adar, integratele toponimice
sunt doar acele nume de locuri care sufer� în limba receptoare un
proces de adaptare fonetico-grafic�, morfo-sintactic� �i/sau semantic�.
În urma acestui proces de integrare toponimic� apar a�anumitele perechi de nume Namenpaare, formate din dublete care pot
fi legate fonetic sau semantic (ibidem: 14). Bineîn�eles c� cele mai
multe dintre integratele toponimice fac parte din prima categorie, fiind
preluate �i adaptate fonetico-grafic în limba-�int� în special prin
substituiri/ad�ug�ri/suprim�ri de sunete/ grafeme. Exist�, îns�, �i
destule cazuri de perechi de nume legate semantic prin traducere.
Traducerea este, a�adar, o modalitate de adaptare semantic� a
integratelor toponimice, putând fi conform� konforme Übersetzung,
atunci când se p�streaz� modelul din limba-surs�, sau neconform�
inkonforme Übersetzung (ibidem), atunci când în structura tradus�
apare o abatere de la modelul-surs�, explicabil� prin realizarea diferit�
a denomina�iei topice în limbile aflate în contact.
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În primul caz, procesul poate avea în vedere structuri topice
ap�rute independent într-o zon� de contact lingvistic, a�adar în limbi
vecine, atunci când denominatorii pleac� de la una �i aceea�i
caracteristic� a locului denumit, care este atât de evident�, încât se
impune în actul denominativ: rom. Câmpulung: ucr. Douhe pole:
magh. Hosszúmezö (Schiller, Bodzei 1990: 118). Nu acela�i lucru se
poate spune despre perechea Nová Ves: Neudorf (SPRACHKONTAKT:
40). În acest exemplu, oferit de S. Wauer în cadrul simpozionului susmen�ionat, este clar c� nu a existat acela�i motiv denominativ �i c�
satul a fost resim�it ca nou doar de c�tre slovaci. Prin urmare, cel de-al
doilea nume topic reprezint� traducerea german� a primului.
Traducerile conforme apar, deci, �i în cadrul perechilor de nume
dependente. Acestea pot fi integrale, atunci când toponimele au o
structur� traductibil� în întregime (Schiller, Bodzei 1990: 122).
Vorbim aici mai ales despre toponime descriptive: magh. Fekete-tó >
rom. T�ul Negru (ibidem: 126), magh. Keselymezö > rom. Poiana
Uliului (ibidem: 122), pol. Jelenia Góra > germ. Hirschberg (Rospond
1972: 100), pol. Złotoryja > germ. Goldberg (ibidem), germ. Weiden
Tal < rom. Valea Fâne�elor (Ioni�� 1982: 54) etc. Dar sunt cazuri
când traducerea vizeaz� inclusiv antroponimul/ supranumele care st�
la baza unui toponim personal: magh. Farkasrév < rom. Vadul Lupului
(Schiller, Bodzei 1990: 118), magh. Királyverdö < rom. P�durea
Craiului (ibidem: 120), germ. Wolfsberg < rom. Dealul Lupului, ast�zi
Cracul Lupului (Ioni�� 1982: 54) etc.
Totu�i, în aceast� ultim� situa�ie, traducerea este adesea doar
par�ial�, fiind t�lm�cit numai entopicul care intr� în componen�a unei
sintagme toponimice, în timp ce numele propriu este adaptat foneticografic la normele limbii-�int�: rom. Valea M�riei > magh. Máriavölgy
(Schiller, Bodzei 1990: 116), rom. La [pârâul] Falc�u > germ. Am
Falkeubache (TTRM, I1: 396/1), rom. Bistri�a Aurie > germ. Goldene
Bistritz (ibidem I4: 27/1), rom. Dealul Rusciori > germ. Ruscior Berg
(ibidem: 227/2) etc. Traducerile par�iale semantizeaz�, a�adar, doar
partea traductibil� a denumirii geografice (compuse) (Schiller,
Bodzei 1990: 122), în general entopicul sau delimitatorii lexicali prin
care se indic� etnia locuitorilor unei localit��i: Rumänisch Alt-Fratautz
Fr�t�u�ul Vechi Românesc �i Deutsch Alt-Fratautz Fr�t�u�ul Vechi
Nem�esc (TTRM, I1: 430/1), vechimea acesteia: Neufratautz Fr�t�u�ii
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Noi (ibidem: 429/2), m�rimea: Kleinmeretzei M�r��eii Mici
(ibidem: 702/1) sau pozi�ia: Oberbrodina Brodina de Sus �i
Unterbrodina Brodina de Jos (ibidem: 153/1), Ober-Milleschoutz
Mili��u�ii de Sus (ibidem: 721/2) etc.
Sunt �i destule situa�ii când traducerile sunt neconforme,
presupunând apari�ia unei modific�ri a structurii din limba-surs�,
explicabil� prin modalit��i diferite de realizare a modelului
denominativ în limbile aflate în contact. De pild�, în Bucovina
habsburgic�, marcat� de interferen�a lingvistic� româno-german�, în
cazul traducerilor Fürstenthal (Fürst principe, domnitor + Tal
vale) < Voievodeasa �i Schwarzthal (schwarz negru + Tal vale)
< Negrileasa este alterat sufixul derivatelor toponimice române�ti.
Fenomenul se explic� prin sistemele lexicale diferite ale celor dou�
limbi: utilizarea cu prec�dere a deriv�rii în român� �i a compunerii în
german�. Pentru exemplele în discu�ie, substantivul german Tal
echivaleaz� cu sufixul românesc -easa. Înlocuirea sufixelor din limbasurs� cu anumite lexeme în limba-�int� este destul de frecvent� mai
ales în rândul oiconimelor: rom. Petre�ti > germ. Petersdorf (Nistor
2001), ceh. Vojnovice > germ. Kriegsdorf (SPRACHKONTAKT: 39), pol.
Dobrogoszcz sau Dobrogostów > germ. Dobrogozesdorf (Rospond
1972: 100), rom. Teiu� > germ. Lindenfeld (Ioni�� 1982: 54) etc.
Rezultate ale unor traduceri neconforme sunt �i toponimele care
pierd informa�ie în procesul de t�lm�cire: magh. Avasújváros > rom.
Ora�ul Nou, în loc de *Ora�ul Nou de Oa� (Schiller, Bodzei 1990:
117), magh. Vámfalva > rom. Vama (ibidem: 127), rom. Poiana de la
Fata Moart� > magh. Léan Mezö Poiana Fetei (Cojocaru 2005: 91).
Dimpotriv�, alte toponime adaug� un plus de informa�ie prin traducere:
magh. Orozuiz (Oroszviz) Apa Rusului < ucr. Ruskova [rika], unde
entopicul rika râu este subîn�eles, dar nu apare exprimat (Schiller,
Bodzei 1990: 117), magh. Fenyöfalva < rom. Bradu (ibidem: 127),
germ. Am Falkeubache < rom. La [pârâul] Falc�u (TTRM, I1: 396/1).
Uneori, formele topice str�ine sunt considerate opace semantic în
limba receptoare, motiv pentru care sunt apropiate fonetic de cuvinte cu
care seam�n� sau peste care chiar se suprapun. Aceast� atrac�ie
paronimic� poate periclita sau chiar anula procesul de traducere. De
exemplu, toponimul maghiar Marosorbó a generat în român� sintagma
toponimic� Oarba de Mure�, a�adar nu prin traducerea componentei
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orbó (< slav. vrbov loc cu s�lcii), ci prin adaptarea acesteia prin
apropiere de adjectivul feminin oarb� (Iordan 1963: 372). În toponimia
b�n��ean�, satul Gornea este atestat ini�ial cu numele Gorna Lupkova
Liubcova de Sus. În loc s� fie tradus, adjectivul sârbocroat gornji de
sus a fost adaptat fonetic în limba noastr� prin apropiere de seria
numelor române�ti terminate în -ea: Cornea, Negrea etc. (Ioni�� 1982:
54). În toponimia bucovinean�, toponimul Cârlibaba nu mai trimite la
sensul etimonului Karlsbach Pârâul lui Karl, care s-ar fi p�strat prin
traducere. Forma actual� a numelui topic, explicabil� prin atrac�ia
paronimic� a substantivului german Bach pârâu la apelativul
românesc bab�, poate trimite cel mult la o etimologie popular�
fantezist�, anume la o bab� cârlig�, care mergea cârligat� de �ale
(NALRDATE: 30). Ulterior, varianta Cârlibaba este reintegrat� în
german� în forma tautologic� Kirlibaba (Bach).
Din toponimia v�ii mijlocii a Trotu�ului, aflat� sub semnul
contactului lingvistic româno-maghiar, alegem spre exemplificare
fitonimul Moghioro�-Telek, transpus în român� în forma Poiana
M�gheru�ului �i nu *Poiana cu Aluni (Cojocaru 2005: 68). Pentru
explicare se invoc� tot fenomenul de atrac�ie paronimic�, care a
denaturat sensul etimonului maghiar. Într-o prim� faz�, forma
originar� Mogyoros cu aluni a fost preluat� în român� ca Moghioro�.
Probabil c� aceasta a fost resim�it� de vorbitorii români ca fiind
str�in�, deoarece integrarea toponimic� a continuat pân� la adoptarea
formei actuale, anume M�gheru�, favorizat� �i de paronimia dintre
mogyoros cu aluni �i magyaros maghiar (ibidem: 67). Observ�m
c� finala toponimului maghiar Mogyoros este aproximat� fonetic în
român� prin apropriere de sufixul diminutival -u�. Aceast� modalitate
de adaptare fonetic� este frecvent� în zonele bilingve. Men�ion�m în
acest sens doar exemplul oiconimelor Feldioara (< magh. Feldvár),
Timi�oara (< magh. Temesvár), Jdioara (< magh. Sydovár), unde
sufixul -oara este reflexul românesc al apelativului maghiar vár
cetate, ora� (Ioni�� 1982: 60).
A�adar, în condi�ii de contact lingvistic imediat, în urma
diferitelor etape de integrare toponimic� din limba-surs� în limba-�int�,
un nume topic concret poate fi rezultatul unui lan� întreg de modific�ri.
De exemplu, actuala localitate Rokle din districtul ceh Chomutov a fost
atestat� ini�ial ca Radkowicz (1367), având la baz� un antroponim. Din
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cauza în�elesului opac, toponimul a fost preluat în german� ca Rachel
(vechea form� diminutival� a substantivului rahto din germana de sus,
actualul Rachen, care în dialectul din nord-vestul Boemiei desemna
metaforic o vale strâmt�). Dup� cum arat� P. Prokop, numele a fost
reluat ulterior de cehi, prin traducere, în forma Rokle râp�,
pierzându-se astfel orice leg�tur� cu oiconimul originar Radkowicz
(SPRACHKONTAKT: 81).
Uneori, perechile de nume rezultate în urma traducerii ne pun în
dificultatea de a depista care este toponimul originar. În condi�iile
absen�ei datelor extralingvistice care pot indica cu precizie direc�ia
traducerii, trebuie apelat la indicii strict lingvistice. E. Eichler �i
R. ramek ofer� în acest sens exemplul toponimului ceh Vojnovice, al
c�rui prim termen, antroponimul �, a fost perceput în german� ca
vojna Krieg (= r�zboi), ajungându-se astfel la traducerea eronat�
Kriegsdorf (ibidem: 39). Este clar c� în acest caz t�lm�cirea s-a f�cut
din ceh� în german�. Alteori, îns�, lucrurile sunt �i mai încâlcite. Pe
valea mijlocie a Trotu�ului, numele unui afluent al Bârz�u�ei, anume
Apa Ro�ie, este redat în maghiar� prin Veresviz. Direc�ia traducerii,
anume din român� în maghiar�, a putut fi stabilit� cu exactitate de
Vlad Cojocaru doar prin raportare la microtopinimia zonei. Toate
mla�tinile �i turb�riile din zon� sunt numite în maghiar� cu ajutorul
entopicului nyir �i nu cu veresviz. A�adar, românii au dat numele apei
dup� turb�riile care se g�sesc aproape de izvoarele sale (Cojocaru
2005: 60). Tot în aceast� zon� de interferen�� lingvistic� românomaghiar� apare dubletul Pârâul �iganca: Fekete Patak. Traducerea sa f�cut cu siguran�� din român� în maghiar� pentru c�, în caz contrar,
forma româneasc� ar fi fost Pârâul Negru (ibidem: 77). Iat� c�, de
aceast� dat�, sensul conotativ al apelativului �iganca este cel care a
indicat direc�ia traducerii.
Chiar dac� uneori poate conduce la o fals� semantizare, cauzat�
în limba-�int� de o adaptare fonetic� defectuoas� a integratului
toponimic, prin care se pierde leg�tura cu etimonul originar,
traducerea numelor topice în spa�iile de contact lingvistic încadreaz�
denumirile geografice vizate în sistemul toponimic al limbii
integratoare, asigurând astfel transparen�a comunic�rii.
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Translation as A Means of Semantically Adapting Toponyms in Areas
of Language Contact
Semantically justified toponyms are all translatable and, usually, they
are translated. It is mostly the case of major toponyms, widely spread, which
appear in languages that often use the interpreted form. The linguistic
contact which creates the context of translating the topic names can be
indirect, established between remote languages and producing exonyms, and
direct, manifested among languages spoken in the same territory, thus
creating integrated toponyms. In this last case, geographical toponyms are
taken from the source-language and are integrated in the target-language by
adapting to different language levels: phonographic, morphosyntactic and/or
semantic. The language interference specific to bilingualism fosters the
emergence of the so called name pairs Namenpaare (SPRACHKONTAKT: 14),
consisting of doublet variants which, actually, can be semantically connected
through translation. Therefore, translation is a way of semantic adaptation of
integrated toponyms, either comply, when the toponyms are made up of
elements which can be converted without endangering the form from the
target-language (Mag. Fekete-tó > Rom. T�ul Negru, Rom. Valea Fâne�elor
> Germ. Weiden Tal), or non-compliant, when in the translated structure
appears a deviation from the model-source, explained by different
denomination of the contact languages (by example, predilection for
derivation or composition: Rom. Voievodeasa > Germ. Fürstenthal).
Institutul de Filologie Român� A. Philippide al Academiei Române
Ia�i, România

Procedee retorico-argumentative
în discursul publicitar
Adriana Maria ROBU
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competence,

1. Abordarea problematicii referitoare la retorica argument�rii
publicitare pe care o propunemare în vedere demonstra�ia c� la nivelul
particular al textului �i discursului sunt actualizate �i celelalte dou�
dimensiuni ale limbajului, cea idiomatic� �i cea universal�, care
conlucreaz� pentru a sus�ine cauza final� (Co�eriu 1997 [1958]:
176) a acestui tip de discurs, �i anume persuasiunea. Aceasta din urm�
reprezint� rezultatul cooper�rii dintre celelalte trei cauze din viziunea
aristotelic�. Astfel, cauza material�, adic� limba, �i cauza eficient�,
care �ine de creativitatea lingvistic�, se manifest� la nivelul procedeelor
argumentativ-retorice pe care discursul publicitar le utilizeaz�, la care
se adaug� cauza formal�, adic� elementele de cadru cognitiv al
discursului. De o importan�� major� sunt, în rela�ie cu argumentarea,
tipurile de competen�e corespunz�toare nivelurilor amintite (competen�a
elocu�ional�, competen�a idiomatic� �i competen�a expresiv� [Co�eriu
2013: 142]) ce devin instrumente extrem de utile pentru în�elegerea
cauzei finale a discursului publicitar.
Succesul mesajului publicitar se datoreaz�, în cea mai mare
m�sur�, procedeelor retoricevariate prin care i se confer� credibilitate.
Publicitatea presupune o retoric� lingvistic� �i iconic� specific�,
datorat� sincretismului simbol  text  imagine, aflate în rela�ie de
complementaritate. Din ra�iuni de eficientizare, limbajul publicitar îi
capteaz� aten�ia receptorului printr-o serie întreag� de strategii
retorice. Totodat�, aceasta face apel la credulitatea receptorului,
ademenindu-l, manipulându-i emo�iile, ori captându-l într-un labirint
fic�ional extrem de atractiv. Sub aspect pragmatic, primeaz�
implica�iile artistice pe care le dezvolt� discursul publicitar, �inând
cont de latura ostensivinferen�ial� a comunic�rii, adic� de faptul c�
emi��torul transmite c�tre receptor o informa�ie inten�ional� pentru a-i
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determina o anumit� schimbare de opinie. În opinia lui C. S�l�v�stru,
ars bene dicendi are în vedere o varietate de finalit��i sau func�ii:
manipulatorie, persuasiv�, hermeneutic� �i de solu�ionare a
conflictelor de opinie (S�l�v�stru 2006: 3970). Primele dou� sunt în
mod evident caracteristice discursului publicitar, a c�rui finalitate
urm�re�te persuadarea �i manipularea receptorului. Din acest motiv
vom considera c� elementele care �in de structura de tip retoric �i de
prezen�a figurilor retorice în discursul publicitar reprezint� tehnici
retoricoargumentative care stau la baza construirii unei finalit��i, �i
anume modificarea universului de cunoa�tere al receptorului, precum
�i inten�ia de a-l face s� ac�ioneze.
2. Privit din punct de vedere retoric, discursul publicitar prezint�
la nivelul diviziunii numite dispositio cele patru momente care
constituie o structur� retoric�: exordiul, nara�iunea, confirma�ia �i
perora�ia (Aristotel 2011: 343369). Voi ilustra prezen�a acestor
elemente cu ajutorul unui text publicitar1 pentru pâinea Savoria:
(1) VOCE (feminin�): Pofte multe cu savuroasele felii de Savoria. Toastul
f�r� E-uri, f�r� conservan�i, în opt variet��i de pâine care î�i p�streaz�
prospe�imea datorit� noului sistem de sigilare a pungii.
A (Prof. Dr. Gheorghe Mencinicopschi): F�r� substan�e de sintez�,
conservan�i sau poten�iatori de arome re�etele sortimentelor sunt echilibrate
nutri�ional �i îmbog��ite cu cereale, fibre �i semin�e provenind de la culturi
agricole certificate Bio.
VOCE (feminin�): Savoria, toastul f�r� E-uri, f�r� conservan�i, în opt
variet��i de pâine care î�i p�streaz� prospe�imea. Deschizi, închizi, lipe�ti,
p�strezi.

Exordiul (introducerea) are întotdeauna ca scop ceea ce se
nume�te captatio benevolentiae, adic� a-l face pe ascult�tor atent,
supus �i binevoitor. Mijloacele de realizare a exordium-ului pot fi:
istorisirea, pildele, îndoiala, alegoria etc. În exemplul invocat, acest
rol este îndeplinit de un enun�-slogan: Pofte multe cu savuroasele
�����������������������������������������������������������
1

Exemplele utilizate în lucrarea de fa�� fac parte din Corpusul de texte pe care
l-am alc�tuit ca anex� la teza de doctorat (Robu 2013). Textele publicitare transcrise
sunt culese în perioada octombrie 2011  martie 2013, din publicitatea difuzat� la
radio (Radio Europa FM, Radio ZU) �i publicitatea difuzat� la televizor
(televiziunile Antena 1, Antena 3, Realitatea TV �i ProTV).
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felii de Savoria în care folosirea cuvântului poft� trimite cu gândul
la dou� expresii: a satisface pofta �i a i se face poft�.
Nara�iunea, adic� expunerea întâmpl�rilor trebuie s�
îndeplineasc� în discursul oratoric trei exigen�e, �i anume: s� fie
scurt�, clar� �i verosimil�. Exemplul de mai sus prezint� cel pu�in
dou� dintre aceste exigen�e (claritatea �i concizia) evidente în enun�ul:
Toastul f�r� E-uri, f�r� conservan�i, în opt variet��i de pâine care î�i
p�streaz� prospe�imea datorit� noului sistem de sigilare a pungii. În
ceea prive�te verosimilitatea în leg�tur� cu calitatea produselor
promovate în reclame, receptorul poate avea adesea anumite îndoieli.
Îns�, în exemplul dat verosimilitatea este probat� de confirma�ie.
Confirma�ia (argumentarea) se refer� la dovedirea prin probe
sau argumente propriu-zise. Uneori argumentatio (Quintilian) este
urmat� de refutatio, adic� de combaterea unei idei prin
contraargumente. În acest exemplu, argumentarea este sus�inut� de
interven�ia unui specialist în probleme de nutri�ie (Gheorghe
Mencinicopschi) care confirm� cele spuse în naratio: F�r� substan�e
de sintez�, conservan�i sau poten�iatori de arome, re�etele
sortimentelor sunt echilibrate nutri�ional �i îmbog��ite cu cereale, fibre
�i semin�e provenind de la culturi agricole certificate Bio.
Ultimul element constitutiv al unei construc�ii retorice
esteperlocu�ia (concluzia), care reprezint� un apel adresat auditoriului
în vederea accentu�rii asupra unei decizii. Aceasta are ca scop
reamintirea faptelor prin enumera�ie, regruparea ideilor �i recapitulare,
dup� cum reiese �i din reclama amintit�. Penultimul enun� are rolul de
a reactualiza pentru ascult�tor principalele calit��i ale produsului:
Savoria, toastul f�r� E-uri, f�r� conservan�i, în opt variet��i de pâine
care î�i p�streaz� prospe�imea. La acesta se adaug� înc� o enumera�ie
cu rol conclusiv, referitoare la calit��ile ambalajului în care este
prezentat produsul: Deschizi, închizi, lipe�ti, p�strezi.
Exemplificarea de mai sus eviden�iaz� un model clasic de
discurs publicitar care con�ine toate cele patru elemente structurale ale
unui discurs oratoric. Exist� cazuri, îns�, în care unele dintre aceste
elemente lipsesc din textul propriu-zis al reclamei. Este vorba în
special despre publicitatea ilustrat� �i mai ales de cea televizual�, care
poate prezenta, la nivel verbal, doar dou� sau chiar una dintre
componente. Iat� un exemplu din care lipsesc, la nivel verbal,
exordium �i argumentatio:
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(2) (muzic� în fundal)
VOCE (comentator): Zeci de plasturi colora�i, sute de seifuri de secrete, mii
de stoluri de fluturi, mii de kilometri de �ireturi legate, milioane de linguri de
sup�, miliarde de momente d�ruite altora. Un moment d�ruit �ie, momentul
t�u Doncafe.

Într-un alt exemplu, singurul text rostit �i scris este doar sloganul, care
alc�tuie�te peroratio:
(3) Ziua se schimb� cu Orange!

(Antena 1)

În aceste exemple, îns�, ca în majoritatea reclamelor
(tele)vizuale, discursul este completat de factorul nonverbal �i
contextual, care se compune din muzic�, imagine, jocul actorilor pe
scen�, adic� elemente de cadru. Acestea contribuie la constituirea
argument�rii nonverbale, aflat� în strâns� rela�ie cu cea verbal�.
3. Prezen�a figurilor retorice în textele �i discursurile publicitare
constituie una dintre modalit��ile predilecte de sus�inere a
argument�rii �i persuasiunii. Acestea reprezint� dovada apelului
constant al produc�torilor de discurs publicitar laresursele limbii,
reperabile în tradi�iile discursive 2 deja constituite, dar �i în sfera
creativit��ii umane nelimitate manifestate prin limbaj. Creativitatea
reprezint� rezultatul îmbin�rii dintre diferitele tipuri de competen��
care privesc dimensiunile limbajului, în special dimensiunea limbii
istorice, c�reia îi corespunde competen�a idiomatic�, �i dimensiunea
particular� a discursului, rela�ionat� competen�ei expresive.
�����������������������������������������������������������

2
Sintagma tradi�ie discursiv� a fost introdus� în anii 80 de lingvistul german
Peter Koch (1988: 341-342), ale c�rui cercet�ri au avut la baz� concep�ia co�erian�
despre tipurile de istoricitate în cadrul limbajului.

Procedee retorico–argumentative în discursul publicitar 167

Din vastul repertoriu de figuri pe care le înregistreaz� lucr�rile
de retoric� �i stilistic�3, discursul publicitar a împrumutat o serie de
procedeeretorice, detectabile ca strategii de construire a argument�rii
în sprijinul persuasiunii. Voi analiza în continuare câteva dintre cele
mai frecvente figuri retorice prezente în discursul publicitar, referindum� la patru clase, �i anume: figuri de sunet, figuri de construc�ie
(sintactice), figuri semantice (tropi), figuri de gândire (referen�iale).
3.1. Clasa figurilor de sunet prive�te modific�rile care se produc
la nivelul sonor sau grafic al cuvântului. Dac� pentru Grupul μ
modific�rile din sfera figurilor morfologice se limiteaz� strict la
transform�rile în interiorul cuvântului, pentru M. Bonhomme acestea
se manifest� �i la nivelul frazei, cu referire doar la materia sonor� sau
grafic� a cuvintelor, nu �i la organizarea lor în fraz� (cf. S�l�v�stru
2006: 326). Figurile de sunet reprezint� o categorie de procedee
prezente mai ales în publicitatea audio, care mizeaz� pe impactul
auditiv al textului asupra receptorului. Din paleta larg� de opera�ii
retorice care ac�ioneaz� la nivel sonor, doar unele se reg�sesc frecvent
în discursul publicitar, întrucât crearea acestora presupune un efort
cognitiv ridicat, iar, uneori, perceperea subtilit��ilor sonore de c�tre
auditor (cum e cazul calamburului sau palindromului) constituie un
exerci�iu de interpretare destul de dificil. Putem întâlni, îns�, exemple
de omofonii care se realizeaz� la nivelul termenilor provenind din
limba englez�:
(4) Have an Ice Day! (Ice Tea)

Omofonia în cazul acesta prive�te rela�ionarea sloganului cu o
form� de salut prezent� în limba englez�: Have a nice day!, asupra
c�reia s-a ac�ionat prin procedeul de construc�ie numit dislocare.
Remarc�m predilec�ia discursului publicitar pentru asonan��,
figur� de sunet ce const� în repetarea unui grup vocalic, ca în
exemplul:
(5) Bun�, sunt Camelia, femeia cu ideea, �i asta e familia mea! (Danone)

�����������������������������������������������������������

3
Lucr�rile consultate aici cu referire la figurile retorice sunt: Quintilian 1974,
Grupul μ 1974, Fontanier 1977, Panaitescu coord. 1994, Dragomirescu 1995, BiduVr�nceanu et al. 1997, Adam, Bonhomme 2005, S�l�v�stru 2006, S�vulescu 2004,
Perelman, Olbrechts-Tyteca 2012, Meyer 2010.
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Aici asonan�a este dublat� se prezen�a rimei, care au rolul de a-i
capta aten�ia receptorului.
Alitera�ia reprezint� un alt tip de figur� cu efecte sonore datorate
repet�rii aceluia�i segment (consoan� sau silab�) în cadrul unor
cuvinte din fraz�. În exemplul urm�tor, alitera�iei i se adaug� un alt
element prozodic, �i anume rima, completat� de ritm,care atrag aten�ia
�i faciliteaz� memorarea cu u�urin�� a textelor publicitare:
(6) VOCE (de copil):
Vrei distrac�ie, vrei show?/ Pentru pici vrei un cadou?/ Sau vrei juc�rii,
h�inu�e,/ Sfaturi pentru gravidu�e?/ Orice î�i dore�ti acum/ Vei g�si la Baby
Boom.

Acest exemplu publicitar mizeaz� pe calit��ile sonore ale
textului, al�turi de imagine �i muzic�, întrucât spotul este transmis
prin intermediul televizorului. Totodat�, publicitatea audio, �i mai ales
cea difuzat� la radio, folose�te procedee de sunet din sfera
paraverbalului ca mijloc de influen�are.
Cele mai frecvente cazuri de utilizare a rimei, atât în publicitatea
scris�, cât �i în cea audio, sunt prezente la nivelul sloganului, care are
un impact puternic asupra receptorului, ca în urm�toarele exemple:
(7) Radio Zu e meserie, te scap� de datorie.
(8) Promo�ia cartea cu idei Danone Nutriday.
(9) Gealan - Tehnologii inovative pentru case pasive.
(10) Planuri financiare pentru copii de la ING [ai en d�].

Figurile de sunet reprezint�, a�adar, o surs� inepuizabil� de
procedee prin care produc�torii de discurs publicitar înzestreaz� textul
cu poten�ial sonor, a c�rui valoare discursiv� contribuie la captarea
aten�iei celui care recepteaz� textul, în m�sura în care acestea sunt
u�or de perceput.
3.2. Procedeele retorice care presupun transform�ri la nivelul
propozi�iilor sau frazelor în urma unor modific�ri de sunete sau litere
în interiorul cuvintelor, �i care privesc mai ales schimbarea ordinii
cuvintelor în fraz� reprezint� categoria figurilor de construc�ie sau
sintactice. Cele patru figuri de construc�ie stabilite de Quintilian
reprezint�, în opinia lui S. Dumistr�cel, o manifestare a universaliilor
limbajului, întrucât acestea nu privesc numai «ornarea» discursului
retoric, ci caracterizeaz� manifest�ri ale universaliilor mentalului
uman în diferite ipostaze de comunicare (2006: 54). Trecând în
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revist� denumirile u�or diferite ale figurilor de construc�ie de la
Quintilian �i Grupul μ, prezente în diverse abord�ri asupra problemei,
Stelian Dumistr�cel adopt� urm�toarele denumiri propuse de
dic�ionarul de �tiin�e ale limbii: ad�ugarea (adictio), suprimarea
(detractio), permutarea (transmutatio) �i substituirea (immutatio)
(Dumistr�cel 2006: 162). Lucr�ri clasice asupra teoriei figurilor includ
în categoria figurilor de construc�ie �i figurile tradi�ionale de repeti�ie,
cum ar fi: anafora, epifora, chiasmul, anacolutul, elipsa, hipalaga,
hiperbatul, pleonasmul, grada�ia etc. (vezi Sal�v�stru 2006: 330335).
O abordare cu caracter de originalitate efectueaz� Stelian Dumistr�cel
care propune discutarea figurilor de construc�ie în textul jurnalistic pe
baza conceptului de discurs repetat, în accep�ia fundamentat� de
Eugeniu Co�eriu (în Dumistr�cel 2006). În exemplific�rile de mai jos
voi avea în vedere doar cele patru tipuri principale ale figurilor de
construc�ie pentru a eviden�ia complexitatea procedeelor prezente în
special la nivelul sloganului. Publicitatea româneasc� înregistreaz�
forme de discurs repetat bazate pe cele patru figuri de construc�ie, mai
cu seam� la nivelul sloganului publicitar, care face uz de aceste tradi�ii
discursive pentru a fi u�or de recunoscut �i de memorat, dar �i pentru
crearea unui efect de surpriz� la receptor. Aceste opera�ii se produc
mai ales în cadrul frazeologismelor, care vor suferi o modificare a
formei canonice.
3.2.1. Ad�ugarea vizeaz�, de regul�, un cuvânt din cuprinsul
arhitextului, situa�ie în care putem vorbi despre ad�ug�ri propriu-zise
ce tind s� modifice forma canonic�, dar �i de plasarea enun�ului
originar, într-un context de particularizare, ce-i amplific�
expresivitatea (Dumistr�cel 2006:181). Valoarea utiliz�rii acestei
figuri de construc�ie raportat� la forma canonic� este relevant�, îns�,
numai în contextul de particularizare, ale c�rui indicii le putem avea
adesea chiar în cadrul sloganului �i numelui de firm� care îl utilizeaz�,
dar mai ales la nivelul textului care formeaz� spotul publicitar propus.
Iat� câteva exemple de utilizare a ad�ug�rii, pe care o marc�m
în text cu italic �i bold, forma canonic� a frazeologismului fiind
eviden�iat� numai cu caractere italice:
(11) ACC, �i tusea o rupe la s�n�toasa.

În acest exemplu semnifica�iei frazeologismului a o rupe la
s�n�toasa i se adaug� termenul tusea, care, în rela�ie cu
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desemnarea, eviden�iat� prin produsul promovat (medicamentul
ACC), va contribui la realizarea sensului acestui slogan traductibil
astfel: administrarea medicamentului ACC va face ca tusea s� o ia la
s�n�toasa, adic� s� dispar�. Utilizarea acestui frazeologism nu este
întâmpl�toare, ci este motivat� �i de preferin�a pentru termenul
s�n�toasa care semnific� starea mult râvnit� de orice pacient. Alte
exemple de utilizare a procedeului ad�ug�rii la forma stereotip
recunoa�tem în:
(12) Albacher: î�i merge mintea la rece.
(13) Bramac: spune-i acoperi�ului pe nume.
(14) Neolin îi vine de hac durerii.
(15) Cu Zuzu te treze�tic�l�tor.
(16) Orice s-ar întâmpla î�i �ii creditul sub control (Raiffeisen).
(17) Neolin combina�ia sa de substan�e active face din durere doar o amintire.

Ad�ugarea este una dintre figurile de construc�ie preferate de
produc�torii de publicitate, motiv pentru care remarc�m ponderea mai
ridicat� a exemplelor de acest tip fa�� de cele care utilizeaz� celelalte
trei modalit��i de modificare a formelor de discurs repetat.
3.2.2. Cea de a doua figur� de construc�ie din tipologia
quintilian� estesubstituirea sau înlocuirea unui termen cu altul, din
cadrul enun�urilor canonice, cu ajutorul c�reia se produc adesea efecte
care p�trund în limb�. S. Dumistr�cel subliniaz� c�, în cazul
substituirii �i al suprim�rii, este necesar� p�strarea unui context
minim de relevan��, mai ales în situa�iile de diseminare a
componentelor unui enun� (Dumistr�cel 2006: 176). În exemplele
urm�toare vom observa prezen�a evident� a contextului de relevan��
întrucât formele canonice sunt u�or de reconstituit. De pild�, în
exemplul
(18) Fanta  La distrac�ie se cunoa�te.

recunoa�terea proverbului Prietenul la nevoie se cunoa�te, care a
suferit dou� modific�ri prin substituire, nu solicit� un efort de gândire
prea mare din partea receptorului. În acela�i fel, putem identifica
elementele substituite (care vor fi indicate prin scriere italic� în
paranteze) din enun�urile canonice care au stat la baza urm�toarelor
sloganuri:
(19) Setea vine mâncând (Coca Cola) (foamea).
(20) Nu aduce anul ce aduce Pro Tv (ceasul).
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(21) C�l�torului îi st� bine cu Skol (cu drumul).
(22) Becks  Urmez�-�i instinctul (drumul).
(23) Danone  Poft� de s�n�tate (via��).
(24) Cititul nu d�uneaz� s�n�t��ii (Tritonic) (fumatul).

3.2.3. Suprimarea, simpl� erodare a sintagmelor, a textului,
prin elips�, (Dumistr�cel 2006: 167) reprezint� un procedeu cu o
frecven�� destul de redus� în textul publicitar românesc. Suprim�rile
apar în textul publicitar atunci când se folosesc anumite contexte
abreviate la nivelul sloganului, dar �i în cadrul textului extins al
reclamei, când se suprim� par�ial un text canonic. În ceea ce prive�te
sloganul publicitar, modificarea prin suprimare se produce mai ales la
nivelul enun�urilor bimembre, ca în:
(25) Carrefour  Pentru o via�� mai bun�.

Aici suprimarea prive�te verbul a duce din a duce o via�� mai
bun�. Elipsa are rolul aici de a u�ura memorarea sloganului, dar �i
pentru a sugera c� respectiva companie comercial� contribuie la
asigurarea unei vie�i mai bune clien�ilor s�i. Alte exemple de
suprimare recunoa�tem în:
(26) Melvita  Un ten s�n�tos care radiaz� de s�n�tate.
(27) Lipton  Drink positive.
(28) Dreapt� este calea c�tre creditul Domo.

3.2.4. Permutarea, realizat� prin modificarea ordinii
sintagmelor în fraz� �i a morfemelor în sintagm� reprezint� o tehnic�
de construc�ie mai rar întâlnit� în sloganurile �i textele publicitare,
datorit� dificult��ii de creare pe care o presupune aceasta. Totu�i
putem invoca aici un exemplu:
(29) Uneori îngerii au nevoie de oameni p�zitori.

Permutarea termenilor oameni �i îngeri se produce în cazul
acesta din ra�iuni de emfaz� asupra termenului ini�ial îngerii,
întrucât sloganul (pentru o campanie de con�tientizare) sintetizeaz�
imperativul adresat p�rin�ilor de a nu l�sa copiii acas�
nesupraveghea�i. Sensul acestui slogan este înt�rit de avertismentul
din finalul spotului publicitar referitor la consecin�ele tragice ale
nesupravegherii celor mici.
3.3. Figurile semantice (tropii) sunt acele procedee retorice care
în terminologia Grupului μ se numesc metasememe. În tipologia
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tropilor cei mai mul�i autori încadreaz� urm�toarele tipuri:
personificarea, alegoria, aluzia, litota, metonimia, metafora, sinecdoca,
sineza, compara�ia, personificarea, antonomaza, oximoronul, epitetul,
simbolul. Din ra�iuni de spa�iu, ne vom referi în continuare doar la una
dintre figurile semantice �i anume, metafora.
3.3.1. Fiind considerat� o compara�ie subîn�eleas�, în care cele
dou� elemente care se compar� au vagi puncte comune, metafora
cunoa�te dou� forme principale: metafora explicit� (metafor� in
praesentia) �i metafor� implicit� (metafor� in absentia). Potrivit teoriei
pertinen�ei, implicatura este cea care joac� un rol important în cadrul
enun�urilor metaforice: cu cât este mai mare poten�ialul
implicaturilor �i responsabilitatea receptorului de a le construi, cu atât
mai poetic este efectul �i creativitatea metaforelor (Sperber, Wilson
2009: 236, [trad.n.]). Metafora, în cadrul acestei teorii, nu necesit�
proceduri interpretative speciale, întrucât aceasta este o manifestare
natural� a unei abilit��i generale folosite în comunicarea verbal�.
Urm�toarele exemple de sloganuri pun în text o serie de metafore in
praesentia care au rol de identificare a produsului promovat cu o
anumit� caracteristic� sau valoare asociat� acesteia:
(30) Transform�-te în iubire: Izvorul Minunilor, ap� de legend�.
(31) Gerovital Plant  Regina cremelor.
(31) Cosmote, lumea noastr� e�ti tu.
(32) Kandia  Ciocolat� cu dragoste.

Acela�i elan al imagina�iei poate fi recunoscut �i în alt exemplu
care fac uz de metafora cu rol argumentativ:
(33) Cotnari duce mai departe pecetea calit��i, transformând sutele de trofee
dobândite în timp în adev�rat aur lichid. Cotnari este vinul de aur.

Jocului de metafore din acest exemplu (aur lichid  vinul de
aur) i se adaug� �i o form� de discurs repetat (duce mai departe
pecetea calit��ii). Metaforele in praesentia sunt construite pe
principiul identit��ii elementelor: aurul lichid este însu�i tipul de
b�utur� promovat�, care, fiind un vin de aur (premiat cu medalia de
aur), aduce o campanie promo�ional� prin care cump�r�torul poate
câ�tiga, la rândul lui, bani de aur afla�i sub capacul sticlei. De�i
metafora nu a fost conceput� în scopuri utilitare, observ�m c� este
exploatat� în mod predilect de retorica publicitar�.
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3.4. Figurile de gândire, metalogisme în clasificarea Grupului μ,
sunt figuri logice care afecteaz� structuri extinse ale textului sau chiar
întreg discursul. Tipologia figurilor de gândire cuprinde:alegoria,
antifraza, antiteza, deliberarea, eufemismul, hiperbola, ironia,
paradoxul, parabola, pleonasmul, prosopopeea, portretul, reticen�a,
tabloul, apostrofa, deliberarea. Discu�ia care urmeaz� se va opri doar
asupaironiei, una dintre figurile de gândire preferate în sfera
discursului publicitar.
3.4.1. Ironia este figura de gândire constând într-o apreciere sau
o laud� simulat�, pentru a l�sa s� se în�eleag� c� este vorba de o
persiflare, putând fi, totodat�, chiar o apreciere negativ� simulat� în
locul celei pozitive (cf. Dragomirescu 1995: 189-190).În cadrul teoriei
pertinen�ei, ironia, ca �i metafora, sunt rezultatul, mai degrab� al
comunic�rii verbale, decât al implic�rii unui extra nivel al
competen�ei (Sperber, Wilson 2009: 242). În acord cu ini�iatorii
teoriei amintite, O. Ducrot consider� c� ironia nu este o antifraz� (a
spune ceva pentru a se în�elege contrariul), sus�inând c� ironia este un
fel de reluare a unui discurs real sau fictiv. În cadrul teoriei despre
polifonie, un locutor care produce un enun� ironic î�i prezint�
enun�area ca expresie a punctului de vedere al unui enun�iator E de
care el se distan�eaz�. L este responsabil de enun�are, dar nu �i de
punctul de vedere exprimat în enun�, care este acela al lui E
(Moeschler/Reboul 1999: 309). Cazurile particulare de ironie sunt
autoironia �i enun�urile ironice negative.
În cazul exemplului publicitar de mai jos este pus în scen� un
dialog care utilizeaz� resursele limbajului ironic cu conota�ii negative:
(34) A (Alexandru Ar�inel, în rolul bunicului, stând în fotoliu la televizor):
Aaa, ce m� dor �alele! Ce-a� mai merge la b�i cum mergeam alt�dat�.
B (Stela Popescu, în rolul bunicii, c�lcând rufe): Ia cardul �i du-te la Catena.
A (A.A.): Ce s� caut la Catena? Am spus c� a� vrea s� mergem la b�i.
B (S.P.): Nu �tii?
A (A.A.): Nu.
B(S.P.): Cumperi cu cardul �i Catena te trimite, ghici unde? La b�i!
A (A.A): Hopa!
VOCE (comentator): Catena te trimite la b�i. Folose�te cardul �i particip� la
concurs. Detalii în farmacii.
C (o feti�� având rolul nepoatei): Bunicule, ce sunt �alele?
B (S.P.): Alea care dor de atâta amar de stat la televizor!
A (A.A): Hopa.
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(slogan cântat) Farmacia inimii, Catena.

Enun�ul ironic rostit în replica final� a locutorului S.P.
reprezint� punctul de vedere prin care se distan�eaz� de interlocutorul
s�u A.A. R�spunsul din cadrul acestui enun� se constituie într-o ironie
la adresa personajului care î�i petrece prea mult timp în fa�a
televizorului, în ciuda durerilor cauzate de lipsa de mi�care. Nu
întâmpl�toare este prezen�a în cadrul spotului a cunoscu�ilor actori de
comedie din teatrul românesc, renumi�i pentru interpretarea unor
replici ironice memorabile.
4. Concluzii
Prezen�a figurilor retorice în textele �i discursurile publicitare (�i
electorale) reprezint� una dintre modalit��ile predilecte de sus�inere a
argument�rii. Acestea reprezint� dovada apelului constant al
produc�torilor de discurs publicitar la resursele limbii, reperabile în
tradi�iile discursive deja constituite, dar �i în sfera creativit��ii umane
nelimitate, manifestate prin limbaj. Sub aspect lingvistic, primeaz�
implica�iile artistice dezvoltate la nivelul discursului publicitar, la care
trebuie s� ad�ug�m latura ostensivinferen�ial� a comunic�rii, adic�
faptul c� limbajul figurat este, în mod clar, folosit inten�ional �i
construit astfel încât s� r�spund� rigorilor contextuale în care este
plasat �i tipului de receptor c�ruia i se adreseaz�. Întrebuin�area
procedeelor retorice în cadrul discursului publicitar �ine seama de
func�iile pe care acestea le îndeplinesc: a motiva receptorul, a oferi
pl�cerea textului, a provoca un r�spuns emo�ional, a facilita
memorarea. Dincolo de aceste func�ii, apelul la diferite mijloace de
exprimare figurat� sau non-figurat� este motivat de ra�iunile
argumentative întrebuin�ate cu scop persuasiv.
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Rhetorical-argumentative Devices
in Nowadays Advertising Discourse
In this paper I analyse the preference of nowadays advertising
discourse for the use of the rhetorical structure and rhetorical figures as a
way to sustain argumentation. The variety of the rhetorical figures (sound
figures, construction figures, semantic figures, figures of thinking) in
advertising is a proof that the makers of the advertising discourse constantly
appeal to language resources which can be found in discursive traditions, but
also in the field of linguistic creativity. Creativity represents the result of
combining three main types of competence which relates to the language
levels: elocutional competence (concerning the knowledge of things and
general schemes of thinking), idiomatic competence (related to the historical
dimension of language) and expressive competence (with reference to the
particular dimension of text-discourse) (Co�eriu 2013: 142). From the point
of view of pragmatics, the artistic implications are connected with the
ostensive-inferential communication, which means that the use of figurative
language is intentional and built so as to answer the contextual exigencies in
which it is stated and the type of receiver it is addressed. The call to different
figurative and non-figurative language in this type of discourse is motivated
by the argumentative reasons used persuasively.
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Ia�i, România

Stilul pliantelor turistice publicitare:
puncte comune �i diferen�e cu stilul
jurnalistic în francez� �i român�
Ana SANDULOVICIU
Key-words: language of advertising, publicity documents in tourism,
writing comprehension and expression

1. Introducere
Ideea redact�rii acestei lucr�ri a pornit, întâi de toate, de la un
scop didactic, privitor la predarea �i înv��area limbii franceze de
specialitate, acela de a forma în rândul unui public specific  �i anume
masteranzi în domeniul managementului turistic �i hotelier  abilit��i
�i deprinderi care s� îi îmbun�t��easc� �i s� îi nuan�eze competen�ele
lingvistice �i profesionale �i, mai ales, cele care vizeaz� scrisul.
Astfel, aceste competen�e se refer� atât la partea de compréhension
écrite (în�elegere a scrisului), cât �i la aceea numit� expression écrite
(exprimare scris�), de ambele studen�ii având nevoie în practic�, în
profesia pe care o vor face. Mai exact, ne-am propus s� analiz�m, din
punct de vedere teoretic, �i apoi practic, modul în care sunt concepute
de publicitari documente profesionale precum pliantele turistice
publicitare �i scrisorile publicitare, în care, a�a cum vom încerca s�
demonstr�m, se întrep�trund, într-o manier� interesant�, aspecte
caracteristice stilului jurnalistic (publicistic) �i ale unui limbaj aparte,
hibrid, împrumutând câte pu�in din tr�s�turile altor stiluri pentru a-�i
atinge scopul, limbaj care ar putea fi denumit publicitar. Aceast�
analiz� ne va duce, într-o a doua etap�, �i prin formarea unor abilit��i
adecvate, la redactarea în limba francez� a unui pliant turistic
publicitar �i a unei scrisorii publicitare (une lettre publipostage),
documente profesionale care acompaniaz� conceperea �i vinderea unui
produs turistic.
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2. Câteva preciz�ri teoretice
Înscriindu-se în sfera stilurilor sau limbajelor func�ionale,
variet��i ale limbii literare comune (Bidu-Vr�nceanu et al. 2001:
497), limbajul publicitar apar�ine stilului comunic�rii publice �i
private �i, în interiorul acestuia, discursului mass-media, al�turi de
limbajul publicisticii, de care se diferen�iaz�, îns�, prin mai multe
aspecte (Dumistr�cel 2006: 47). De asemenea, acest limbaj înlesne�te
�i chiar sus�ine, de cele mai multe ori, comunicarea în domeniul
publicit��ii. A�a cum se �tie, acest tip de comunicare poate fi f�cut
printr-o multitudine de suporturi, alese în func�ie de specificul �i
amploarea fiec�rei campanii publicitare �i de domeniul la care se
refer�: anun�ul în presa cotidian� sau în reviste �i magazine, filmul
publicitar, spotul televizat, spotul radio, afi�ele, bandourile
publicitare care apar pe site-urile Web. De fapt, fiecare campanie
publicitar� este organizat� pentru a pune în lumin�, a face s� par� unic
�i de neînlocuit produsul sau serviciul c�rora le este dedicat�, punând
la b�taie un întreg arsenal de mijloace menite s� seduc� �i s� conving�
clientul, din punct de vedere vizual, uneori �i olfactiv, dar mai ales
printr-o retoric� aparte, bazat� �i pe tehnica persuasiunii �i, câteodat�,
a unor mesaje subliminale în fa�a c�rora poten�ialul client s� cedeze.
În sfera turismului, la care ne vom referi în rândurile urm�toare,
publicitatea ni se pare a fi mai pu�in agresiv� decât în general, �i pu�in
mai obiectiv� în raport cu referentul pe care îl prezint�. Astfel, dac� de
un produs alimentar sau cosmetic clientul nu are, realmente, nevoie, în
schimb un pachet turistic bine conceput îi poate oferi acestuia reale
beneficii, iar cump�rarea lui nu va mai reprezenta doar un act gratuit,
determinat de anumite pulsiuni de moment.
În acest domeniu, înainte de apari�ia internetului, publicitatea
era realizat� prin pliantele �i bro�urile turistice, prin afi�e de mai mic�
sau mai mare dimensiune �i, de asemenea, prin ghiduri turistice care
vizau, fiecare, un anumit segment de public, adaptându-�i limbajul în
func�ie de acesta 1. În prezent, în afar� de posibilit��ile enumerate mai
1
Astfel, este cunoscut� situa�ia faimosului Guide du Routard ap�rut la editura
Hachette, în Fran�a, în 1973, ajuns ast�zi unul dintre cele mai cunoscute ghiduri
turistice franceze  editorii s�i c�utând s� atrag�, de la început, un public tân�r �i cu
posibilit��i financiare mai mici, plecat sac au dos în c�utare de locuri mai pu�in
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sus, internetul este cel care ofer� spa�iu publicitar, constituind �i o
inepuizabil� surs� de informare pentru toate tipurile de public, oferind
astfel numeroase exemple de întrebuin�are a lexicului publicitar în
ceea ce prive�te turismul �i, prin natura sa, �i elemente de feedback 2.
Ne vom opri, îns�, la pliantele sau bro�urile turistice publicitare,
pentru a încerca s� surprindem, în interiorul lor, caracteristicile
limbajului publicitar �i aspectele pe care acesta le împrumut�,
eventual, de la alte stiluri.
3. Particularit��i ale lexicului publicitar în pliantele turistice
publicitare
În aceste documente devenite, deja, clasice în raport cu reclama
on-line, mesajul publicitar îmbin� dou� elemente, verbalul (textul) �i
vizualul (imaginea), pentru a-�i pune în aplicare strategia de
persuasiune. O analiz� a lor ar putea fi f�cut�, mai întâi, din punct de
vedere lingvistic, pornind de la func�iile limbajului �i de la aspectul
grafic, vizând textul, paratextul �i a�ezarea acestora în pagin�, într-o a
doua etap� urm�rindu-se impactul emo�ional transmis publicului prin
al�turarea imaginii �i a textului.
Astfel, parcurgându-se corpusul de texte din pliantele pe care
le-am avut în vedere, se poate observa c� ele dezvolt� o tehnic�
discursiv� �i argumentativ� f�când apel, în primul rând, la func�ia
referen�ial� (denotativ� sau de transmitere a informa�iei) a limbajului,
care informeaz� destinatarul despre referentul mesajului. De�i aceast�
func�ie nu este una caracteristic� doar limbajului publicitar, fiind
comun� �i celorlalte limbaje sau specii apar�inând comunic�rii publice
�i private, ea de�ine, în contextul de fa��, un rol important: de a
informa publicul despre serviciul sau produsul prezentat.

vizitate , a c�rui amprent� era dat� �i �inea de un anumit limbaj, bazat pe jocuri de
cuvinte, umor, dar �i pu�in subversiv, adecvat, prin urmare, unei anumite vârste,
ocolind stilul a ceea ce se cheam� les guides lourds, precum Guides Bleus sau
Fodor. Cf. Le succès du Guide du Routard, Dominique Rolland în dialog cu Pierre
Josse în Le Français dans le monde, n. 309, mars−avril 2000, p. 42−44.
2
Mesajul merge de la emi��tor c�tre destinatar dar destinatarul î�i poate exprima
�i el opiniile în forumurile de socializare, pe internet, confirmând sau, dimpotriv�,
infirmând veridicitatea afirma�iilor campaniilor publicitare realizate on-line.
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Este interesant de urm�rit cum va face mesajul publicitar acest
lucru. În realitate, deoarece rolul publicit��ii este tocmai acela de a
înv�lui caracteristicile reale ale unui produs sau serviciu într-o aur�
metaforic�, hiperbolic�, referentul este, �i în acest context, prezentat
într-o manier� pu�in exagerat�, retoric�, de�i locurile, monumentele
istorice, palatele la care trimit pliantele de�in, f�r� nici un dubiu,
atribute excep�ionale.
Astfel, se poate observa c� marea majoritate a textelor selectate
sunt construite astfel încât s� conving�, apelând la un anumit tip de
formulare, centrat pe destinatar �i bazat, de asemenea, pe figuri de
stil3 care înf��i�eaz�, cel mai adesea, lucrurile la superlativ.
Prima bro�ur� la care ne vom referi prezint� regiunea francez�
FrancheComté, situat� în Nord-Estul ��rii, regiune cu o natur� bogat�
�i un relief variat. Publicitarii s-au gândit s� o intituleze Le pays
nature. În general, la o prim� vedere, calit��ile atribuite de bro�ur�
referentului sunt reale iar sloganul acestei campanii, transferat în
planul scris, �i care va ap�rea pe toate paginile pliantului, subliniaz�
faptul c� aici va reg�si citadinul obosit lucrurile simple, apropiate de
natur�: Venez renouer avec la terre de France... Refermez derrière
vous la porte des grandes villes. Laissez les grands chemins dasphalte
brûlant. Et venez renouer avec la terre de France...avec la nature.
Enfouis à jamais les souvenirs nature? Pas sûr. Venez en FrancheComté. Vous y serez bien accueillis. Vivez les vacances comtoises, les
vacances nature. Le tourisme nest peut-être pas notre industrie. Mais
la nature est notre vie. Et nous voulons vous la faire partager. În acest
scurt text introductiv sunt subliniate, cu ajutorul repeti�iei, principalele
calit��i atribuite prin mesajul publicitar acestei regiuni: reîntoarcerea
la natur�, lini�te, vacan�e ca în copil�rie etc. Dar, de asemenea, se
sugereaz� într-o manier� manipulatoare c� Franche-Comté ar fi
singura regiune francez� unde natura a r�mas neschimbat� �i în care
turistul va g�si lini�te, departe de zgomotul altor regiuni sau locuri
care practic� turismul la scar� industrial�. Astfel, o prim�
caracteristic� pe care studen�ii trebuie s� o re�in�, în leg�tur� cu
3
Se �tie c� publicitatea folose�te o întreag� retoric� pentru a-�i atinge scopurile,
pentru a convinge un public larg, chiar o mas� de oameni, s� nu se îndoiasc� de cele
prezentate.
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redactarea unei bro�uri/ unui pliant turistic, are în vedere puterea de
convingere pe care o exercit� cuvintele, deci limbajul, asupra
publicului receptor, prin atribute prezentate drept unice.
Un alt pliant ne introduce, printr-un titlu metaforic �i foarte
sugestiv, în lumea de basm a castelelor de pe Valea Loarei: Des
trésors de charme et de douceur trimite, f�r� îndoial�, la un referent
excep�ional �i fiecare castel sau gr�din� prezentate de�ine un atribut
menit s� declan�eze interesul celui care parcurge pliantul: de exemplu,
Le Rivau, un jardin de contes de fées, Bois-Richeux, un jardin
médiéval, Sasnières, un jardin passion, Blois, des roses et des
couleurs; Orchaise, un rêve dart et de botanique, Ainay-le-Vieil, des
roses et des chartreuses, le Jardin des arbres, un jardin magique à
travers les siècles, Les Barres, la forêt des cinq continents, La Source,
le parc de tous les enchantements. Calit��ile atribuite produsului −
elegan��, bun gust, sensibilitate, istorie, arhitectur� specific� stil
Renaissance, armonie, culoare, natur�, plante exotice etc − sunt, prin
metaforele �i compara�iile din titluri, denotate, subliniate gra�ie
limbajului folosit, pentru a p�trunde mai adânc în mentalul/ imagina�ia
destinatarului �i a-l convinge. Se poate observa, ca o caracteristic� a
limbajului publicitar, recurgerea, deseori, la rime bazate pe repeti�ii de
silabe, sau chiar la repetarea unui cuvânt într-un mesaj publicitar,
procedeu cunoscut sub denumirea de matraquage publicitaire direct4.
Aceea�i tehnic� pentru prezentarea castelului Azay-le-Rideau, prin
titlurile Goûtez au raffinement exquis dun château de la Renaissance
�i Un vaisseau Renaissance au cur dun parc à langlaise. Tot
printr-un superlativ este prezentat �i castelul regal din Amboise, le
plus italien des châteaux de la Loire. Studen�ii se vor familiariza, în
acest context, cu o alt� tr�s�tur� a limbajului publicitar, �i anume
apelul �i încercarea acestuia de a se travesti în formul�ri poetice,
seduc�toare.
Un alt pliant, de aceast� dat� în limba român�, trimite la
referentul avut în vedere printr-un titlu cel pu�in straniu, dar �i
incitant, Pe urmele lui Dracula. Cei interesa�i pot descoperi în
itinerarul propus casa unde se presupune c� s-a n�scut domnitorul
muntean Vlad �epe�, precum �i câteva cet��i medievale care au
4

Cf. http://psychcom.free.fr.
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leg�tur� cu via�a �i domnia sa. Îns�, în afar� de titlu, textul propriu-zis
r�mâne informativ �i neutru, f�r� s� apeleze la tehnica pus� în scen�,
de obicei, de publicitari.
O a doua func�ie care poate influen�a mesajul publicitar în
contextul prezent este cea emotiv� sau expresiv�, centrat� pe emi��tor.
Îns�, de cele mai multe ori, a�a cum s-a observat din pliantele studiate,
acesta (emi��torul) î�i camufleaz� prezen�a, folosind rar una dintre
m�rcile func�iei emotive, �i anume persoana I la pronume �i la verb.
Astfel, într-un singur document dintre cele studiate, în limba francez�,
apare pronumele personal nous, cel care a conceput mesajul
f�cându-�i astfel sim�it� prezen�a, îns� numai în textul introductiv �i în
cel final: le tourisme nest peut-être pas notre industrie. Mais la
nature est notre vie. Et nous voulons vous la faire partager, �i, în
închiderea bro�urii, Chez nous, pas de plages surpeuplées, pas de
files dattente aux péages. En un mot, nous ne sommes pas des
industriels du loisir. Mais il y a une chose dont nous sommes
convaincus: cest que la nature est belle. Et quelle doit être préservée;
ça, nous savons le faire. Et nous aimerions que vous en profitiez.
Probabil c� acest nous reprezint� vocile mai multor institu�ii, între
care Comitetul regional al turismului �i Consiliul regional al regiunii
Franche-Comté, care î�i prezint� cu mândrie regiunea, denumind-o
forte, fertile et fascinante, în speran�a c� vor avea cât mai mul�i
vizitatori.
În opozi�ie cu rarele apari�ii ale m�rcilor emi��torului, cele
care vizeaz� destinatarul mesajului sunt, în limba publicit��ii, mult
mai numeroase, �i reprezint� func�ia conativ� (persuasiv�) a
limbajului. Persoana a II-a la pronume �i verb, modul imperativ la
verb �i, în român�, cazul vocativ la substantiv sunt caracteristicile
gramaticale ale func�iei conative, care caracterizeaz� enun�urile a
c�ror func�ie primordial� este centrat� asupra receptorului (BiduVr�nceanu et al. 2001: 225). Unii lingvi�ti al�tur�, în cazul textelor
apar�inând limbajului publicit��ii, func�iile apelativ� conativ� +
fatic� (cu un fatic preponderent manipulator) (Dumistr�cel 2006:
49). Într-adev�r, acest tip de limbaj, bazându-se pe creativitate �i,
uneori pe inova�ie, încearc� s� manipuleze, s�-�i conving� publicul�int� s� ia o hot�râre, s� ac�ioneze. De aceea, modul imperativ �i
persoana a II-a sunt folosite în mod repetitiv, pentru c� îndreapt�
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reflectoarele, mai întâi, asupra destinatarului a�a cum este el conceput
de publicitari, �i, în al doilea rând abia, asupra unui destinatar real:
venez renouer avec la terre, redécouvrez,  parcourez, rejoignez
les eaux vives, recherchez un bon coin, ressourcez-vous, Dévalez
la Loue en canoë-kayak, luttez contre le courant du Dessoubre et du
Doubs. Coulez en fin de course des heures plus calmes sur lAin ou
lOgnon. Vous abordez au couchant. Credem c�, atunci când au
gândit mesajul, publicitarii au avut în vedere dou� tipuri de receptori,
deci de turi�ti, a�a cum reiese din text: fie persoanele tinere care caut�
lini�te, vor s� se refac� în mijlocul naturii  Passez le film au ralenti.
Baissez le son sau Respirez, regardez et écoutez la source du Lison
 , fie persoane din acela�i segment de vârst�, dar active, dornice de
aventur�, de mi�care, c�rora li se propun cicloturismul, pescuitul
sportiv, la randonée pédestre sau caiak-canoe ori iarna, în masivul
Jura, ski fondul. Aceste dou� portrete, ale destinatarului sau
poten�ialului client (reprezentat în mesaj), sunt cumva simpliste,
stereotipe, fapt care eviden�iaz� o caracteristic� a mesajului publicitar,
mai exact propunerea sau chiar impunerea unui anumit model, stil de
via��, publicului, model care, de cele mai multe ori, se dovede�te a fi
unul interesat, nesus�inut total de realitatea produsului. Pentru c�,
parcurgând bro�ura respectiv�, se poate crede, a�a cum s-a mai
observat, c� doar în Franche-Comté indivizii dornici de vacan�� î�i vor
g�si lini�tea, se vor putea relaxa într-un mod activ, fiindc� doar aici
natura ar fi prezervat� �i oamenii primitori, ceea ce, desigur, nu este
conform cu realitatea.
Din aceste câteva exemple, se poate desprinde în mod clar felul
în care �i publicitatea de factur� turistic� î�i propune s� ac�ioneze
asupra psihicului eventualului beneficiar. Mai întâi, la nivel lingvistic,
prin tehnica persuasiunii, exercitat� prin retoric�, astfel încât publicul,
în cazul de fa�� cei care vor citi, în alte cazuri cei care vor asculta �i
vedea, s� nu pun� la îndoial� faptele prezentate.
Astfel, referindu-ne tot la bro�ura turistic� intitulat� Le pays
Nature, vom încerca s� urm�rim pe scurt efectele combinate care reies
din particularit��ile stilistice ale textelor, din montajul lor/ succesiunea
pe care o urmeaz� �i din punerea în pagin�, din aspectul grafic. Mai
întâi, chiar titlul Le pays Nature prezint� o inova�ie, mai exact o
deformare a exprim�rii corecte prin juxtapunere, lipsind din aceast�
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formulare articolul �i prepozi�ia pentru genitiv (de la). Dar, a�a cum
observa Henriette Walter cu destui ani în urm�, mai ales în mesajele
publicitare, remarc�m apari�ia unor nout��i în domeniul vocabularului
sau al sintaxei (Walter 1998: 222). Acest fenomen nu este izolat, ci
are loc �i în cazul limbii române, construc�iile neobi�nuite, jocurile de
cuvinte, împrumuturile din englez� fiind frecvent folosite în limba
publicit��ii �i foarte apreciate mai ales de publicul tân�r.
Revenind la pliantul analizat, putem observa c� punerea sa în
pagin� are o serie de asem�n�ri cu limbajul publicistic: dup� cuprins,
care fixeaz� cele cinci direc�ii ale bro�urii, urmeaz� un text de
deschidere, scris cu caractere mai mari, precedat de ceea ce se
nume�te în limbajul publicistic châpeau iar în cel publicitar
accroche, un fel de rezumat al întregului, menit s� informeze �i s�
seduc� clientul. Succesiunea de texte care urmeaz� sunt redactate
într-un registru curent, centrat pe figura destinatarului, apelând în
permanen�� la func�ia conativ� (persuasiv�) a limbajului. De
asemenea, sunt folosite figuri de stil precum compara�ia  aerul din
regiune miroase la fel de bine ca parfumul unei femei, Reprenez
votre souffle à la bonne air que les Comtois respirent comme un
parfum de femme  repeti�ia  regardez plus haut, plus loin 
repeti�ia unei silabe, respirez et regardez, metafora, sinecdoca �i
personificarea  le soleil a surgi. Et cest lembrasement, le feu
nature, pas le feu catastrophe, le feu qui illumine, pas celui qui brûle,
le feu qui boit la rosée et fait chanter les verts. Tous les verts, mais
aussi les jaunes, les rouges et les bruns quil invente à laube dans la
forêt comtoise. În ultimul fragment de text, se mizeaz� pe tehnica
gradat� a nega�iei, pentru a se încheia, de aceast� dat�, pe un ton mai
mult familiar �i pozitiv, prin procedeul specific limbii franceze al
punerii în relief: Mais il y a une chose dont nous sommes
convaincus: cest que la nature est belle. Concluzia ar fi c� scopul
urm�rit de aceast� bro�ur� a fost atins, deoarece atât textul, cât �i
punerea în pagin�, apoi imaginile foarte bine alese au contribuit la o
comunicare eficient� a mesajului �i, probabil, au suscitat interesul
consumatorului.
Dac� în mesajele �i textele avute în vedere func�ia fatic� (având
rolul de a men�ine neîntrerupt contactul dintre emi��tor �i receptor)
este foarte slab reprezentat�, în schimb se poate observa c� în spa�iul
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virtual mesajele publicitare în domeniul turistic de�in, în plus, un
feedback venit din partea destinatarului, prin opiniile exprimate pe
forumurile de socializare sau prin rubrici precum Écrivez-nous,
Donnez-nous votre avis (site-ul web al Guide du routard), Suiveznous sur (www.franceguide.com) sau, în limba român�, Ajut�-ne s�
fim mai buni, propune un obiectiv turistic deosebit! (site-ul web
www.turistderomania.ro), iar��i forum în cadrul site-ului
http://romania-redescoperita.ro-153-locuri-minunate-de-vizitat-infrumoasa-romanie.
Acest feedback nu este întotdeauna unul pozitiv,
transformându-se de multe ori într-o antireclam�. Se poate afirma,
astfel, c� faticul (caracteristic stilului publicistic) se manifest�, gra�ie
internetului, �i în cazul limbajului publicitar, care va avea, astfel, o
tr�s�tur� comun� în plus cu discursul publicistic.
4. Concluzii
S-a încercat, prin aceast� analiz�, eviden�ierea câtorva aspecte
caracteristice stilului publicitar, exemplificate pe texte din pliante �i
bro�uri turistice, cu scopul de a îmbun�t��i abilit��ile de în�elegere �i
exprimare ale studen�ilor în limba francez� �i urmând ca ei s�
redacteze, la rândul lor, un pliant sau o scrisoare publicitar� (lettre
publipostage). Astfel, în redactarea acestor documente, ei vor trebui s�
stabileasc�, mai întâi, profilul clientului, pentru a încerca, mai apoi, s�
îl fidelizeze, gra�ie conceperii unui mesaj publicitar personalizat, cu
informa�ii prezentate clar dar �i incitant, astfel încât s� trezeasc�
interesul f�r� a plictisi �i s� provoace o reac�ie pozitiv�.
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The Style of Touristic Brochures: Common Aspects and Differences
in the French and Romanian Journalistic Style
The current paper proposes a study of the theoretical aspects which
support the language of advertising, as well as of their implementation in
publicity documents such as touristic leaflets and guides or advertising
letters. The subsequent stage of our study will involve students in the area of
tourism in the practice of writing such specialized documents.
The idea for this paper has primarily started from the didactic
objective of teaching and learning French for special purposes, of enabling a
specialized audience to acquire abilities and skills meant to improve and
highlight their linguistic, professional and, more particularly, writing
competences. Therefore, these competences refer to compréhension écrite as
well as to expression écrite, both needed by students in their future
professions. More precisely, we aim to analyze theoretically and practically
the manner in which professional documents, such as touristic brochures and
advertising letters are created by advertisers and the manner in which, as we
are going to demonstrate, elements specific to the journalistic style and those
belonging to a special, hybrid one borrowing features from other styles in
order to reach its purpose, are intertwined to finally turn into what we may
call advertising language.
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Ia�i, România

Al. Andriescu. Pentru o stilistic� a citatului biblic
Petronela SAVIN
Lumini�a DRUG�
Key-words: Al. Andriescu, classical philology, stylistics, Biblical
quote

În activitatea �tiin�ific� a lui Al. Andriescu interfereaz� într-un
mod erudit �i fertil istoria literar�, stilistica, istoria limbii �i filologia.
Pentru a putea avea o viziune general� asupra profilului �tiin�ific al
autorului, oferim câteva date referitoare la apari�iile sale în volum.
A debutat târziu într-un volum propriu, Disocieri, în 1973, la 47 de
ani, imediat urmat de Relief contemporan (1974), cu studii de critic�
literar�. C�r�ile ulterioare s-au îndreptat c�tre istoria limbii literare,
analizând pe de o parte limba scriitorilor (Stil �i limbaj, 1977), iar pe
de alt� parte, segmente de istorie a presei �i a limbii literare: Limba
presei române�ti în secolul al XIX-lea (1979), Limba român� literar�
în texte fundamentale din secolele al XVI-lea �i al XVII-lea (1987). Un
volum integrator este cel publicat în 1997, Studii de filologie �i istorie
literar�. Al. Andriescu a prefa�at, de asemenea, în 1978, edi�ia de
Opere Dosoftei �i a finalizat în 2008 edi�ia critic� Gib I. Mih�escu 
Opera. Preocup�rile filologice ale lui Al. Andriescu s-au manifestat
plenar prin contribu�ii la editarea Bibliei în colec�ia Monumenta
linguae dacoromanorum. În aceast� calitate de cercet�tor a realizat
dou� studii de larg� cuprindere care au ap�rut ca prefe�e: Alexandru
Andriescu, Locul Bibliei de la Bucure�ti în istoria culturii, literaturii
�i limbii române literare, în Monumenta linguae Dacoromanorum.
Biblia 1688. Pars I. Genesis, p. 7−45 �i Psalmii în literatura român�
în Pars XI, Liber Psalmorum, p. 5−144. Ultimul studiu, purtând
acela�i nume, a ap�rut �i în volum separat, în 2004, la Editura
Universit��ii Alexandru Ioan Cuza din Ia�i.
În întreaga oper� �tiin�ific� a lingvistului Al. Andriescu se
observ� o aten�ie constant� acordat� studierii literaturii din perspectiva
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surselor. Interesul pentru acest tip de demers se traduce, de fapt, sub
forma unui proces de recuperare a locului pe care îl ocup� textele
vechi române�ti în crea�ia scriitorilor de la începuturile literaturii �i
pân� în contemporaneitate. Ne oprim în acest articol asupra unui caz
revelator pentru demersul de studiere a surselor literare propus de
Al. Andriescu. Este vorba despre ilustrarea rolul citatului biblic în
literatura veche, problem� analizat� pe larg în studiul Psalmii în
literatura român�.
O premis� de la care pleac� Al. Andriescu în deschiderea
studiului s�u este:
O istorie literar� a formelor nu poate stabili structura obiectului cercetat, a�a
cum se înf��i�eaz� într-un moment dat, decât dup� ce se cunoa�te bine ce a fost
înainte de apari�ia acestuia. Astfel se întâmpl� ca, în multe cazuri, inova�ia
presupus� s� se dovedeasc� a fi doar o iluzie (Andriescu 2004: 29).

În primul capitol al studiului, Al. Andriescu porne�te de la
delimitarea clar� a locului textelor vechi în literatura noastr�,
acreditând ideea c� zorii literaturii române se ivesc odat� cu
traducerea psalmilor, în prima jum�tate a secolului al XVI-lea
(Andriescu 2004: 9). Psalmii au �i func�ii pe care autorul le consider�
asem�n�toare, dac� nu chiar echivalente cu cele ale literaturii
(Andriescu 2004: 10), deoarece primii traduc�tori autohtoni ai
Psaltirii au fost nevoi�i s� afle în limba român�, destul de rudimentar�
din punct de vedere artistic, echivalen�e lingvistice capabile s�
transmit� metaforele �i simbolurile destul de greu accesibile ale
textului-surs�. Este motivul pentru care Al. Andriescu consider� opera
mitropolitului Dosoftei de transpunere a psalmilor în limba român�
drept o oper� cu finalitate literar� explicit exprimat� (Andriescu
2004: 11). Astfel, vine s� demonteze afirma�ia lui G. C�linescu,
conform c�reia pentru întreaga noastr� literatur� veche religioas� S-a
f�cut o pioas� confuzie între cultur� �i literatur�, reliefând meritul
literaturii religioase (evangheliare, psaltiri, praxii etc.), care, chiar
dac� nu urm�re�te scopuri artistice, nu înseamn� c� este str�in� de
astfel de rezultate. Dup� Al. Andriescu, taxonomia lui C�linescu
cultur� vs. literatur� poate conduce la erori regretabile, lucru de altfel
�i întâmplat în cazul unei opere monumentale a vechii noastre
literaturi, Biblia de la 1688, cunoscut� mai ales ca Biblia de la
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Bucure�ti sau Biblia lui �erban Cantacuzino, care ajunge s� fie
catalogat� în monumentala oper� c�linescian� drept un simplu
document de consolidare a limbii literare, fiindu-i recunoscut�
numai contribu�ia pe care avut-o în privin�a fix�rii normelor limbii
literare �i mai pu�in valoarea ei artistic� (Andriescu 2004: 11−12).
De aceea, Al. Andriescu alege dou� c�i de ilustrare a locului pe
care textele vechi îl ocup� în cultura �i literatura român�. Prima cale
este cea a studiului filologic erudit prin care se stabile�te profilul
lingvistic al textului vechi, iar a doua cale, care pare s�-i particularizeze
demersul de cercetare, este aceea de a ilustra rolul scrierilor române�ti
vechi de factur� religioas� în literatura �i cultura român�, prin
analizarea acestora în calitate de surse literare. Astfel, în prefa�a
primului volum al seriei Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia
1688. Pars I. Genesis, Al. Andriescu stabile�te locul Bibliei de la
Bucure�ti în istoria culturii, literaturii �i limbii române literare printr-un
studiu filologic complex, în timp ce în prefa�a volumului ce cuprinde
Pars XI, Liber Psalmorum, autorul urm�re�te valorificarea textului
biblic, Psaltirea în special, în calitate de surs� a literaturii române.
Dup� cum am precizat, ne vom referi la demersul de analiz� a
surselor literare, propus de Al. Andriescu, prin ilustrarea rolului
citatului biblic în literatura veche. În prefa�a volumului Pars XI, Liber
Psalmorum, publicat� �i în volum sub titlul Psalmii în literatura
român�, lingvistul cuantific� cu acurate�e rolul unor formul�ri tipizate
�i citate biblice de esen�� paremiologic� la Gr. Ureche �i I. Neculce,
locul citatului biblic în stilul savant cronic�resc la Miron �i Nicolae
Costin, precum �i încorporarea enun�ului psaltic �i asimilarea lui
creatoare în stilul savant al lui D. Cantemir.
Modalitatea în care Al. Andriescu analizeaz� mecanismul
intertextualit��ii la acest nivel, urm�rind rela�ia dintre textul-surs�,
psalmii, �i textele-�int�, cronicile române�ti �i proza lui Cantemir, este
reprezentativ� pentru demersul propus de restabilire a locului textelor
vechi în evolu�ia literaturii române. Tehnica de valorificare a citatul
psaltic în literatura veche poate fi considerat� aici �i o modalitate de
ilustrare a evolu�iei discursului artistic.
Emblematic pentru utilizarea versetului psaltic este, dup�
Al. Andriescu, Grigore Ureche, care se dovede�te un bun cunosc�tor
al Bibliei, pe care o folose�te, atunci când necesit��ile o cer, �i ca izvor
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istoric, dar �i pentru a oferi cititorului lec�ii de moral� în spirit biblic,
prelucrând original psalmii. Astfel, cronicarul alc�tuie�te o mic�
nara�iune moralizatoare cu un incontestabil suport biblic prin care
regele polon Ioan Albert este mustrat de înc�lcarea jur�mântului fa��
de �tefan cel Mare care îl învinsese în Codrii Cosminului (1497).
Aceast� nara�iune poart� titlul în limba român� Certarea celor
puternici �i prelucreaz� un verset din Psalmul 1, combinat cu unul din
Psalmul 2: C� �tie Domnul calea drep�ilor, iar� calea necredincio�ilor
va pieri (B 1968, Ps. 1, 6, apud Andriescu 2004: 67).
Al. Andriescu nu numai c� identific� cu acurate�e elementele de
intertextualitate, dar analizeaz� stilistic rolul acestora în economia
scriiturii. Astfel, versetul 15 din Psalmul 7 Cine sap� groapa altuia
cade el într-însa are func�ia de a înt�ri autoritatea discursului
moralizator al cronicarului care spune despre Bogdan-Vod� c�, dup�
ce avusese izbând� cu noroc în �ara Le�easc�, iat�-i veni de la
Dumnezeu osânda asupr�, cum gr�ie�te �i prorocul David, psalm 7
«Lac s�p� �i-l scurm� �i c�zu în groapa care au f�cut» 1 (Andriescu
2004: 68). Acela�i verset, spune autorul, are func�ie narativ� în textul
cronicii lui Grigore Ureche în capitolul De domniia lui Bogdan vod�
cel Orbu �i Grozav, feciorul lui �tefan vod� celui bun, v� leato 7012
iulie: Cine va s�pa groapa altuia s�-l surpe/ Sângur �-va c�dea-n râp�
�i via�a �-a rumpe. R�zboaiele sângeroase declan�ate de vanitatea lui
Bogdan-Vod� pentru a-�i r�scump�ra ru�inea de a fi respins de dou�
ori de prin�esa Elisafta, sora craiului polonez, sunt puse de cronicar
sub semnul aceleia�i sentin�e psaltice, devenir� popular� Cine sap�
groapa altuia cade el într-însa (Andriescu 2004: 69).
Spre deosebire de Grigore Ureche, care va fi utilizat citatul
biblic valorificând direct sursa, Ion Neculce
va interveni în cel mai curat stil popular, cu citate biblice perfect adaptate
propriului s�u discurs, prea pu�in deosebit de al oamenilor de pe mo�iile sale
(Andriescu 2004: 70).

Mai mult, analizând referin�ele biblice în textul lui Neculce,
Al. Andriescu atrage aten�ia asupra unei recept�ri critice incorecte. Se
1
Al. Andriescu folose�te edi�ia îngrijit� de P.P. Panaitescu, Grigore Ureche,
Letopise�ul ��rii Moldovei, edi�ia a II-a rev�zut�, Bucure�ti, Editura de Stat pentru
Literatur� �i Art�, 1958, p. 191.
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refer� la celebrul portret pe care îl face C�linescu lui Neculce pentru
care cronicarul e bârfitor �i r�ut�cios ca b�trânii, folosind
j�lania popular� într-o comedie înalt� (C�linescu Ist., p. 29, apud
Andriescu 2004: 72). Lingvistul ie�ean consider� c� Portretul e fals �i
nu rezult� din text. Neculce, boier care f�cea politic� antigreceasc� �i
chiar xenofob�, convoca mijloacele de persuasiune de care dispunea,
j�lania popular�, a�a cum o numea C�linescu, �i Cartea Sfânt�, în
slujba unor fraze autentice din punctul de vedere al concep�iilor �i
resurselor sale stilistice:
Oh, oh, oh! Vai, vai, vai di �ar�! Ce vremi cumplite au agiunsu �i la ce
cump�n� au c�dzut! Doar Dumnedz�u di a faci mil�, precum au f�cut cu
izrailitenii, cu Moisei proroc�, de-au dispicat Marea Ro�ie. A�è s� fac� �i cu
tini, s�rac� �ar�!2

Citatul biblic, în viziunea lui Al. Andriescu, are un cu totul alt
rol la Miron Costin, la care nu este un element discursiv, ci unul de
concep�ie. Gândirea moralistului Costin se întemeia pe erudi�ia
biblic�, pentru c� Miron Costin, contemporanul lui Dosoftei, este cel
mai aproape de gândirea �i, mai ales, de tr�irile psalmistului
(Andriescu 2004: 75). Din cronic� se desprinde aceea�i înv���tur�
central� care str�bate �i Psaltirea: nimicnicia omului �i puterea
ve�nic� a lui Dumnezeu. Poetul cronicar indic� f�r� echivoc Psaltirea
ca unul dintre cele mai importante izvoare ale operei sale în spunerile
din În�elesul pildelor ce sânt� în stihuri: Din toate stihurile s� în�eleg
de��rt�rile �i nest�t�toare lucrurile lumii �i viia�a omeneasc� scurt�, cu
m�rturie din David prorocul mai ales3. Mai mult, Al. Andriescu
consider� c� fragmente semnificative din Via�a Lumii, în afara celor cu
sursa m�rturisit�, ilustreaz� preferin�a lui Miron Costin pentru un gen de
medita�ie moral� psaltic� (Andriescu 2004: 76).
La un alt nivel apare valorificarea citatului biblic în opera lui
Dimitrie Cantemir, dovad� �i titlul capitolului propus de Al. Andriescu:
2
Al. Andriescu folose�te edi�ia Ion Neculce, Letopise�ul ��rii Moldovei �i o
sam� de cuvinte, text stabilit, glosar, indice �i studiu introductiv de Iorgu Iordan,
Bucure�ti, Editura de Stat pentru Literatur� �i Art�, 1959, p. 325.
3
Al. Andriescu folose�te edi�ia Miron Costin, Opere, edi�ie critic�, studiu
introductiv, note, comentarii, variante, indice �i glosar de P.P Panaitescu, Bucure�ti,
Editura de Stat pentru Literatur� �i Art�, 1958, p. 323.
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Proza lui Cantemir între citatul savant din Psaltire (Divanul) �i
asimilarea lui creatoare (Istoria ieroglific�). Interesul lui Cantemir
pentru psalmi este determinat, consider� lingvistul, de domeniile,
extrem de diferite pe care le abordeaz�. Recurge la citatul direct într-o
oper� cu substrat teologic cum este Divanul sau gâlceava în�eleptului
cu lumea sau giude�ul sufletului cu trupul (1698) �i face doar trimiteri la
textele biblice când vorbe�te despre începuturile istoriei românilor, în
Hronicul romano-moldo-vlahilor (1716). În cazul Istoriei ieroglifice,
încheiat� în 1705, la numai �ase ani dup� tip�rirea Divanului, se
constat� practic lipsa citatelor biblice (Andriescu 2004: 97). Pentru
prima dat� este sesizat� utilizarea profund marcat� discursiv a sursei
biblice în func�ie de con�inutul textului.
Discu�ii complexe în privin�a surselor biblice valorificate de
Cantemir în Divanul sunt orientate de c�tre Al. Andriescu c�tre o
solu�ie echilibrat�: chiar dac� sursele latine (Vulgata, ca prim� surs�,
sau colec�iile de sentin�e morale de extrac�ie biblic�, Bersuire,
Reductorium morale, �i Wissowatius, Stimuli uirtutum, fraena
peccatorum) ale unor citate biblice sunt bine l�murite 4, Cantemir
recurgea adesea �i la acumul�rile din mai vechile lui lecturi din
traducerile române�ti religioase, dintre care Biblia lui �erban
Cantacuzino nu putea s� lipseasc� (Andriescu 2004: 104). Lingvistul
a�az� discu�ia între al�i parametri în cazul Istoriei ieroglifice, la
nivelul c�reia izvoarele biblice sunt însu�ite �i asimilate ca elemente
ale gândirii �i expresivit��ii operei. Al. Andriescu nu preget� îns� a
identifica �i în aceast� oper� structuri care ar parafraza versete din
psalmi, Dosoftei ap�rând ca o surs� posibil� a operei lui Cantemir.
Analiza surselor biblice ale operei lui Dimitrie Cantemir
prilejuie�te lui Al. Andriescu tragerea unei concluzii esen�iale
referitoare la profilul domnului savant:

4
Al. Andriescu se refer� la Studiul introductiv al lui Virgil Cândea la edi�ia pe
care acesta a îngrijit-o, Dimitrie Cantemir, Divanul, Bucure�ti, Editura Academiei,
1974, la articolul lui Drago� Moldovanu, Stilizarea citatului biblic în Divanul lui
Dimitrie Cantemir, publicat în Anuar de lingvistic� �i istorie literar�, tomul XX,
1969, p. 49−68, precum �i la cartea aceluia�i autor, Drago� Moldovanu, Dimitrie
Cantemir, între Orient �i Occident, Bucure�ti, Editura Funda�iei Române, 1997.
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Marele înv��at, legat de cultura european� a epocii, prin atâtea elemente pe
care le recepteaz�, r�mâne în opera lui literar�, privit� din perspectiva
motivelor biblice, a psalmilor mai ales, un scriitor mai apropiat de literatura
veche decât s-ar fi crezut prin anii 70, din secolul trecut, când exegeza critic�
s-a gr�bit s�-i fixeze un loc de emancipat prin� european �i mai pu�in de
voievod r�s�ritean (Andriescu 2004: 138−139).

Portretul pe care îl face Al. Andriescu lui Dimitrie Cantemir ne
prilejuie�te formularea unei concluzii privitoare la demersul
exegetului ie�ean. Al. Andriescu propune prin lucrarea Psalmii în
literatur� o metod� de interpretare a textelor literare bazat� în
principal pe întoarcerea la surse, valorificând integrator contribu�iile
pe care le aduce filologia clasic�, stilistica, istoria limbii, critica �i
istoria literar�. Ilustrarea rolului citatului biblic în cronicile române�ti
�i în proza lui Cantemir, a�a cum îl prezint� Al. Andriescu, permite
iluminarea unui demers �tiin�ific bazat pe asumarea mo�tenirii
culturale v�zut� ca amprent� stilistic�.
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Al. Andriescu. For a Stylistics of the Biblical Quote
Throughout the scientific work of linguist Al. Andriescu there is a
visible constant interest in approaching literature from the perspective of
sources. The interest for this type of approach translates, in fact, as a process
of recovering the place that old Romanian texts hold in the creation of
writers from its beginning until present times. In this article we shall insist
on a case that is revealing for the method proposed by Al. Andriescu, the
role of Biblical quotations in old literature. In his work Psalmii în literatura
român�, the linguist quantifies the relevance of standardized formulations
and Biblical quotes at Gr. Ureche and I. Neculce, illustrates their part in the
economy of discourse at Miron Costin, analyses the embodiment of the
psaltic statement and its creative assimilation in the scholar style of
D. Cantemir. We can speak about the shaping of an integrative, stylistic
process through which the Biblical quote is exploited in the light of valuable
contributions of classical philology.
Universitatea Vasile Alecsandri
Bac�u, România

Une personnalité de la philologie et du monde
academique roumain : le professeur Gavril Istrate
Vasile D. �ÂRA
Key-words: Romanian philologist, literary language, linguist,
professor, Iasi scholar, Iasi University

En 2014, avec seulement vingt-quatre jours avant la célébration
de son centième anniversaire, le professeur duniversité Gavril Istrate,
le doyen dâge des philologues roumains, est passé en éternité, en
laissant derrière lui le souvenir dune personnalité distincte du monde
scientifique et universitaire roumain.
Originaire de la région de N�s�ud, foyer de lhistoire et de la
culture roumaine, similaire de Blaj en ce qui concerne le grand
nombre dintellectuels ayant leurs racines dans ces terres, ancien élève
du Lycée Douanier (Liceul Gr�niceresc) à présent le Collège National
« George Co�buc », le professeur Gavril Istrate a commencé son
ascension vers le sommet de lélite intellectuelle dans cette fameuse
école. Remarqué pour son intelligence et pour sa passion pour
lapprentissage, il fut élu président de la Société Littéraire du lycée,
comme successeur des écrivains George Co�buc et Liviu Rebreanu.
Entre 1933 et 1938, il fut étudiant de la Faculté des Lettres de
lUniversité de Ia�i, ayant comme formateurs les célèbres professeurs
G. Ibr�ileanu, G. C�linescu, Octav Botez, Giorge Pascu et Iorgu
Iordan. Le dernier fut non seulement son maître, mais aussi son
protecteur durant ses études, ensuite mentor et proche ami. De 1938
jusquen 1948, il enseigna la langue roumaine au Lycée National, au
Séminaire « Veniamin Costache », au Lycée « M. Kog�lniceanu » et
au Lycée Militaire de Ia�i. A partir de 1943, il fut aussi bibliothécaire
de lInstitut de Philologie Roumaine « A. Philippide » et en 1945 il
passa le concours pour devenir maître assistant à luniversité. En
1949, après la soutenance de sa thèse de doctorat sur La langue de la
poésie de G. Co�buc, sous la direction de Iorgu Iordan, il obtint le titre
de maître de conférences et devint doyen de la faculté de Philologie de
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lUniversité « Al. I. Cuza » de Ia�i, fonction quil a remplie pendant
19 ans, jusquen 1968. Professeur duniversité depuis 1957, il
conduisit la Chaire de langue roumaine de la même faculté jusquen
1978, lorsquil partit à la retraite. Pendant plusieurs années, il
coordonna lactivité de la section de linguistique de lInstitut
dHistoire et de Philologie de Ia�i1.
En tant que lettré et, aussi, par les tâches administratives quil a
assumées longtemps dans le contexte sociopolitique et culturel
roumain le plus complexe et le plus compliqué, le professeur Gavril
Istrate a mis son empreinte sur la philologie à Ia�i dans la seconde
moitié du dernier siècle. Les 33 docteurs en philologie dont nombreux,
après avoir élaboré leurs thèses sous sa direction, sont actuellement
enseignants à luniversité et chercheurs renommés, représentent autant
de collaborateurs qui continuent ses idées et apprécient son savoir, sa
sagesse et son esprit critique. A leur nombre sajoute les dizaines de
générations de licenciés de la Faculté de Philologie de Ia�i, qui avaient
suivi avec attention et admiration ses conférences rigoureusement
conçues et clairement prononcées.
Etant lun des premiers universitaires roumains qui ont enseigné
le cours dhistoire de la langue littéraire, discipline introduite dans les
programmes des facultés de philologie de Roumanie seulement après
1948, le professeur G. Istrate simpliqua dès le début dans le débats,
souvent polémiques, concernant ce domaine de recherche de la
linguistique, auxquels participaient, entre 1950 et 1985, les plus connus
spécialistes de lhistoire de notre langue et de notre culture. Les études
publiées dans cette période par G. Istrate dans les revues de spécialités
sont réunis dans le volume Limba român� literar�. Studii �i articole [La
langue roumaine littéraire. Etudes et articles] (Bucure�ti, Editura
Minerva, 1970), considéré par D. Macrea : « un vade-mecum précieux
pour lélaboration de la future histoire de notre langue littéraire »
(Macrea 1972 : 12), ouvrage devenu une référence incontournable
1
Concernant sa biographie, voir Istrate 2002, Daro�i 2013, Daro�i 2015, ainsi que les
hommages publiés dans différentes revues de spécialité ou de culture par
Al. Andriescu, Vasile Arvinte, Ion Berghia, Lumini�a Boto�ineanu, Iurie Colesnic,
Nicolae Cre�u, Simion D�nil�, V. Diacon, Corneliu Dimitriu, Stelian Dumistr�cel,
C. Frâncu, Dan M�nuc�, Nicolae M�tca�, Cella Negoiescu, Ioan Oprea, CarmenGabriela Pamfil, Mircea Prahase, Vasile D. �âra, Horia Zilieru, Petru Zugun-Eloae, etc.
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parmi les livres qui commençaient à paraître après 1960. En 2009, à
lâge vénérable de 95 ans, le professeur G. Istrate publia la seconde
édition de ce livre (v. Istrate 2009), où, à côté des 20 études de la
première édition, il inclut encore 11 articles, dont 9 élaborés après 1970.
Rangés dans lordre spécifique des synthèses dhistoire de la langue
roumaine littéraire, les 31 études représentent autant de chapitres
essentiels concernant les problèmes théoriques et le procès de la
constitution de lexpression cultivée roumaine à partir du XVIème siècle
jusquà présent. Même si elles ne sont pas marquées par des titres
particuliers, on peut distinguer facilement quatre sections principales :
études théoriques et de synthèse, études qui concernent lancien
roumain littéraire, la période de transition et le roumain littéraire
moderne. Nous reconnaissons ici la structure dun cours complet
dhistoire de la langue roumaine littéraire, tel quil fut initié, pensé et
enseigné par le professeur G. Istrate durant plus de trois décennies à la
Faculté de Philologie de lUniversité « Al. I. Cuza » de Ia�i.
Son riche uvre scientifique, formé de 12 livres et de plus de
300 articles, laffirme comme un chercheur original et compétent dans
des domaines philologiques comme la langue roumaine littéraire, la
dialectologie, lhistoire de la linguistique et de la culture roumaine.
Ses contributions les plus importantes portent sur les problèmes
fondamentaux de lhistoire de la langue roumaine standardisée : le
concept de langue littéraire, les origines et les fondements du roumain
cultivée, la périodisation et lévolution de cette variante de la langue
nationale, la langue de certains écrivains roumains, etc. (v. Istrate
1970, Istrate 20012009, Istrate 2009, etc.).
En accord avec les opinions exprimées par A. Philippide et
Iorgu Iordan, G. Istrate considère quon ne peut parler dune véritable
langue roumaine littéraire avant le XIXème siècle, même si, dans les
siècles antérieurs à cette époque, certaines normes de lexpression
cultivée semblent déjà constituées, au début par lapport des
traducteurs de Maramure� et de Bra�ov, ensuite par celui des lettrés
roumains de toutes les provinces. Cependant, ces normes nétaient pas
encore ni uniques, ni unitaires. Par conséquent, le professeur est arrivé
à la conclusion quils « ne peuvent pas avoir raison ceux qui placent la
formation de la langue roumaine littéraire au XVIème siècle. Ils nont
pas raison non plus ceux qui poussent cette date dans les siècles
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antérieurs, dans la période prélittéraire de notre langue » (Istrate
1981 : 206).
En ce qui concerne la base dialectale du roumain, même sil
admet, en principe, comme A. Philippide et autres chercheurs, quil
nest pas fondé sur « le patois de Munténie seul, mais sur le dialecte
dacoroumain, dans son ensemble » (Istrate 1960 : 77), Gavril Istrate
soutient, avec des arguments linguistiques et dhistoire culturelle, un
point de vue personnel relatif au patois qui est à la base de la langue
des textes imprimés par Coresi. En effet, dans ces écrits, on na pas à
faire avec une base dialectale de Munténie, mais du sud de la
Transylvanie, représentée par le patois parlé entre Bra�ov et Or��tie.
Cest la raison pour laquelle le linguiste affirme quil « faut considérer
la Transylvanie comme le foyer de notre langue littéraire parce que ses
traits les plus nombreux ont leur origine non pas dans le sud des
Carpates méridionaux, mais dans leur nord et parce que la majorité
des particularités considérée communément de Munténie, sont, en
réalité, en provenance de Transylvanie. La Transylvanie occupe, sous
laspect de la chronologie, la première place, non pas la dernière »
(Istrate 1981 : 30).
Même sil reconnaît et soutient avec conviction le caractère
régional de nos textes anciens le linguiste de Ia�i rejette lidée de
lexistence des dialectes littéraires à lépoque ancienne. A son avis, les
régionalismes de ces écrits sexpliquent par linfluence des patois sur
les auteurs des textes, sur ceux qui les ont traduits, copiés ou les ont
préparés pour limpression. Cependant, lanalyse des causes, des
moyens et des disputes relatifs à lunification du roumain littéraire au
XIXème siècle, ainsi que lexamen de la nécessité de cette démarche le
font affirmer : « Mais, je dois attirer lattention sur le fait que cette
lutte ne sest pas engagée entre les patois populaires, mais entre les
dialectes littéraires » (Istrate 2009 : 222). Actuellement, la théorie
des dialectes ou des variantes littéraires du roumain cultivé, fondée et
largement argumentée par G. Iv�nescu et I. Ghe�ie, est soutenue par la
plupart des chercheurs de lhistoire de roumain littéraire.
Le professeur G. Istrate a accordé une attention particulière à
létude de la langue et de la contribution des lettrés et des écrivains
roumains, surtout moldaves et transylvaniens, à la création et à lessor
du roumain cultivé. Ses études dédiées à la langue de Varlaam,
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Simion �tefan, Dosoftei, Antim Ivireanul, Dimitrie Cantemir, Ion
Neculce, Samuil Micu, Gh. �incai, Petru Maior, Ion Budai-Deleanu,
M. Kog�lniceanu, Costache Negruzzi, V. Alecsandri, Mihai
Eminescu, Ion Creang�, George Co�buc, Mihail Sadoveanu, Lucian
Blaga, Ion Pillat, Marin Sorescu appartiennent à la bibliographie
essentielle concernant ces personnalités.
Voici certaines de ses opinions, quil reprend dans le volume
publié en 2009 : 1. Palia de la Or��tie « présente une importance
spéciale pour lhistoire de notre culture, non seulement du fait quelle
est la traduction la plus ancienne dun fragment de lAncien
Testament, mais surtout par certaines particularités de sa langue à
partir desquelles nous pouvons conclure que notre langue littéraire est
bâtie sur les patois du sud de la Transylvanie » (p. 37 ; v. aussi p. 41).
2. Il identifie dans luvre du métropolite Varlaam, à côté des
phénomènes linguistiques propres à la Munténie et à la Moldavie,
lexistence des faits de langue de Transylvanie, connus par le
métropolite moldave probablement grâce aux textes imprimés en
Transylvanie. A la suite de cette découverte, G. Istrate considère
« quon est devant une synthèse, sans doute la première tentative
consciente dunification de notre langue littéraire » (p. 46). 3. Dans
lune des premières études approfondies sur la langue du Nouveau
Testament de B�lgrad, où il fait des comparaisons avec des
phénomènes de langue similaires trouvés dans le Codex de Vorone� et
dans la Bible de Bucarest (1688), lauteur soutient que « la traduction
transylvaine, de 1648, représente, de même que Cazania de Ia�i,
létape la plus importante de lévolution de notre langue littéraire, à
partir des traductions de Coresi et jusquà lapparition de la Bible de
Bucarest » (p. 77). 4. Sur la base des arguments bibliographiques,
dhistoire culturelle et linguistiques, lauteur considère le métropolite
Dosoftei la personnalité la plus remarquable de notre culture ancienne.
Cest grâce aux livres quil a fait imprimer exclusivement en roumain
quil a introduit définitivement le roumain comme langue de culte
dans léglise. Il est aussi le premier poète de notre littérature écrite,
avec une contribution importante au développement de la langue par
lintermédiaire de lart. En paraphrasant le premier verset de
LEvangile de Jean, le professeur G. Istrate affirme que « sur nos
livres de poétique est écrit, depuis longtemps et pour toujours : Au
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commencement était Dosoftei (p. 101). Le métropolite Antim Ivireanul
est un autre écrivain ecclésiastique dont luvre et lactivité culturelle
sont déterminantes pour la fixation du langage religieux et pour la
création du roumain écrit, en général. Don son étude consacrée à cette
personnalité distincte du monde ecclésiastique et culturel roumain et,
G. Istrate met A. Ivireanul à côté de Miron Costin et de Constantin
Cantacuzino non seulement pour son érudition, mais aussi à cause son
destin tragique. Nous y trouvons lun des tableaux les plus précis du
hiérarque de Munténie et de son uvre : « Antim Ivireanul est [ ] le
lettré qui réunit dans son uvre les efforts de ses prédécesseurs dans
une synthèse supérieure et le novateur qui ouvre la voie dont aucun de
ses vrais successeurs ne devait séloigner » (p. 112).
Ayant la conviction que la langue littéraire est le résultat de
leffort commun des lettrés et des écrivains roumains à partir de
lépoque ancienne jusquà présent, de toutes les provinces roumaines,
le professeur G. Istrate a démontré, avec des arguments irréfutables,
les contributions majeures successives de chaque province à
lapparition, à lévolution et à la fixation de la langue roumaine
littéraire : la Transylvanie au XVIème siècle, suivie par la Moldavie au
XVIIème siècle jusquen 1680 et la Munténie jusquà la seconde moitié
du XVIIIème siècle ; ensuite, la Transylvanie reprend le premier plan
jusquen 1840, date après laquelle les intellectuels de Moldavie et de
Munténie assument le rôle de coordonateurs et de créateurs du
roumain littéraire moderne, effort auquel sassocient aussi les
intellectuels de Transylvanie surtout à partir de 1870-1880.
Après 1980, déchargé de ses obligations officielles et
bénéficiaire dune exceptionnelle vigueur intellectuelle et physique, le
savant de Ia�i sest dédié entièrement à la recherche et aux activités
culturelles. Dans cette période, il a publié 11 volumes, la plupart avec
des études inédites ou déjà parues, deux éditions de texte des uvres
de George Co�buc et de Mihail Sadoveanu et plus de 200 articles,
notes, recensions dans diverses publications de spécialité ou
culturelles. Avant son passage dans léternité, sur sa table de travail il
y avait un tome de correspondance avec Iorgu Iordan, qui comprenait
environ 200 lettres reçues de la part du célèbre linguiste roumain.
Durant toute sa vie et surtout après 1990, Gavril Istrate a voyagé
à travers le pays, de Ia�i à Timi�oara, Oradea, Satu Mare, Baia Mare,
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Cluj-Napoca, Deva, Blaj, Sibiu, Bra�ov, Târgu-Jiu, Turnu-Severin,
Craiova, Ploie�ti, Bucure�ti, mais il est allé plus fréquemment à
N�s�ud et à Bistri�a, à Târgu-Neam�, à Mirce�ti et à Humule�ti, de
même quen Bessarabie, à Chi�in�u, à B�l�i, à Soroca ou à Cahul.
Partout, il a donné des conférences scientifiques sur des personnalités
de la culture roumaine ou sur divers sujets de spécialité qui attiraient
le public par la substance de leur information, par la nouveauté de
leurs idées et par la clarté de son discours.
Son uvre scientifique et le modèle denseignant offert à ses
élèves et à ses collaborateurs placent le linguiste Gavril Istrate dans la
galerie des élus de notre culture nationale et rend son souvenir éternel
pour la mémoire des générations futures de philologues roumains.
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A Personality of the Romanian Philology and of the Romanian
Academic World: Professor G. Istrate
On January 30th 2014, having witnessed almost a century, Professor
Dr. Doc. G. Istrate passed away. Throughout his entire life, the scholar from
Iasi distinguished himself as an outstanding personality of the Romanian
academic and philological world.
Originally from Transylvania, he was formed as a philologist at the
Faculty of Letters of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, at the
same institution where he would later teach as a university professor and
lead as dean between 1949 and 1968. He was also the head of the Romanian
language department, guiding and leading 33 young philologists through the
development of doctoral theses. Most of them have become researchers and
academics.
His impressive scholar work (12 books and several hundred studies
published in professional journals) contains numerous works of capital
importance on the history of Romanian language, dialectology and written
Romanian culture.
An erudite and good orator, Professor G. Istrate brought a significant
contribution to the dissemination and spread of the knowledge of Romanian
culture in Romania and Moldova, where he delivered numerous conferences
highly appreciated by listeners.
With all his contributions as an academic, a researcher and a learned
person, the scholar from Iasi significantly contributed to the development of
the Romanian academic education and of the Iasi linguistic school.
Université de lOuest
Timi�oara, Roumanie

B. ISTORIE
LITERAR�

Scrierile memorialistice ale lui Ioan Slavici
�erban AXINTE
Key-words: Ioan Slavici, memoirs, memory world, secondary work

Operele scriitorilor canonici sunt mereu supuse riscului uzurii
prin aten�ia care li se confer� o perioad� lung� de timp. Din acest
motiv, un anumit scriitor poate fi redescoperit prin opera sa secundar�
care este egal� în drepturi cu cea principal�, doar c� este mai ferit� de
cli�eele de interpretare ce apar adesea cu referire la scrierile de prim
plan. Pentru a ilustra acest fapt m-am oprit asupra memorialisticii lui
Ioan Slavici. Aceasta, reunit� în volumele Închisorile mele� (1921)
Amintiri (1924), Lumea prin care am trecut (1930), a constituit o baz�
documentar� solid� pentru istoricii literari, care au �tiut s� discearn�
elementele subiective, inerente acestui gen de scriere, de cele
obiective, verificabile din mai multe surse. Pentru un plus de coeren��
nu voi respecta în textul de fa�� principiul cronologic.
Amintirile sunt bogate în informa�ii despre scriitori, precum
M. Eminescu, Ion Creang�, George Co�buc, I.L. Caragiale �i Titu
Maiorescu. Dintre toate aceste personalit��i, Eminescu beneficiaz� de
o aten�ie deosebit� din partea autorului. Capitolul Eminescu−omul se
dovede�te foarte util pentru decriptarea unui caracter atipic în raport
cu lumea în care scriitorul s-a manifestat. Slavici îi face poetului mai
multe portrete, fiecare în func�ie de câte o situa�ie de via�� ce a scos la
lumin� câte o latur� a felului de a fi al lui Eminescu:
El citea, înainte de toate, mult �i cu o repeziciune uimitoare, nu vorb� cu
vorb�, ci cuprinzând cu privirea fraze întregi. Era deci în curent �i cu
publica�iile nou� �i cu c�r�ile vechi ce se g�seau pe la anticari. În acela�i timp
�inea s� citeasc� în tign� �i nu se ducea pe la bibliotecile publice. Îndat� dar
ce primea banii de acas�, î�i cump�ra c�r�i �i timp de câteva zile nu-l mai
vedea nimeni. O ducea-n cafele g�tite de dânsul la ma�ina de spirt �i-n
mezeluri cump�rate-n prip� (Slavici 1979: 27).

Accentul pus pe fa�a uman� a poetului explic� într-o oarecare
m�sur� apari�ia unor opere, care, desprinse din contextul în care au
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fost scrise, nu pot fi în�elese în dimensiunea lor originar�, deosebit de
important� pentru istoria literaturii.
Slavici nu neglijeaz� nici o latur� a personalit��ii eminesciene.
De cele mai multe ori face apel la observa�ia direct�, la propriile lui
amintiri, care se situeaz� uneori în r�sp�r fa�� de m�rturiile altora
despre Eminescu. Autorul Luceaf�rului este surprins în detalii
semnificative �i diverse, toate centrate pe ideea unicit��ii spiritului
s�u. Nu sunt ocolite nici detaliile mai prozaice, ceea ce confer�
Amintirilor un plus de verosimilitate. Eminescu−omul a suportat
provoc�rile timpului în care a tr�it �i, nu de pu�ine ori, �i-a f�cut din
lupta cu acestea un scop în sine, ceea ce l-a costat prematur s�n�tatea
psihic� �i trupeasc�. În capitolul Poporanismul lui Eminescu este
explicat genul de na�ionalism al poetului. Unul eminamente cultural,
prin lirica sa reu�ind s� apropie clasa cult� de cea a oamenilor simpli:
cu cât mai mult ne apropiem suflete�te noi, clasa cult�, de popor �i cu cât mai
mult ne deprindem a lua inspira�iune din nesecatul izvor al vie�ii lui
suflete�ti, cu atât mai mult ne p�trundem de sim��mântul c� era în fiin�a lui
Eminescu ceva profetic �i providen�ial, c� drumul pe care a umblat el e acela
care duce spre m�rirea cultural� a neamului românesc (Slavici 1979: 40).

În Eminescu �i limba româneasc�, Slavici urm�re�te efectiv
elementele prin intermediul c�rora poetul a transformat limba român�
literar�, amintind metodele de lucru utilizate de Eminescu pentru a
reu�i s� dea operelor sale un caracter insolit  în raport cu scrierile
vremii  �i în acela�i timp natural:
Dup� p�rerea lui, cea mai dulce �i mai bogat� în sunete era rostirea
moldoveneasc�. Ea îns� nu poate s� fie reprodus� prin literele pe care le
avem. El st�ruia dar pentru rostirea bucure�tean� �i îndeosebi pentru cea din
mahalaua Lucacilor, care e mai simpl� �i poate s� fie fixat� cu destul�
preciziune. Îi pl�cea îns� tot ceea ce avea un caracter particular nu numai în
rostire, ci �i în genere în felul de a vorbi (Slavici 1979: 42).

În Serbarea de la Putna, Eminescu a avut un rol deosebit pentru
con�tientizarea restabilirii unit��ii în via�a cultural� a românilor. Evocarea
evenimentului îi ofer� lui Slavici prilejul unui nou portret al poetului:
Eminescu era un om de o neistovit� energie intelectual�. C�zut odat� sub
st�pânirea unui gând, el nu mai dormea �i nu mai dormea zile întregi de-a
rândul �i �tia s� transmit� �i asupra altora neastâmp�rul din sufletul lui
(Slavici 1979: 53).
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Slavici d� dovad� de reale calit��i de critic literar în capitolul
Alecsandri �i Eminescu. Dup� ce îi realizeaz� celui dintâi un portret
bine articulat, îi analizeaz� poemul Santinela roman�, utilizând
mijloacele specifice exegezei lirice. Memorialistul pune accentul �i pe
importan�a pe care o avea Alecsandri în epoc�:
Junimea î�i stabilise axioma c� intr� cine vrea �i r�mâne cine poate. Erau
mul�i cei ce intrau, dar pu�ini erau în stare s� �in� pept cu puhoiul criticei.
Când vorba era de Alecsandri, lucrurile se petreceau altfel. El avea pe lâng�
vaza omului politic �i autoritatea scriitorului care s�vâr�ise o lucrare de
patruzeci de ani �i ziua când el lua parte la serat� era s�rb�toare. Asupra lui
nu se rev�rsa deci puhoiul criticei �i cât pentru el se putea zice c� nu numai
intr�, ci �i r�mâne dac� vrea. Operele lui erau frumoase fiecare în felul ei �i
nu prea li se f�cea nici critica ce ar fi putut s� li se fac�. �i-o f�cea de obicei
el însu�i (Slavici 1979: 88−89).

Din rândurile de mai sus, dincolo de excep�ia amintit�, se
deduce spiritul critic junimist, foarte ascu�it.
În Eminescu �i conservatorii este evocat� activitatea poetului de
la ziarul Timpul. De re�inut este d�ruirea total� cu care Eminescu î�i
f�cea lucrarea la aceast� publica�ie, chiar �i în momentele ei de declin,
când parc� orice cauz� era pierdut� �i ziarul, ca �i Partidul
Conservator, nu mai merita o resuscitare real�:
Cât pentru Eminescu, el nu avea nevoie de-mb�rb�tare. N-avea, cei drept,
decât trei sute de lei pe lun�, �i fiindc� �i pe ace�tia numai cu chiu, cu vai
putea s�-i scoat�, se mul�umea cu atât, ba ar fi fost în stare s� dea de la dânsul
dac� ar fi avut de unde (Slavici 1979: 96).

Slavici îl urm�re�te pe Eminescu la Viena, la Bucure�ti, la el
acas�, dovedind aplecare asupra acelor detalii ce toate împreun�
formeaz� caracterul marelui poet. Capitolul Îmboln�virea lui
constituie un alt prilej de a scoate în eviden�� unicitatea lui Eminescu,
unicitate considerat� de mul�i stranietate, ie�ire din zona firescului
uman. Fiind lipsit de mijloace materiale, el î�i permitea din principiu
s� refuze sume importante de bani ce l-ar fi putut scoate din nevoi.
Îmboln�virea lui a scos la iveal� o alt� latur� a personalit��ii sale, cea
a insului pesimist, ce st� la baza mitului eminescian care a început s�
se formeze la scurt timp de la moartea sa:
Îmboln�vindu-se, Eminescu a pierdut credin�a în o apropiat� înflorire
na�ional�. Acum era s�tul de via��, pesimist în adev�ratul în�eles al
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cuvântului, ceea ce nu a fost pân� în ziua când a scris poezia De la Nistru
pân la Tisa (Slavici 1979: 134).

Lui Ion Creang� îi este dedicat un num�r restrâns de pagini. Se
pune accentul mai mult pe caracterul acestuia �i pe umorul de situa�ie
determinat de simpla lui prezen�� în comunitatea literar� �i nu numai.
Slavici consider� c� scrisul s�u deriv� direct din limba poporului,
nerealizând c� operele lui Ion Creang� sunt o crea�ie de limbaj:
De aceea au scrierile lui atâta farmec: ne-ncânt� nu atât ceea ce ni se spune-n
ele, ci forma în adev�r româneasc� a lui, atât ca concep�iune, cât �i ca limb�.
Ion Creang� nu creeaz�, ci reproduce cu cea mai deplin� sinceritate adev�rate
crea�iuni ale poporului. [ ] Întregul lui fel de a expune e românesc, potrivit
cu firea tuturor românilor  ori�iunde vor fi tr�ind ei (Slavici 1979: 136).

Memorialistul îl evoc� pe Co�buc în leg�tur� cu dou� reviste
importante la care acesta a lucrat, Tribuna �i Vatra:
Pe Caragiali l-am fi jignit apoi în amorul propriu dac�, punându-l în rândul
oamenilor muncitori, l-am fi rugat s� poarte el sarcina de redactor. Editorul
r�mânea deci r�z�mat numai cu Co�buc. Ne-ntâlneam, ce-i drept, adeseori ca
s� st�m de vorb�, dar acela care muncea era Co�buc, numai el, �i mai ales
mul�umit� ostenelilor lui a fost Vatra o revist� ilustrat�, care poate s� fie citit�
�i azi cu pl�cere (Slavici 1979: 143144).

George Co�buc este v�zut �i ca maestru al artei poetice, fiind,
a�adar, mult mai mult decât un poet al ��r�nimii cum a fost considerat
de mul�i. Fiind format la �coala clasicit��ii eline-romane �i având
experien�a Italiei, la acest poet des�vâr�irea formei e covâr�itoare:
Îndeosebi pastelele, idilele �i baladele, precum �i multe din traducerile lui
sunt modele în toate privin�ele des�vâr�ite, în virtutea c�rora el are s� fie
socotit drept cel mai de frunte dintre îndrum�torii no�tri în ceea ce prive�te
arta poetic� (Slavici 1979: 155).

I.L. Caragiale este v�zut de Slavici ca opus al lui Eminescu, atât în
privin�a rela�iilor sociale, cât �i în ceea ce prive�te arta scriitoriceasc�.
De�i buni prieteni, antagonismul lor nu putea s� r�mân� neobservat.
Paralela dintre cei doi e un prilej de caracterizare a fiec�ruia dintre ei,
unul constituind o substan�� de contrast pentru cel�lalt:
Au fost Caragiali �i Eminescu prieteni în cel mai bun în�eles al cuvântului,
c�ci cei ce se aseam�n� se înso�esc, dar ei nu puteau s� �i r�mâie prieteni.
Ceea ce i-a apropiat erau cultul formei, iubirea de adev�r �i religiozitatea.
Îndeosebi în ceea ce prive�te cultul formei, Caragiali era mai presus de
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Eminescu. Pe când acesta se pierdea în lumea gândirilor �i era încântat �i
st�pânit de propriile sale idei, încât adeseori c�dea în exager�ri �i nesocotea
forma în care-�i d� ideile pe fa��, Caragiali era totdeauna atât în vorb�, cât �i
mai ales în scris în deplin st�pân pe sine însu�i �i punea forma mai presus de
toate (Slavici 1979: 159).

Lumea prin care am trecut reprezint�, a�a dup� cum sugereaz�
�i titlul, o analiz� subiectiv� a celor întâmplate pe parcursul unei vie�i.
Tonul este de multe ori nostalgic, mai ales atunci când vine vorba
despre copil�rie �i de percep�iile ei insolite. În Un gând de început al
scriitorului se poate citi urm�toarea m�rturisire:
N-am adunat însemn�ri asupra faptelor de oarecare însemn�tate, la s�vâr�irea
c�rora am luat parte, nici n-am �inut s� p�strez fie documente, fie scrisori
primite de la oamenii cu rost hot�râtor în via�a comun�. Scriu deci numai
despre oameni �i fapte numai un fel de impresii de c�l�torie, spunându-le
toate a�a cum mi s-au oglindit în suflet în trecerea mea prin lumea aceasta �i
cum mi le aduc aminte dup� trecerea unui timp de cele mai multe ori
îndelungat (Slavici 1979: 179).

A�adar, nu poate fi vorba  cel pu�in în inten�ie  despre relat�ri
precise despre oameni �i locuri. În ciuda acestui fapt, volumul con�ine
numeroase date exacte, toponimice, de exemplu, numeroase trimiteri
la evenimente ce au avut loc în realitate �i în care Slavici a fost
implicat direct.
Lumea prin care scriitorul a trecut pare o alt� versiune a vie�ii
intime, personale a scriitorului. Selec�ia materialului fiind subiectiv� �i
ordonarea evenimentelor realizându-se dup� criteriul afectiv al celui
dornic s�-�i recupereze prin scrisul s�u via�a tr�it� �i via�a poten�ial�,
cea a n�zuin�elor �i a idealurilor neîmplinite pân� la cap�t. Lumea
copil�riei este bine fixat� �i, odat� cu ea, este adus� la lumin� lumea
de atunci. De�i scriitorul nu vrea cu tot dinadinsul s� compare lumea
de atunci cu aceea din momentul scrierii, unele considera�ii fac
posibil� aceast� glisare dintre lumi �i epoci. Nu sunt deloc neglijate
aspectele cu caracter politic, ele m�rginindu-se îns� la problematica
unei convie�uiri între mai multe minorit��i. Capitolul Pace �i bun�
în�elegere este un exemplu în acest sens. Istoria acelor vremuri este
redat� cu multe am�nunte, deseori un anumit eveniment fiind
reconstituit împreun� cu acele contexte care l-au determinat. De fapt,
cartea în sine poate fi socotit� ca o sum� de contexte, pentru c� cel
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care le traverseaz� nu evoc� doar ceea ce e în leg�tur� cu sine, ci se
opre�te meticulos asupra unui întreg complex de factori care s-au
dovedit utili istoriei mari.
Sec�iunea intitulat� Pe la �coli e foarte util� biografilor lui
Slavici. �coala româneasc� e surprins� în transformare:
Am sfâr�it bucfarul �i am ajuns s� citesc din Ceaslov când a fost introdus �i
în �coala noastr� abecedarul cu litere. Tot cam pe atunci au fost introduse �i
peni�ele, noi îns� �i dup�-aceea ne foloseam mai mult de penele de gâsc�, pe
care ni le t�ia jupânul înv���tor  din cinci pene, una pentru cel ce i le aducea
(Slavici 1979: 203).

În paralel cu faptele legate de �coal�, este restituit� lumea
copil�riei în toat� splendoarea ei, cu marile ei bucurii m�runte.
Itinerariul form�rii intelectuale este redat în capitole distincte,
organizate cronologic: La noi acas�, La Arad, La Timi�oara, La
Pesta, La Cuml�u�, La Viena. Memorialistul noteaz�:
Când am sosit la Viena, am g�sit acolo bucovineni, ardeleni, ungureni,
b�n��eni, moldoveni, munteni [ ]. Unii dintre dân�ii erau apoi bari�ieni, al�ii
babe�i�ti, iar al�ii �aguni�ti ori federali�ti. Erau între noi �i oameni ca mine,
care-�i dedeau seama c� to�i suntem români �i în via�a cultural� avem s�
lucr�m împreun�, st�ruind fiecare-n p�rerile sale politice. Din gândul acesta a
pornit înfiin�area societ��ii România jun�, al c�reia pre�edinte am fost ales
tocmai pentru c�, st�ruind însumi în p�rerile mele, nu-mi dedeam silin�a de
a-ndupleca pe al�ii s� se lepede de ale lor (Slavici 1979: 243).

Se insist� în mai multe segmente ale c�r�ii asupra vie�ii culturale
a românilor �i asupra reformelor �colare  pagini foarte utile pentru
cunoa�terea începuturilor înv���mântului românesc.
În Închisorile mele. Scrisori adresate unui prieten din alt� lume
reapare ideea afirmat� în Amintiri, conform c�reia unitatea cultural� a
românilor nu poate fi posibil� f�r� o unitate teritorial�:
Între universitarii care au luat parte la serbare, deci �i la congres, se aflau
mul�i care st�ruiau în gândul c� restabilirea unit��ii în via�a cultural� a
poporului român nu se va putea face decât dup� ce românii to�i vor fi
împreuna�i într-un singur stat (Slavici 1979: 292).

Recuren�a acestei idei e o dovad� c� la momentul producerii ei,
Unirea a avut un fundament ideatic foarte solid. Scrierea este, a�a cum
indic� �i subtitlul, epistolar�, dar cu urm�toarea particularitate. Se
practic� epistola în epistol�, dup� modelul povestirilor în ram�.
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Aceast� din urm� lucrare memorialistic� este �i cea mai ampl�.
O m�rturie asupra caracterului celui ce a fost nevoit s�-�i petreac� ani
din via�� în închisori f�r� s� abdice de la principiile sale.
Temperament echilibrat, memorialistul nu face din timpul petrecut la
Va�, la Domne�ti, la Luvru sau la V�c�re�ti un istoric al dramelor prin
care a trecut, ci relateaz� cu deta�are despre o serie de contexte care
l�rgesc perspectiva asupra operei lui Ioan Slavici.
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Ioan Slavicis Memoirs
This paper starts from the assumption that the works of canonical
writers are always subjected to the risk of erosion because of the amount of
attention they receive for long periods of time. But a writer can also be
rediscovered through his secondary work, which is equal in its rights with
the main works, but is more secluded from the clichés of interpretation that
surround them. To illustrate this, I have focussed on Ioan Slavicis memoirs.
The volumes Închisorile mele/ My prisons (1921), Amintiri/ Memories
(1924), and Lumea prin care am trecut/ The World that I Lived in (1930)
constitute a solid documentary base for literary historians, who distinguished
between the subjective elements that are inherent to this kind of writings and
the objective ones, which can be otherwise verified. The writer had a sturdy
character, and he didnt make of his time in prison an inventory of all the
tragedies he went through. Instead, he explained at ease a series of contexts
which, in the end, manage to enlarge our perspective on Ioan Slavicis work.
Institutul de Filologie Român� A. Philippide al Academiei Române
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Valen�e ale epicului în opera lui George B�l�i��∗
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Apreciat mai ales pentru romanul Lumea în dou� zile (1975),
George B�l�i�� este, de fapt, autorul unei opere complexe care se
dovede�te a fi un corpus narativ cu voca�ia eterogenit��ii, str�b�tând
paliere epice distincte, dar a�ezate sub acela�i semn al temeiniciei
scriiturii. F�r� doar �i poate c� Lumea este cartea care a rezistat
timpului, impunându-se ca oper� de referin�� a literaturii române, îns�
trebuie remarcat faptul c� ea face parte dintr-un laborator de crea�ie cu
voca�ia eterogenit��ii, din magma unei opere pentru al c�rei autor
esen�a cotidianului se stabile�te prin cuvânt �i se închide într-un
papirus. Descoperindu-l pe Bacovia, a c�rui oper� este sinonim�, în
accep�iunea sa, cu îns��i esen�a poeziei, publicând diverse texte în
ziare �i reviste, adunând apoi, o parte din ele, în volume de proz�
scurt� �i tentat de iluzia cea mai cuprinz�toare: romanul, George
B�l�i�� devine unul dintre numele cele mai cunoscute ale Bac�ului,
dovedind c� provincia e lumea (B�l�i�� 2011: 311), un loc absolut
normal, departe de sensul cli�eizat al marginalit��ii.
Grosso modo, opera lui B�l�i�� cuprinde texte de proz� scurt�
(unele dintre ele publicate, ini�ial, în diverse ziare sau reviste �i
reunite, ulterior, în volum), dar �i ample construc�ii narative, toate
fiind unite de acela�i liant: preocuparea scriitorului pentru ceea ce
înseamn� a (de)scrie tot ce îl înconjoar�. Anul 1958 reprezint�
momentul primelor manifest�ri literare notabile, George B�l�i��
publicând, în paginile ziarului Steagul ro�u din Bac�u, cel dintâi
�����������������������������������������������������������
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text, o schi��, intitulat� P�mânt. Activitatea sa nu trece neobservat�,
astfel c� în 1962 prime�te, din partea revistei Luceaf�rul, Premiul
anual pentru debut în proz�. Un început promi��tor, dup� care tân�rul
scriitor continu� s� publice proz� scurt� în diverse ziare �i reviste,
texte care, chiar dac� nu se supun unui anume program estetic coerent,
fac s� transpar� contururile unui tip de literatur� în care acurate�ea
detaliilor este elementul definitoriu al unui corpus textual bazat pe
întâmpl�ri banale transfigurate prin for�a imagina�iei. De pild�, Într-o
var�, gândurile... este unul dintre textele de început ale lui George
B�l�i�� (fiind publicat în Luceaf�rul, nr. 1, ianuarie 1964 �i reluat în
vol. C�l�toria) în care este supus aten�iei universul casnic,
prezentându-se o stare conflictual� între doi so�i. Este un diferend care
traduce nelini�ti �i gânduri reprimate, convertindu-se într-un joc al
suspiciunilor �i generând o tensiune psihologic� între Aritina �i so�ul
ei. Gândurile reprezint� subiectul textului de câteva pagini, îns� cu
abile digresiuni care dovedesc capacitatea de a surprinde, din mai
multe unghiuri, detaliile, B�l�i�� realizeaz� dou� tablouri, unul
focalizând interiorul personajelor, iar altul exteriorul, mediul. Cele
dou� paliere ale textului narativ alterneaz�, f�r� a crea sincope la
nivelul întregii nara�iuni, a�ezându-se unul în completarea celuilalt.
Examinarea gândurilor dezv�luie dou� personaje cu un fond
psihologic rudimentar, zdruncinat de scenarii imaginate din cauza
suspiciunilor. Astfel, b�rbatul caut� consolare, repetându-�i mereu c�
nu este adev�rat: «Nu poate fi adev�rat», î�i zise b�rbatul. Nu era
adev�rat, totul era închipuire, femeia nu era vinovat�, el se luase dup�
vorbe (B�l�i�� 1964: 58), refuzând s� cread� propriile gânduri pentru
care nu g�sea puterea s� le dea glas.
Dup� câteva texte publicate, va urma, în 1964, debutul editorial
cu volumul C�l�toria, la Editura pentru Literatur�, volum în care sunt
incluse nou� texte. Prefa�a este semnat� de Eugen Barbu care
semnaleaz� caracteristicile funciare ale operei lui B�l�i��, in nuce, dar
suficiente pentru a p�trunde substratul unei proze care anun��
poten�ialul unui veritabil scriitor. Sunt texte de început, unele dintre
ele reluate �i în volumele ulterioare, rezistând prin capacitatea
scriitorului de a explora universul rural din care sunt surprinse
fragmente de existen��, animate de personaje radiografiate într-un
registru epic cu accente psihologice. Începe în acest fel c�l�toria lui
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George B�l�i�� pe un drum neanun�at de preocup�rile anterioare �i
pentru care cel mai bun ghid este talentul s�u, dar �i lectura. Pl�cerea
cititului devine, a�adar, pl�cerea scrisului, George B�l�i�� în�elegând,
peste ani, c� tot ce r�mâne din primele povestiri publicate este [ ]
ideea c� un tân�r talentat �i s�rac nu s-a temut s� ia taurul de coarne.
Chiar dac� a f�cut-o ca somnambulul care habar nu are c� merge pe
creasta acoperi�ului (B�l�i�� 2011: 341). Metafor� a elanului juvenil,
m�rturisirea lui B�l�i�� plaseaz� debutul literar sub imperativul
dorin�ei de a scrie, crezând în talentul s�u, mai presus de orice, astfel
c� scrie primele texte f�r� inten�ia de a le oferi tiparului, descoperind
în literatur� o nou� modalitate de a fi. Tr�dând, pe alocuri, climatul în
care au fost create �i p�strând poncifele vremii, George B�l�i�� î�i
asum� cu franche�e oscila�iile textelor. Programul estetic i-a lipsit lui
B�l�i��, astfel c� literatura sa nu urmeaz� un anume traiect stabilit
între grani�e teoretice stricte dar, cu toate acestea, plasându-se în
descenden�a lui Peciorin, î�i tr�ie�te timpul s�u, î�i asum� experien�ele
fundamentale care edific� sinele, înaintea literaturii. Primele pagini
semnate de B�l�i�� con�in proz� scurt�, la fel �i cel de-al doilea volum
pe care îl public�, în anul 1966, Conversând despre Ionescu. Reac�iile
criticii sunt pozitive, sesizând c� exist� un salt tematic între primul
volum publicat �i cel de-al doilea, o diferen�iere care aduce un plus de
noutate scriiturii cu preocup�ri legate de mijloacele de expresie, mizând
pe utilizarea unui suport tehnic departe de cel reiterat în epoc�. Convins
fiind c� fiecare pagin� pe care o scrie este un fragment important din
arta pe care o practic�, B�l�i�� alege s� ofere tiparului textele scrise
imediat dup� perioada petrecut� în sala de gimnastic�, intrând astfel
într-un alt domeniu, în care, ca �i în cel sportiv, cea mai dur� competi�ie
este purtat� cu sine însu�i. Astfel, autorul m�rturise�te:
Între dou�zeci �i dou�zeci �i patru de ani am scris, f�r� vreun scop anume,
cinzeci de povestiri �i nuvele. Din care am publicat mai târziu, în 64 �i 67,
vreo dou�zeci �i cinci prin reviste �i în primele dou� c�r�i. Scrisul f�r� sens �i
f�r� scop, curgerea continu� pe hârtie a cernelii, urma grafitului (îmi place
mult creionul) m� tulbur�, m� încânt�. Este un haos captivant. Ordinea care
urmeaz� e cam plicticoas� (B�l�i�� 2011: 341).

Cu alte cuvinte, urmele de pe hârtie f�r� n�zuin�a ambi�ioas� de
a se a�eza într-o rânduial� precis� care define�te textul, reprezint�
expresia unui tip de literatur� unde pl�cerea scrisului este dezideratul
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autorului cople�it de misiunea sa. Haosul unei lumi care abia se ive�te
la cap�tul condeiului, cuvintele r�v��ite subjug� imagina�ia
scriitorului, oferindu-i o altfel de viziune asupra comprehensiunii artei
sale. Iluzia dezordinii este spulberat� de preocuparea scriitorului fa��
de echilibrul nara�iunii care se dovede�te a fi m�surat� de la un cap�t
la cel�lalt, p�strând armonia întregului. F�r� a avea preten�ia de a
gândi romane grandioase de la primele pagini scrise, George B�l�i��
se dovede�te întâi de toate un ingenios ucenic al prozei scurte, pe care
o practic� cu preocuparea unui profesionist, atent la detaliile textuale.
Debuteaz� cu acest tip de proz� �i continu�, publicând cel de-al doilea
volum, exersând arta prozei în texte reduse ca dimensiune, dar care se
re�in prin substan�a epicului concentrat pe fapte aparent banale, cu
infiltra�ii de natur� psihologic� �i cu subtile observa�ii v�dind
capacitatea scriitorului de a surprinde am�nuntul.
Tiparul prozei lui B�l�i�� nu este un pat procustian, astfel c�
sunt experimentate tehnicile narative pe un suport textual care
demonstreaz� poten�ialul unui scriitor capabil s� fac� din literatur� un
mod de a fi. Existen�e transpune �i în cele dou� volume publicate,
moduri de a fi ale unor personaje care plaseaz� nara�iunea pe
coordonatele vie�ii rurale, exploreaz� fundamente interioare fruste, dar
nu mai pu�in interesante, sau gliseaz� c�tre universul infantil prin
trimiterea explicit� la joc. Nu inten�ion�m o supraevaluare a operelor
lui George B�l�i��, astfel c� nu risc�m afirma�ii legate de volumul de
debut C�l�toria (c�ruia �i autorul îi recunoa�te inerentele limit�ri ale
începutului), îns� consider�m c� cel din 1966, Conversând despre
Ionescu − proz� scurt� − poate rezista în fa�a Lumii în virtutea
atmosferei nara�iunilor, care dep��esc direc�ia realist socialist�, prin
formule narative devenite un pretext pe baza c�ruia [ ] scriitorul
studiaz� personajul �i antipersonajul, continuitatea �i discontinuitatea
nara�iunii, povestirea impersonal� [ ] (Ungureanu 1985: 550). De
pild�, se remarc� primul text (preferând o denumire generic� − text −
în detrimentul uneia care fixeaz� grani�e tipologice − nuvel� −),
Întoarcerea eroului cunoscut, care prezint� revenirea de pe front a
locotentului Valter Marcel Descu. Cu o configura�ie narativ� simpl� în
esen��, textul exploateaz� banalul, reliefând reversul a ceea ce
înseamn� eroism, într-o (re)interpretare ironic�. Totodat�, �i textul
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care d� numele întregului volum, Conversând despre Ionescu, atrage
aten�ia, dovedindu-se a fi o veritabil� demonstra�ie narativ� a
dialogului care frizeaz� absurdul, comunicarea fiind imposibil�, în
ciuda conversa�iei care devine un amalgam de cuvinte, de fraze a c�ror
coeren�� se pierde, Ionescu r�mânând doar un stimul al nara�iunii cu
flux intermitent. Nu mai pu�in interesant este �i Palladion, textul din
finalul volumului, cu o trimitere explicit� la joc. Este o confirmare in
nuce a dimensiunii ludice a prozei lui George B�l�i��, un filon care va
fi ulterior exploatat. Astfel, apeten�a c�tre joc �i copil�rie va fi
dovedit� de George B�l�i�� în ceea ce catalogheaz� drept o tr�snaie −
Întâmpl�ri din Noaptea Soarelui de Lapte (1967) − un inedit text care
num�r� aproximativ o sut� de pagini, pe parcursul c�rora se resimte
atmosfera universului infantil, prezentând o lume rotindu-se în jurul
Micului Cantemir. Plasat în sfera literaturii pentru copii, dar
apropiindu-se �i de lumea basmelor, textul ascunde, de fapt, o
dimensiune a prozei lui George B�l�i��, dimensiunea ludic�, temperat�
de sim�ul autorului pentru echilibrul nara�iunii. În acest sens, oricât de
juc�u� ar p�rea textul, oricât de aproape de infantilitate ar fi, r�mâne
de remarcat preocuparea permanent� a scriitorului pentru ceea ce
înseamn� tehnica narativ�, construc�ia textual�. Astfel, cu abil�
subtilitate sunt folosite inser�ii intertextuale (de pild�, unul dintre
insolitele personaje − jum�tate turbin�, jum�tate farmacist − aminte�te
de proza urmuzian�) sau digresiuni ale instan�ei narative, rezultând, în
cele din urm�, o nara�iune între basm �i himer�, dar care p�streaz� o
luciditate aparte în virtutea inocen�ei Micului Cantemir, capabil s�
în�eleag� o altfel de realitate, umbrit� de Frica-de-Întuneric �i luminat�
blând de soarele de lapte.
Textele scurte, chiar dac� nu ofer� autorului posibilitatea s�
desf��oare ample structuri narative �i s� creeze personaje a c�ror
evolu�ie s� fac� obiectul unei analize de profunzime a naturii umane,
se definesc ca microlumi c�rora le imprim� autenticitate prin acuitatea
descrierii evenimentelor, astfel c� nara�iunea curge cu celeritate,
acumulând detalii �i explorând fapte m�runte. B�l�i�� practic� un tip
de proz� în care detaliile se armonizeaz�, completeaz� textul, umplu
uneori lacune l�sate de personaje, nefiind vorba, a�adar, de aglomer�ri
lexicale care s� pericliteze în�elegerea nara�iunii. În cele din urm�,
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toat� aceast� ucenicie în arta prozei scurte va fi benefic� viitoarelor
proiecte narative ale scriitorului, care îl vor face s� intre în aten�ia
criticii literare. Nu trebuie, îns�, s� se în�eleag� de aici c� proza scurt�
a lui George B�l�i�� are numai valen�e documentare, întrucât se
îndep�rteaz� de caracterul bruionar datorit� autonomiei fiec�rui
volum, gândit ca parte integrant� a unei opere eterogene cu voca�ia
pluriperspectivei. A�adar, textele scrise de George B�l�i�� înaintea
Lumii în dou� zile î�i relev�, la rândul lor, într-o analiz� a substratului
narativ, însu�irile care le îndep�rteaz� considerabil de direc�ia epocii
în care au fost create, plasându-le în deschiderea unei noi paradigme a
prozei române�ti. În aceast� linie a unei noi paradigme, trebuie
men�ionat �i faptul c� de�i în epoc� au fost apreciate opere precum Cel
mai iubit dintre p�mânteni (Marin Preda), Galeria cu vi�� s�lbatic�
(C. �oiu), Vân�toarea regal� (D. R. Popescu), P�s�rile (Al. Ivasiuc),
Mircea C�rt�rescu propune o rea�ezare a valorilor, dup� alte criterii �i
la un considerabil decalaj temporal, afirmând c�:
Romanele care r�mân �i azi în întregime valabile estetic mi se par altele:
Bunavestire de Nicolae Breban, Cartea Milionarului a lui �tefan B�nulescu
�i Lumea în dou� zile de George B�l�i��, fiecare în felul ei o experien��
literar� fascinant�, departe de curentul principal �i, pân� ast�zi, departe de a fi
epuizate în substan�a lor de comentariile critice. Toate trei pornesc de la
modernismul arhetipal al deceniului, pe care, apelând la o art� fabulatorie
rafinat�, îl dep��esc în cele din urm�, prefigurând o paradigm� nou� în proza
româneasc� (C�rt�rescu 1999: 331).

Într-o abordare restrictiv� a acestei afirma�ii, privind doar partea
referitoare la Lumea în dou� zile, se poate în�elege, în subsidiar,
inten�ia lui Mircea C�rt�rescu de a-l a�eza pe George B�l�i�� în rândul
scriitorilor care au anticipat postmodernismul românesc (adic� ceea ce
autorul nume�te paradigm� nou� în proza româneasc�). Aceast�
aser�iune cap�t� sus�inere datorit� faptului c� apare în contextul unui
amplu studiu despre ceea ce înseamn� postmodernismul românesc, dar
�i datorit� faptului c� exege�ii au apreciat mereu procedeele narative
pe care B�l�i�� le folose�te pân� la punctul în care opera sa poate fi
privit� ca o vitrin� cu tehnic� narativ� modern� (�tef�nescu 1987:
222). Aceast� idee este împ�rt��it� �i de Eugen Negrici pentru care
nu e exclus ca ast�zi «postmodernii» s�-i caute lui G. B�l�i�� un loc
printre precursori (Negrici 2003: 342). În aceast� ordine de idei,
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opera lui George B�l�i�� �i-ar dovedi înc� o dat� importan�a în
literatura român�, ca element definitoriu în ceea ce prive�te catagrafia
tehnicilor �i procedeelor narative moderne într-o perioad� marcat� de
incertitudini, în care crea�ia literar� era a�ezat� între resurec�ie �i
cli�eu. Astfel, întreaga m�sur� a talentului scriitoricesc va fi dat� în
1975, când este publicat intens discutatul volum Lumea în dou� zile,
considerat� o scriere de maturitate, care va reorienta percep�ia criticii
referitoare la proza lui George B�l�i��. Cu o conforma�ie binar�, într-o
formul� romanesc� eclectic�, Lumea în dou� zile se dovede�te o altfel
de proz� în peisajul bizar al literaturii române sub comunism, astfel
încât a trecut drept [ ] o uria�� pasti�� la adresa romanului modern
�i a manoperelor lui (Negrici 2003: 342). Este cartea pe care critica a
calificat-o drept una de referin�� în literatura român�, ajungând la
�apte reedit�ri, pân� în anul 2011. Totodat� acest volum va asigura
celebritatea scriitorului, Lumea cunoscând un succes r�sun�tor �i
impresionând critica literar� datorit� procedeelor narative utilizate.
Deconcentrând înc� de la titlu, cartea ofer� o altfel de imago mundi,
dublu fa�etat�: Domestica �i Infernalia, traversate de versatilul Antipa
a c�rui moarte este un pretext pentru desf��urarea narativ� a anchetei.
Colateral, a atras aten�ia minu�iozitatea cu care autorul insereaz�
simboluri (unele transparente), pun�i de leg�tur� din care exegeza a
f�cut un loc comun, insistând asupra lor în încercarea de a l�muri
sensurile unei opere inedite. Lumea lui B�l�i�� este, în cele din
urm�, un univers romanesc inedit în care se remarc� o prezen��
inosolit� − func�ionarul neantului, Antipa − plasat, pe linie cehovian�,
în descenden�a lui Cicikov ca farsor al destinului, pasionat de suflete
moarte. Din aceea�i magm� este scos în anul 1977 Ucenicul
neascult�tor, un prim volum al unui anun�at proiect narativ, o cronic�
a neamului Adamilor, unde formula cronicii rezist� prin crezul
scribului, a�ezând dimensiunile epicului sub semnul neascult�rii. De�i
o compara�ie între cele dou� volume nu ar fi echitabil�, trebuie
men�ionat faptul c� Ucenicul neascult�tor a fost mereu a�ezat în
umbra Lumii în dou� zile, ceea ce implic� o valorizare injust� întrucât
structura celui de-al doilea volum rezist� prin formula epic� a cronicii
în care imaginea scribului trimite la o analiz� de profunzime. Autorul
însu�i resimte injuste�ea compara�iei între cele dou� volume,
subliniind, în termeni geometrici, c�: Lumea în dou� zile este un
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roman închis. [ ]. Ucenicul neascult�tor este un roman deschis.
Tendin�a lui este piramida (B�l�i�� 2011: 326).
George B�l�i�� ofer� astfel o lec�ie despre cub �i piramid� care
are drept scop semnalarea disjunc�iei dintre cele dou� construc�ii epice,
formulat� prin antiteza închis  deschis, impunând o analiz� încadrat�
în al�i parametri decât aceia care vizeaz� strict compara�ia. Scriitura lui
George B�l�i��, analizat� din punctul de vedere al structurii narative,
relev� un sistem de proceduri temeinic studiate, demonstrând
convingerile literare ale autorului pentru care [ ] un roman este o
scriere masiv� a c�rei unic� �int� este natura uman� (B�l�i�� 2012: 19).
Aceasta din urm� − natura uman� − implic� o direc�ionare c�tre ceea ce
înseamn� tipologia personajelor, observându-se [ ] infinita traum� a
fiin�ei (Ungureanu 1985: 556). Chiar dac� la nivelul celor dou�
construc�ii epice majore ale lui George B�l�i�� se re�in, la o prim�
vedere, personajele principale − func�ionarul neantului, Antipa �i
neobi�nuitul ucenic, Naum Capdeaur − nu mai pu�in importante sunt �i
celelalte care, în logica nara�iunilor, reprezint� avataruri ale existen�ei
care nuan�eaz� o anumit� latur� a acesteia.
De�i dovede�te c� poate st�pâni iluzia cea mai cuprinz�toare,
George B�l�i�� nu renun�� la proza scurt�, publicat� mai ales în ziare
�i reviste, de-a lungul vremii. În acest sens, semnificative sunt
volumele Nop�ile unui provincial, publicat în 1983�i Gulliver în �ara
Nim�nui, din anul 1994, fiecare dintre ele cuprinzând texte ap�rute
ini�ial în diverse publica�ii periodice. Sunt scrieri cu teme diverse,
str�b�tute de accente confesive, estompate cu dib�cie de scriitorul care
se declar� [ ] un fic�ionist, pân� la limit� (B�l�i�� 2011: 431). Sunt
texte care, conform preciz�rilor autorului, p�streaz� mai degrab� un
caracter literar decât publicistic. Ideea este confirmat� de atmosfera
textelor al c�ror liant esen�ial este pl�cerea de a (de)scrie, de a
surprinde fragmente din cotidian, filtrate de gândirea provincialului
într-un registru nocturn. Ceea ce gânde�te sau ceea ce cite�te
provincialul se asociaz� cu ceea ce scrie, rezultând un soi de oper�
ambivalent�, care penduleaz� adesea între literatur� �i confesiune, dar
îndep�rtându-se de m�rturisirile unui veritabil jurnal prin digresiunile
inten�ionate ale autorului. Titlurile ambelor volume îl plaseaz� pe
scriitor într-un inten�ionat echivoc, astfel c� se proclam� un provincial
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c�l�tor în �ara Nim�nui a c�rui putere const� în a (de)scrie tot ce îl
înconjoar�, tot ce gânde�te, convertindu-se într-un iscusit diac al
realit��ii pe care o cuprinde în cuvinte. A�ezate sub semnul
diversit��ii, textele î�i pierd caracterul publicistic în favoarea unei
pregnante note de literalitate, reperabil� la nivelul discursului epic
care este, de fapt, un prilej de a exersa arta prozei sau, altfel spus, un
exerci�iu de stil care înregistreaz� cu candoare fluxul gândirii.
Dincolo de orice delimit�ri sau analize ale substratului epic este
de necontestat faptul c� opera lui George B�l�i�� reprezint� un
ansamblu care v�de�te, prin pluralitatea valen�elor epice,
disponibilitatea pluriperspectivei. Proze scurte, texte confesive sau
ample construc�ii epice, toate sunt ie�ite din aceea�i viziune a unui
scriitor pentru care a fi înseamn� a (de)scrie, a nota tot cu o deosebit�
voca�ie a am�nuntului, sondând realitatea într-un discurs în care arta
de a scrie este miza scribului st�pânit de dorin�a de a cuprinde totul
prin cuvânt cu solida convingere c� doar ce este scris r�mâne cu
adev�rat. R�mâne din opera sa convingerea c� merit� s� fie supus�
unei analize atât pentru a i se releva particularit��ile �i nuan�ele care o
fac unic�, inedit�, dar �i pentru a sublinia c� reprezint� o parte
important� într-o discu�ie care prive�te imaginea complet� a literaturii
române în anii 60−70.
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Valences of the Epic in George B�l�i��s Work
The study aims, without pretending to be exhaustive, a panoramic
image of George B�l�i��s work, focusing on the valences of epic which are
emphasized by the narrative formulas used. It must be mentioned that the
research area of George B�l�i��s work was narrowed to the evaluation of
the novel The World in Two Days, thus creating a truncated image of the
work. Undoubtedly The World
is the book that withstood time, by
asserting as a representative work of Romanian literature, but we should note
the fact that it is part of a creation laboratory with the vocation of
heterogeneity, from the magma of a work whose author proclaims to be a
slave of the written word. In this train of thought, we analyse the work, from
his debut volume (The Journey, 1964), highlighting the fact that the
dimensions of an epic tributary to eras clichés, subsequently outdated in the
volume Talking about Ionescu (1966), which draws the attention by its
unusual narratives atmosphere, completed by modern narrative formulas.
Texts exploit the ordinary, in a narrative formula with ironical and reflexive
accents, which determines an unusual manner of transfiguration of reality.
For example, the text that gives its name to the entire volume turns out to be
a real narrative demonstration of dialogue which dresses the absurd, the
communication being impossible, despite of the conversation which
becomes an amalgam of words, of phrases that lose their coherence, Ionescu
remaining just a stimulus of narrative intermittent flow. Interesting are also
the texts that confirm the playful dimension of George B�l�i��s work, a stock
work which will be exploited in the 1967 volume, Adventures from the Milky
Sun Night, laid under the sign of game, with clear indications towards
childhoods universe, and Little Cantemir placed in the parentage of Little
Prince (Antoine de Saint-Exupéry), with clear indications towards childhoods
universe, which disconcerted the literary criticism, that placed it in the area of
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childrens literature, without sensing that there is an artistic expression of
childhood, rejecting reals implacability with all its faults. We can notice the fact
that the texts written by George B�l�i�� before The World in Two Days reveal
themselves, in a narrative sublayer analysis, the features which significantly
remove them from the direction of the age in which they were created, by
placing them in the opening of a new Romanian prose paradigm.
In other words, the epical formula later tackled, which determined the
exegesis to rethink George B�l�i��s place in literature, comes after intense
exercises of proses art. Therefore, investigation on Antipas death in The World
in Two Days (1975) and Adams chronicle − The Disobedient Apprentice
(1977), are two of epics expressions where the writer  the chronicler is
essential. The stake of the approach is to describe, synthetically, George
B�l�i��s work, by proving that he has a creation laboratory with the vocation of
heterogeneity, so that short prose, writings with ironic or playful accents,
confessional texts or great epic works, they are all from the same vision of a
writer for whom the quotidians essence is established through word and it
closes itself in a papyrus, a writer converted in a Palladian of the reality with the
strong conviction that only what is written truly remains. In the analysis the
characteristic elements for each volume are highlighted, establishing thematic
nucleuses that determine works territorial coordinates. The mark for the studys
originality consists in the analytical perspective on texts, by emphasizing, with
examples, the innovative heterogeneous valences of the epic as peculiarities of a
work, representing an important part in a discussion regarding the complete
image of the Romanian literature in 60s70s.
Universitatea de Vest
Timi�oara, România
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,,Literatura postmodernist� s-a dovedit a fi cât se poate de
controversat�, asupra ei emi�ându-se cele mai diverse, stranii �i
contradictorii opinii, consider� Virgil Diaconu în revista ,,Cultura,
num�rul 473 din 26 iunie 2014. Autorul îl invoc� pe Breon Mitchell,
profesor de literatur� comparat� �i germanistic� la Indiana University,
care crede c� singura condi�ie de încadrare printre postmoderni�ti
r�mâne con�tiin�a unui autor c� este postmodern. Totu�i, aceasta nu
poate fi, desigur, condi�ia necesar� �i suficient� a (auto-)definirii
postmodernismului. Paradoxal, de-a lungul timpului, s-au dat mai
multe defini�ii ale acestui curent, multe dintre ele contrazicându-se
unele pe altele.
Distinc�ia dintre modern �i contemporan n-a devenit clar� decât în anii 70
80. Arta contemporan� va fi înc� pentru mult� vreme art� modern� produs�
de contemporanii no�tri. La un moment dat îns�, acest mod de gândire va
înceta s� mai fie satisf�c�tor, a�a cum se poate vedea acest lucru �i din nevoia
de a inventa termenul de postmodern. Termenul însu�i a ar�tat relativa
neputin�� a termenului contemporan în a reda un stil. El p�rea a fi un termen
prea temporal. Poate îns� c� postmodern era un termen prea tare, identificat
peste m�sur� cu un anumit sector al artei contemporane. În realitate, termenul
postmodern se pare c� desemneaz� un anumit stil pe care putem înv��a a-l
recunoa�te [ ] (Danto 2003: 1516).

A�adar, conota�ia estetic�, sau stilistic�, în sensul larg al
cuvântului, devine dominant�, subjugând aspectele temporale, a�a
cum se întâmpl� �i în cazul clasicismului, romantismului �.a.m.d.
Arthur Danto mai adaug� faptul c� în volumul din 1966 a lui Robert
Venturi, Complexitate �i contradic�ie în arhitectur�, exist� o formul�
util� în genere: postmodernismul se refer� la elemente ce sunt mai
degrab� hibride decît pure, compromi��toare mai degrab� decât curate,
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ambigue mai degrab� decât articulate, perverse �i totodat� interesante
(Danto 2003: 1617). Autorul articolului insist� asupra lipsei unit��ii
stilistice din crea�iile postmoderne. ,,Ast�zi nu mai exist� nici o
margine a istoriei. Totul e permis. Iar asta face cu atât mai urgent�
în�elegerea trecerii de la arta modernist� la cea postistoric� (Danto
2003: 18).
Nu numai acest exeget declar� un ,,sfâr�it al artei în perioada
respectiv�, ci �i Malcom Bradbury, romancier �i profesor de studii
americane �i creative writing de la Universitatea East Anglia, care
afirm� în prelegerea Postmodernismul, romanul �i lumea mediatic� a
televiziunii, sus�inut� la Seminarul Stuttgart, denumit Sfâr�itul
postmodernismului: noi direc�ii (1991), c� ideea proprie despre
postmodernism este divergent� într-o mare m�sur� fa�� de felul în care
aceast� paradigm� literar� �i cultural� este surprins� de c�tre al�i
teoreticieni precum John Barth, Ihab Hassan, William Gass, Raymond
Federman �.a.m.d. (Stierstorfer 2005: 154165).
În 1987, Sloan De Villa, în eseul The Decline of American
Postmodernism include o aser�iune referitoare la faptul c�
,,Postmodernism as a literary movement is now in its final phase of
decadence (,,Postmodernismul ca mi�care literar� este acum în faza
final�, de decaden�� [trad.n.]) (Toews 2007); de asemenea, în acela�i
context, se detaliaz� aceast� fenomenologie a curentului:
As we approach the millennium these voices form the concert that is
post/postmodern fiction. Bemused, reactive, mock-tragic, and at once
somehow transcendent, they (re)(de)construct the contemporary world
Absolute destruction is at hand; there is only time to sink. What fictions are
possible after this moment? It is this question that post/postmodern authors
contemplate. (,,Cu cât ne apropiem de urm�torul mileniu [al treilea, n.n.],
aceste voci alc�tuiesc un concert care reprezint� fic�iunea post/postmodern�.
Confuze, reactive, batjocoritor tragice, �i totodat� întru câtva transcendente,
ele (re)(de)construiesc lumea contemporan�... Distruc�ia absolut� este deci la
îndemân�; a r�mas doar timpul dispari�iei... Ce tipuri de fic�iune mai sunt
posibile dup� un asemenea moment ? Este întrebarea asupra c�reia se apleac�
autorii post-postmoderni [trad.n.]) (Toews 2007).

Eric Williamson, un alt critic literar american, întrevede
posibilitatea apari�iei unei noi genera�ii de scriitori post-postmoderni,
care înc� mai cred c� mai exist� �i alte istorisiri de relatat, c� un alt fel
de realism este pe cale s� se contureze, legat în principal de critica
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psihologic� �i social� (Toews 2007). Într-adev�r, odat� cu dezvoltarea
galopant� a tehnologiei, mirajul blogurilor, al site-urilor personale sau
al re�elelor de socializare, îns� �i al altor forme similare prinde avânt,
integrând modalit��i multiple. În 2004, de altfel, a ap�rut un articol
intitulat Literary Theory beyond Postmodernism, de Jens Zimmerman
(Toews 2007), care î�i pune o întrebare esen�ial�  ,,Îns� ce se afl�
dincolo de postmodernism, atâta timp cât cu mare dificultate se poate
cunoa�te ceea ce a fost postmodernismul? (Toews 2007), ori diverse
eseuri argumentate având titluri incitante precum Postmortemism for
Postmodernism? de N.J. Demerath (1996: 2527). Actuala
inconsisten�� a postmodernismului, receptat� în mod acut, reclam� deci
o cu totul alt� paradigm�, diferit� de cea implementat� pân� acum:
Postmodernism, like modernism and romanticism before it, fetishised the
author, even when the author chose to indictor pretended to abolish him or
herself. Optimists may see this as the democratisation of culture; pessimists
will point to the excruciating banality and vacuity of the cultural products
thereby generated. But the culture we have now fetishises the recipient of the
text to the degree that they become partial or whole author of it.
(Postmodernismul, ca �i modernismul �i romantismul, înaintea acestuia,
feti�izeaz� autorul, chiar �i atunci când autorul alege s� se pun� sub acuza�ie
ori, mai mult, pretinde s� se anihileze pe sine. Optimi�tii pot întrez�ri acest
lucru ca pe o democratizare a culturii; pesimi�tii îns� vor ar�ta cu degetul
c�tre torturanta banalitate a produselor culturale astfel generate. Îns� cultura
de care dispunem acum feti�izeaz� ea îns��i recipientul textului pân� în
m�sura în care acestea devin în parte sau în ansamblu autorul lui [trad.n.])
(Kirby 2006: 35).

Alan Kirby g�se�te pentru aceast� perioad� a emisiunilor
interactive, a internetului, mailului, �i a jocurilor pe computer
denumirea de pseudo-modernism, o cultur� amnezic�, banal�, care nu
are sim�ului trecutului, �i nici al viitorului; tr�s�turile sale de baz� sunt
faptul c� este electronic�, textual�, îns� efemer� (vezi facebook).
Secondly, whereas postmodernism favoured the ironic, the knowing and the
playful, with their allusions to knowledge, history and ambivalence, pseudomodernisms typical intellectual states are ignorance, fanaticism and anxiety.
(,,În al doilea rând, în timp ce postmodernismul favorizeaz� ironia,
cunoa�terea �i ludicul, cu aluziile lor la cunoa�terea în sine, istorie �i
ambivalen��, st�rile tipice ale pseudo-modernismului intelectual tipic sunt
ignoran�a, fanatismul �i anxietatea [trad.n.]) (Kirby 2006: 35).
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Astfel de aser�iuni consolideaz� �i mai mult ideea c�, pentru
mul�i dintre noi, istoria �i consecin�ele sale, de exemplu tragedia
întâmplat� la 11 septembrie 2001 a fost atât de evident�, încât se pare
c� postmodernismul s-a pr�bu�it el însu�i odat� cu turnurile-gemene.
Alan Kirby continu� în felul urm�tor, conving�tor �i percutant,
deopotriv�:
This pseudo-modern world, so frightening and seemingly uncontrollable,
inevitably feeds a desire to return to the infantile playing with toys which
also characterises the pseudo-modern cultural world,
You are the text, there is no-one else, no author; there is nowhere else, no
other time or place. You are free: you are the text! (Aceast� lume pseudomodern�, atât de însp�imânt�toare �i p�rând incontrolabil�, nutre�te în mod
inevitabil dorin�a de reîntoarcere la joaca infantil� cu diverse juc�rii care, de
asemenea, caracterizeaz� lumea cultural� pseudo-modern�, sau ,,Tu e�ti
textul însu�i, nu mai exist� altul, niciun alt autor; (textul) nu este în alt� parte,
în niciun alt loc sau timp. E�ti liber: tu e�ti textul! [trad.n.]) (Kirby 2006: 37).

Am ales aceste argumente referitoare la dec�derea
postmodernismului tocmai din spa�iul cultural american, deoarece aici a
fost generat� mi�carea postmodernist�, în sensul larg al cuvântului, �i tot
aici se întorc întreb�rile referitoare la extinc�ia acestuia, la interoga�ia
dac� tendin�a c�tre fragmentare, provizorat, performance, instabilitate,
relativism, este profitabil� sau nu, cel pu�in în domeniul culturii.
Pare pu�in deplasat s� trecem de la postmodernismul de sorginte
american� la literatura basarabean�, a c�rei hibriditate trimite atât la
marea cultur� rus�, cât �i la literatura român�, aflat� înc� în minorat.
Totu�i, în contextul (postmodernist) al globaliz�rii, �i dac� stilul
postmodern românesc se revendic�, în parte, de la cel american, cu
rezervele de rigoare, a�a cum explic� Mircea C�rt�rescu, în lucrarea
lui despre postmodernism, atunci nu se poate face abstrac�ie de faptul
c� acesta din urm� s-a propagat pe tot mapamondul, în varii forme,
nef�când excep�ie nici fosta U.R.S.S., necum minuscula Basarabie.
Condi�ia postmodern� se manifest�, în cele din urm�, în forme
proteice, atât în Vest, cât �i în Est, c�ci ar trebui luat� în considerare o
interpretare chiasmatic� a fenomenului, în sensul analiz�rii efectelor
economiei capitaliste, pe de o parte, �i ale ideologiei comuniste, pe de
alta, efecte care, paradoxal, prezint� �i o infim� suprapunere:
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In Western society, postmodernism is often regarded as a continuation of the
logic of late capitalism, a condition in which all ideas and styles acquire the
form of commodities and become manageable and changeable. In the Soviet
Union, postmodern relativity of ideas arises from its own ideological, not
economic, base. (,,În societatea vestic�, postmodernismul este adesea v�zut
precum o continuare a logicii capitalismului târziu, condi�ie datorit� c�reia
orice idee sau orice stil cap�t� forma bunurilor de larg consum, �i devine,
într-un fel, flexibil ori schimb�tor. În Uniunea Sovietic�, relativitatea
postmodern� a ideilor î�i are originea într-un fundament ideologic, �i nu
economic [trad.n.]) (Perloff 1993).

De aici �i pân� în sfera imaginarului, distan�ele se proiecteaz�
într-o manier� particular�; de aceea, în lumea occidental�, fic�iunea, în
sensul larg al termenului, având un con�inut mai concretist, este
susceptibil� s� primeasc� în mod frecvent nuan�e derizorii, sau chiar
negative, pe când în societ��ile estice, mai conservatoare, asemenea
practici artistice sunt de obicei împotriva canoanelor, astfel încât
The point is that Western culture has great respect for reality that is beyond
signs. As soon as signs proved to be self-sufficient, they immediately
acquired a playful dimension. The Russian cultural tradition is much more
inclined to view signs as an independent reality deserving of the greatest
esteem. Therefore it was extremely difficult to accept that these signs which
substitute for reality all may become objects of irony and aesthetic play.
(,,Ideea este c� aceast� cultur� occidental� are un mare respect pentru
realitatea care este dincolo de semne. Atâta vreme cât semnele se dovedesc a
fi autosuficiente, ele cap�t� aproape imediat o dimensiune ludic�. Tradi�ia
cultural� rus� este mai înclinat� s� observe semnele precum o realitate
independent� care merit� cea mai mare pre�uire. De aceea era extrem de greu
s� se accepte c� aceste semne care înlocuiau realitatea puteau deveni obiecte
ale ironiei �i ale jocului estetic [trad.n.]) (Perloff 1993).

Revenind mai specific la literatura basarabean�, observ�m c�
aceasta nu a însemnat la propriu o a�a-zis� sincronizare cu
postmodernismul occidental, din cauza ocult�rii istorice, pentru c�
prin Cortina de fier nu se puteau z�ri nici pe departe luminile
Apusului, în schimb aproape imediat dup� c�derea acestui obstacol,
efortul de aliniere, în sensul bun al cuvântului, dar într-o firav�
m�sur�, la început, la tendin�ele culturii �i literaturii române, s-a
produs inevitabil. Aspecte de acest gen sunt remarcate chiar din
interiorul criticii �i istoriei literare basarabene, într-o lucrare recent�,
Poezia optzecist� basarabean�. Schimbare de paradigm�, elaborat�
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de c�tre Grigore Chiper: ,,Dac� în anii 6070 sincronizarea se
produce sporadic, pe cont propriu, între ini�ia�i, f�r� ca fenomenul s�
poarte un caracter de mas�, genera�ia 80 este prima genera�ie de
scriitori ie�i�i dintr-un regim cultural totalitar �i profund antiromânesc
con�tientizând menirea s� realizeze sincronizarea cu literatura
român� (Chiper 2013: 11). Mai ales, poezia, parafraz�m, a fost mai
pu�in supus� mutil�rii, ambiguitatea specific� salvând-o din câmpul
unei ,,responsabilit��i ideologice directe. Cazul lui Emilian GalaicuP�un este unul singular, deoarece el se apropie cel mai mult de grani�a
artistic� favorizat� de bre�ele anterioare de tip ,,glasnost sau de
,,perestroika, �i ulterior de revolu�ia român� din 1989 : ,,Când
de-odat� tu r�s�ri�i în cale-mi,/ perestroik�, tu!... restul e literatur�
(din Poem kaligrafic  Galaicu 2009: 29).
Crea�ia sa trebuie citit� printr-o prism� ambivalent�, atât din
punct de vedere istoric, dar �i ,,spa�ial, deschis� c�tre literatura rus�
,,clasic�, �i c�tre aceea român� modern�, precum �i postmodern�.
Dep��e�te îns� cele dou� tendin�e, scriitorul/autorul nefiind deloc un
,,nostalgic al sovietelor, precum destui scriitori basarabeni, �i
ner�mânând anchilozat în lipsa de canoane ridicat� la rang de canon
din postmodernismul românesc. Dup� primele dou� volume de
versuri, Lumina proprie, publicat la Editura Literatura Artistic�,
Chi�in�u, în 1986, �i Abece-Dor, tot la aceea�i editur�, ap�rute în
grafie chirilic�, a�adar neromânizate pe deplin, cel pu�in la nivel
formal, Levita�ii deasupra h�ului anticipând întrucâtva urm�toarele
poeme (despre Ch-�u, un fel de abreviere de la Chi�in�u), cea mai
reprezentativ� carte editat� în România este Cel b�tut îl duce pe cel
neb�tut (Galaicu 1994), în care profeseaz� un stil neo-humanist,
a�adar eclectizând elemente renascentiste cu altele, moderncontemporane  astfel, ,,s�rmana Yorrika, fostul craniu hamletian,
devine propria ma�in� de scris, îns� apare inevitabil �i un ,,me�ter
(rus), care gr�ie�te: ,,eu am fost pentru trecerea/ la alfabetul latin
printre primii [...] (Galaicu 1994: 19), forjarea similitudinii între
tastele ma�inii de scris �i dantura unui craniu ducând la o imagine
inedit�, proliferant�, referitoare la genocidul comunist rus. Pân� �i
clopo�elul ma�inii de scris duce cu gândul la cel ag��at alt�dat� de
tichia bufonului. Întâiul poem din volum, de altfel, îi este dedicat, nu
întâmpl�tor, lui Eminescu, câteva secven�e inter- �i intra-textuale din
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poetul clasic român (onomatopeea ,,cap! cap!, din F�t-Frumos din
lacrim�) fiind inserate aici. Ultimele dou� versuri din poemul
omonim, sintetice, transmit un mesaj fundamental  ,,Yorika mea,
f�rOmega  Capi�te c-o pies� lips�/ de unde furat-au ru�ii(-ne!)
craniul frumoasei Calipso! (Galaicu 1994: 24), referindu-se la
teroarea istoriei, dar �i la menirea ingrat� a poetului (postmodern), de
a nu i se oferi nemurirea, a�a cum ne direc�ioneaz� codurile
culturale/mitologice.
Tot aici intervine o alt� component� a discursului acestui poet, �i
anume faptul c� scrierile sale se deta�eaz� de o anumit� atitudine
democratic�, a�a cum cereau regulile nescrise ale postmodernismului,
�i se adreseaz� unui cititor deja format, de ni��, cum s-ar spune, chiar
,,dincolo de faptul c� explicit sau implicit un autor î�i construie�te un
lector model, a�a cum crede Umberto Eco, �inta esen�ial� a imagina�iei
lui r�mâne a fi tehnicile de deschidere a universului propriu �i a
propriei viziuni poetice, în concordan�� cu esen�a lumii fic�ionale
(Caraman 2010: 1112).
Într-o ordine similar� de idei, religiozitatea difuz�, care dup�
cum se �tie, nu mai este specific� postmodernismului, ci dimpotriv�,
constituie o tr�s�tur� care apropie aceste poeme de altele similare ale
confra�ilor basarabeni, precum �tefan/ Savatie Ba�tovoi  ,,Deasupra
lor am tremurat: în gesturi/ mici risipind-o, forma mâinii Lui.../ ...de
vârful degetelor poate/ de mai atârn  a început/ de semn al crucii?...
(din poemul Gesturi  Galaicu 1996: 29). Aluzia fin� la mâinile abia
atinse de pe tavanul capelei Sixtine, f�urite de Michelangelo este
transpus� subtil, aproape metonimic, pe t�râmul rug�ciunii, iar la nivel
morfologic, printr-o u�oar� ambiguizare. Tot mâna, definitorie pentru
creator, cu majuscul�, cu minuscul�, oricum ar fi, apare în poemul
Pasager din volumul mai recent Arme gr�itoare (2009): ,,într-o mân�
de om, Dumnezeu �i Satana fac skandenberg. mâna// scrie mor�ii cu
cerneal�/ �i pe cei vii cu ro�eal� (Galaicu 2009: 12). Adeseori,
intarsii cronic�re�ti dau seam� de faptul c� poetul face abstrac�ie de
curentul în care scrie, postmodernismul, �i revine la valori mai vechi
�i mai autentice.
Într-un context mai larg, Pieta, schimbarea la fa��, Iov,
Pomelnic sunt tot atâtea sec�iuni ale macropoemului gestual. Este
adev�rat c� Emilan Galaicu-P�un nu reu�e�te s� ias� (înc�) din
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capcanele dic�iunii postmoderne, atunci când contempl�, de pild�,
fugitiv, comunicarea abstract� a dou� persoane surdo-mute aflate în
plin zgomot citadin al unui banal tramvai de la Ia�i, pe care le
aseam�n� cu doi p�ianjeni, c�ci ,,din umeri le cresc încontinuu
gesturi. Din aceste scenarii suprarealiste referitoare la ni�te
,,marginali, eul liric se sustrage proclamând cu o senin�tate
imperturbabil�: ,,Sunt  corp str�in  prins în vorbirea mimetic�-a
dou� t�ceri, aici inserând cu aceea�i senin�tate ori non�alan��
postulatul lui Craig, un savant care s-a ocupat cu originea Universului:
,,Omul  crea�ie a naturii  e corp str�in în structura abstract� a operei
de art�. De altminteri, basarabeanul nostru este ,,poetul multiplelor
surse. Ioan Mu�lea contabilizeaz� o adev�rat� cascad� de nume spre
care ar radia poezia lui Galaicu-P�un: Benn, Mandel�tam,
Maiakovski, Pasternak, Brodsky, Caraion, Mircea Ciobanu, Virgil
Mazilescu, �t. Aug. Doina� �.a., mai consider� Grigore Chiper în
studiul men�ionat (Chiper 2013:121).
În subsidiar, nevoia sporit� de intertextualitate la acest scriitor
este legitimat� de necesitatea acerb� de reprezentare a lumii ca
�es�tur� transcendent�, Pomelnic fiind o capodoper� a unui nou limbaj
poetic, a unui Blaga pu�in extrovertit. În poemele emiliene,
,,Dumnezeu e  ca somniferul  dizolvat în ceruri (din poemul
Insomnii de veci  Galaicu 1991: 33), iar iedera de pe cruce devine
totuna cu Sfânta Magdalena.Totodat�, ,,Poetul se situeaz� în general
în mit, iar relectura are menirea s� împrosp�teze senza�iile, s� le
pulverizeze �i s� le intensifice impactul la un grad înalt de
afectivitate, insist� exegetul Grigore Chiperi (Chiper 2013: 134).
Într-un poem precum Plimbare de sear�, autorul demonstreaz� faptul
c� anticul skandalon poate fi redus la t�cere cu îns��i t�cerea: prin
intermediul prozopopeei, Inchizi�ia devine personaj feminin, extrem
de provocator, purtând a�adar un nume similar cu ,,teroarea istoriei.
Rolul acesteia se limpeze�te atunci când este derulat� o formul�
aproape incantatorie, reluat� la nesfâr�it, �i care începe astfel  ,,î�i
mu�c� limba din gur� �i limba latin� mi-o scuip�-n obraz înjurândum�/ limba crescându-i la loc �i vulgata �i-o/ mu�c�  (Galaicu 2009:
28) �.a.m.d., acela�i lucru întâmplându-se cu franceza, portugheza,
spaniola, italiana, �i, surpriz�, cu româna, de unde se în�elege c� din
ucronie se trece brusc în cea mai acerb� istorie recent�. Macropoemul
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Cel b�tut îl duce pe cel neb�tut este destul de ermetic, îns� con�ine
sugestii hristice aproape evidente.
Acest scriitor de�ine o anumit� u�urin�� de a face salturi artistice
de la inefabil �i indicibil la cea mai acerb� reprezentare a
corporalit��ii, toate acestea necontrazicând tiparele celui r�stignit pe
Golgota
,,Rela�ia cu absolutul/ transcenden�a sau cu istoria este
mediat� de corp, iar întruparea �i cunoa�terea imediat� a acesteia.
Odat� cu centrarea pe fiin�a uman�, în datele ei concrete, fizicsenzoriale, abstrac�iunile, corporalizate, devin palpabile, rezultând de
aici sporirea autenticit��ii artistice (�urcanu 2013: 2).
Rememor�m tot aici, prin intermediul studiului lui Grigore
Chiper, caracteristicile poeziei basarabene (Chiper 2013: 3132):
 aderarea la timpul actual �i con�tientizarea unei st�ri aparte,
lucruri care conduc la definirea unei ars poetica proprii;
 ,,socialismul anacronic �i haosul tranzitoriu care îi determin�
pe autori s� tr�iasc� într-o adev�rat� lume ca nelumea eminescian�;
 componenta cultural� dominant� a genera�iei care imprim�
variate modalit��i ale intra- �i intertextualit��ii;
 ,,spiritul sincer al libert��ii asumate care îi face pe scriitori s�
se refugieze în ludic, �i chiar în absurd;
 un soi de lirism în ton minor, neo-s�m�n�torist, este respins în
prima etap� a perioadei optzeciste;
antiretorismul devine expresia unei noi retorici;
,,prozaizarea discursului prin formula epic� �i jurnalistic�, schi�ând
gesturi exagerate;
 ,,accederea, prin memoria cultural�, la un nou nivel de hiperrealitate livresc�, superioar�, recuperatoare de epoci �i etape pierdute,
desf��urate pe fundalul unui real tot mai degradant, cu referire aici la
dep��irea tonalit��ii comuniste;
 caracteriza�i de onirism, poe�ii desf��oar� un fel de spectacol
mundan, în care cartea este un instrument soteriologic;
 subiectul multiplu, în sensul postmodern al termenului, este
l�sat prad� unui ego mai puternic, dar având mai multe ipostaze,
ipostaziat în mai multe fe�e, integrându-se aici eul biografic, ce apar�ine
cotidianului, micro-eul, ori eul scriptic, pl�smuitor de macro-text.
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Dup� cum am men�ionat, Emilian Galaicu-P�un se deta�eaz� de
al�i poe�i basarabeni postmoderni, �i prin propensiunea caligramatic�,
adic� a scrisului elaborat, �i la propriu �i la figurat, maestru din
literatura european� având pe Konstantinos Kavafis, iar la noi, în
spa�iul strict românesc, pe Virgil Mazilescu. ,,Aceast� diversitate a
modalit��ilor de receptare se explic� m�rturisind despre  a�a cum
observa �erban Foar�� �i Alexandru Cistelecan  « temperamentul
oximoronic », ce const� în simultaneizarea unei « electricit��i
imaginative care se angajeaz� spontan în stihial » cu « o poetic� de
migal� » (Caraman 2010: 1112).
Din volumul Arme gr�itoare mai atrage aten�ia (Po)em în carne
�i oase, un soi de autoportret liric, sau mai degrab� un epitaf
anticipativ, în care trecerea poetului în eternitate, la modul valoric,
este v�zut� în mai multe feluri, complementare: ,,când va fi s� dau
col�ul, întâmple-se tot a�a cum se imbric�, în schelele/ de la trei
ierarhi, lemnul cu fierul; ,,tot a�a cum se iau, pân�-n pînzele albe (de
nunt�), rugina cu cariul; ,,a�a cum fac roata b�ie�ii �i fetele, prin�i
dup� umeri/de mijloc, la hor�, ca un brâu de la trei ierarhi; din
aproape-n aproape, iubirea/ [ ] se-mpreun� petrece-ntru des�vîr�ire.
Înc� o dat�, ,,moartea merge ca ceasul de �ah la Emilian GalaicuP�un (în blitzlicht) sau ,,cine-i gata îl iau cu lopata (alt� aluzie la
moarte) (Galaicu 2009: 17).
Atunci când trece în registrul erotic, autorul sfideaz�
obi�nuin�ele postmodernit��ii, prin faptul c� refuz� s� î�i descrie
experien�ele tr�ite (precum Claudiu Komartin, de pild�), ci ajunge din
nou la un grad proxim de generalizare, �i nu se cantoneaz� exclusiv în
obscenit��i sau vulgaritate, ci le transfigureaz� în poiein, în dragoste
pur�, a�a cum f�cuser� cu mult înainte Baudelaire sau Eminescu, �i
mult mai înainte, Tereza de Avila: ,,urm�re�te întocmai natura fiec�rui
glas în în�l�are/ sc�dere, înscris�-n profilul/ melodic al frazei ei/ în
osatura/ de rozariu a ritmului lui. poezia se-arat� în chip de femeie/
surprins� din spate, ad�ugând ,,aduce aminte de umerii Lui
cump�nind  via crucis, pe str�zile Ierusalimului. Efortul urcu�ului
c�tre transcenden��, la nivel de con�inut, transmodernitate, la nivelul
formei, se transpune în versuri inconfundabile precum ,,golite de
m�duv�, oasele noastre-ntr-o zi vor ajunge, -n orchestra/
arhanghelilor, instrumente/ de suflat (din Poema r�sfrângerilor 
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Galaicu 2009: 37). Passagère este aproape o simfonie liric� intens
modern� închinat� femeii, conceput� ca rodie cu o mie de chipuri,
simbolismul acestui fruct, înc�rcat de coduri culturale biblice, antice
grece�ti, armene�ti etc. fiind plurivalent, iar puritatea îmbinându-se cu
fecunditatea în mod fericit.
Alt poem, Figur� în repaos este conceput ca o succesiune de
versete dup� modelul celor vetero- sau neotestamentare. În partea a
doua a c�r�ii, Poeme reciclate, 8 din cele 12 poeme sunt reluate, cu
mici modific�ri, din colec�ia Yin Time (1999). Mai re�inem totodat�,
într-un context mai extins, faptul c�
Poemul Vaca are structura unui articol enciclopedic �i literar. Poemul se
dezvolt� cuprinzând copil�ria, realitatea, amintirea, toate având genericul din
titlul poemului. Expresia latineasc�, fragmente din poezii eminesciene sau
din cântece populare într-o anumit� perioad� istoric� sau fraze simulând
banalitatea cras� sunt tot atâtea perle de autor în acest poem marcat de
timp (Chiper 2013: 117).

În fapt, se recunoa�te underground-ul basarabean, împ�mântenit
în forme române�ti în mai toate poemele lui Emilian Galaicu-P�un,
care î�i caut� r�d�cinile într-o vreme a dezr�d�cin�rii. În continuare, o
alt� însu�ire a poematicii sale este dominanta artei t�cerii, cum ar
spune R. Blanchard, cu toate c� o aparent� logoree continu� o
camufleaz� permanent în toate aceste versuri. Reîntoarcerea la
inocen��, uneori sub blazonul erotismului dus la extrem (cum ar fi
purificarea paradoxal� prin intermediul carnalului, precum la ru�i �i
indieni), constituie o alt� însu�ire constant� a scrisului acestui autor. În
alt plan, asimilarea lec�iilor trecutului în scopul îmbog��irii
prezentului, integrarea lui carpe diem în ansamblul experien�elor
personale pozitive, iat� alte coordonate caracteristice. Este o poetic� în
general a toleran�ei, a aprecierii �i a acept�rii celuilalt, deschidere �i
bun�tate, cum ar zice Steinhardt. Poemele cunosc, de asemenea, o
propensiune c�tre anticul Gnothi seauton/ ������������, care se
îndreapt� din nou c�tre fiin�a uman� ca entitate spiritual�, �i nu ca
insul� izolat�, scufundat� în propriul individualism (cum se întâmpla
în postmodernism). În c�utarea sinelui, stilul lui Emilian Galaicu-P�un
las� deoparte, poate nu definitiv, aproape toate accesoriile
postmoderne, exprimând un univers ideo-afectiv singular, care nu
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decep�ioneaz�, ci dimpotriv�, ofer� n�dejdea (sau speran�a !) unei lumi
mai bune.
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Emilian Galaicu-P�un and the Postmodernism in Decline
We can easily recognize the artistic underground from Basarabia,
transformed into Romanian form in almost all poems of Emilian GalaicuP�un, who is searching his roots in a time of alienation. Another
characteristic of his poetry is the dominant of silence art, even if a kind of
continuous locvacity constantly hides in all the poems. The return to
innocence, sometimes under the emblem of an extreme erotism (as the
paradoxal sublimation through the flesh) constitutes also one of the
permanent trays of Galaicus writings. Otherwise, the assimilation of the
past lessons in order to enrich the present, the integration of carpe diem in
the assembly of the personal experiences are other specific coordinates.
Somehow, there is a poetry of tolerance, appreciation and acceptance of the
other. The poems possess, too, a predilection towards the antique �����
�������, which leads again towards the human being like spiritual entity,
but not as an isolated island, sunk into its own individualism (as it happened
in postmodernism). Being in the search of the self, the style of Galaicu-P�un
leaves away, even not definitively, almost all postmodern accessories,
expressing an unique emotional and ideatic universe, which does not
disappoint, but on the contrary, it offers the hope for a better world.
Institutul de Filologie Român� ,,A. Philippide al Academiei Române
Ia�i, România

Cultur� �i identitate în postmodernism:
cazul unei autoare∗
Victori�a ENCIC�
Key-words: cultural influences, delirionism, experimental fiction,
oneiric prose

1. Cultur� �i identitate în contemporaneitate
Abordat gre�it în mod frecvent prin teoria identit��ii cu fenomenul
de origine american�, postmodernismul nu avea alt� cale în literatura
român� decât cea actual�, consemnat� prin damnare. În ciuda tuturor
pledoariilor contra acestuia, studiul de fa�� mai risc� o ipotez� pentru
sus�inerea ideii c� el poate fi înc� valoros în cultura noastr�, dac� este
corect abordat, în�eles prin forma sa adaptat�/derivat�. Continuând o
idee invocat� printre rânduri de Simona Sora, în Reg�sirea intimit��ii
(Sora 2008), aceast� lucrare subscrie argumentului c�
postmodernismul nu este altceva decât un umanism special, constituit
în mod original pe criteriul intimit��ii, corelat cu limbajul
corporalit��ii. De altfel, postmodernismul este, pentru spa�iul
românesc �i pentru întreaga cultur� european�, un fenomen de import,
iar în sprijinul acestei idei vin tot mai multe influen�e de origine
str�in� pe care le suport� acest spa�iu înc� din anii optzeci ai secolului
trecut, când mi�c�rile �i evenimentele de amploare din Statele Unite
ale Americii, �i nu numai, au provocat, prin curiozitate �i imita�ie,
reorganizarea gândirii contemporane române�ti �i europene. Este
interesant de observat modul în care aceste influen�e modeleaz�
literatura român� (aici ne vom ocupa de scrisul feminin) �i afecteaz�
cultura �i identitatea na�ional�, dar mai ales pe cea particular�. Practic,
lucrarea este o analiz� aplicat� a operei scrise pân� în prezent de
scriitoarea clujean� Ruxandra Cesereanu. Scopul acestei expuneri este,
�����������������������������������������������������������
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a�adar, acela de a scoate în eviden�� câteva tr�s�turi ale literaturii
postmoderne �i de a urm�ri modul în care acestea au fost apropriate
ori adaptate de scriitoarea român�.
În acest sens, este cunoscut faptul c� literatura român� nu a admis
influen�e în mod unidirec�ional, cum se �tie, de altfel, c� teoria
influen�elor literare s-a aflat în strâns� leg�tur� cu evolu�ia economic�
a lumii (de regul�, statele ultradezvoltate invadeaz� �i pia�a literar�).
Astfel, din secolul al XIX-lea �i pân� la începutul secolului al XX-lea,
literatura român� î�i consacrase idolul francez ca model absolut, în
timp ce c�tre jum�tatea secolul al XX-lea �i, mai ales, dup� anii 1960,
literatura român� se reorienteaz� c�tre modelul anglo-saxon �i
american. În prezent, paleta de influen�e nu mai este unilateral�, c�ci
ac�ioneaz� acum, simultan, o serie de stiluri �i tehnici de la cele
provenite din mai vechiul model francez, trecând prin cel sudamerican, pân� la cel asiatic. Pe lâng� tehnicile experimentale nord �i
central-americane en vogue, literatura contemporan� a împrumutat
elemente de stil (biografism, intimism, subiectivism) din literatura
sud-american� (Gabriel Garc�a Márquez, Carlos Castaneda, Paulo
Coelho) sau ceh� (Milan Kundera), �i puncte de vedere din filosofia
unor autori polonezi (W. Gombrowicz) ori spanioli (J. Ortega y
Gasset, J. Saramago etc.). Scrierea la persoana întâi, concentrarea pe
spa�iul cel mai autentic al fiin�ei umane (interiorul/sufletul), expunerea
netrucat� utopic a realit��ii cotidiene �i sublinierea imperfec�iunilor
lumii în care tr�im sunt caracteristici care au schimbat a�tept�rile
lectorilor, au influen�at modul în care ace�tia percep lumea �i, implicit,
comportamentul �i ra�iunea lor. O modificare esen�ial� în mentalitatea
lectorilor  ini�iat� treptat dup� cel de-al doilea r�zboi  este aceea de
a-i convinge s� accepte literaturile marginale (semnate de femei,
negri, �igani, tineri etc.). De altfel, exist� o serie de elemente culturale
inedite care se pot culege din literatura actual� (tradi�ii, obiceiuri,
ra�iuni, atitudini) cu puternice efecte asupra propriei identit��i, dar �i
asupra identit��ii na�ionale. În fond, scriitoarea de care aceast� lucrare
se ocup� admite influen�e en vogue  Gabriel Garc�a Márquez, Carlos
Castaneda  dar �i influen�e venite din literaturi care nu mai stau pe
podium de câ�iva ani, cum este cazul literaturii ruse, Mihail Bulgakov
fiind maestrul absolut, m�rturisit, al scriitoarei clujene. În textele sale,
îns�, o alt� literatur� de influen�� este cea francez�, stilul preferat fiind
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cel al lui Boris Vian, îns� la aceste aspecte se va reveni la timpul
potrivit.
2. Cum se scrie identitatea în postmodernism
Asociat� frecvent cu Grupul de la Echinox, Ruxandra Cesereanu
este o scriitoare postmodern� prin excelen��. Scrisul s�u este o for��
con�tient� �i educat�. Irina Petra�, în Literatura român�
contemporan�, intuia foarte precis originile acestei for�e:
C�r�ile scrise de Ruxandra Cesereanu sunt, toate, fie c� e vorba de volume de
versuri, de proze ori de eseuri, provoc�ri. Temele sale preferate ar fi necumin�enia (în sensul îndr�znelii de a ataca subiecte par�ial tabu) �i autopedepsirea, adic� supunerea, în cele din urm�, la cea mai în vog�, mai
rentabil� atitudine fa�� de exact acelea�i subiecte, cu riscul de a l�sa în umbr�
trendul de dragul modei. Altfel spus, scrisul ei nu vine dintr-un imperativ
interior, strict personal (c�ci interiorul autoarei mi se pare locuit de
disponibilit��i bogate �i nu o dat� contradictorii, o veritabil� privacy fiind
exclus� într-un miez cople�it �i h�r�uit de margini) (Petra� 2008: 270).

Ca majoritatea postmodernilor, Cesereanu scrie proz�, poezie,
eseu, ziaristic�. Multilateralitatea de limbaj a autoarei confer� textelor
sale literare o expresivitate rar� în literatura contemporan�, mizând pe
un amestec de stil gazet�resc  spectaculos, antrenant  �i pe o
tematic� provenind din carnavalescul superior al intimit��ii umane. În
aceste condi�ii, exist� nenum�rate forme de a-i interpreta textele, îns�
lucrarea de fa�� va alege cercetarea a numai dou� linii centrale 
recunoscute undeva de autoarea îns��i. Prin urmare, opera sa poate fi
consemnat� în dou� direc�ii majore: oniric-suprarealist� (dac� este
permis� aceast� exprimare) �i experimental�. Ambele direc�ii amintite
sunt subordonate poeticii delirioniste (explicat� pe larg într-un articolmanifest din 2007)  prin care se antreneaz� o total� ne-cumin�enie
estetic�  un sistem sau o organizare particular� a gândirii
caracterizat�, în principal, prin utilizarea unor idei neconven�ionale,
exotice  idei-prostituate (Cesereanu, blog, 5 iulie 2009)  r�s�rite
dintr-o cert� oboseal� filosofic� ori din plictiseala lecturilor cumin�i.
Prima direc�ie, îns�, se delimiteaz� printr-o încoronare a imaginarului
autohton cu o form� special� de delir, antrenat� �i combinat� cu
visarea �i crea�ia suprarealist�  nu neap�rat în�eleas� ca sistem
avangardist ori estetic revolu�ionar, ci mai curând privit� ca expresie a
intimit��ii spectaculoase, histrionice, meticuloase �i, oarecum, teatral�.
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Via�a ca un supermarket plin� cu de toate, dar mai ales cu senza�ii �i
delir (Cesereanu 2007: 62), aceasta este expresia cea mai clar� a
literaturii Ruxandrei Cesereanu. Textele sale de debut sunt, în mod
special, subordonate unei forme de delir al imagina�iei nemaiîntâlnite în
scrisul românesc. Asta nu înseamn� c� textele mai recente au pierdut
din sacralitatea deja consacrat� a stilului s�u, ci numai c� poetica
delirului permite câteva evolu�ii de la debut la proza din ultimii ani,
despre care se va vorbi la timpul potrivit. Interesant se arat� aici faptul
c� Ruxandra Cesereanu scrie ritualic, adic� urmând logica proprie a
transei. Pove�tile sale par desprinse dintr-un vis continuu. Rezultatul
scontat este exorcizarea dracilor de interior uman, care sunt în noi, stau
acolo mai ales la tinere�e (dar �i la maturitate), stau cocolo�i�i de nu se
�tie ce (Cesereanu, blog, 19 decembrie 2009). Imaginarul individual
surprinde printr-o geografie a carnavalescului superior lipsit� de
rigoarea �i economia mintal� dat� de faptul imediat, real.
Dragostea (�i nu iubirea)  pentru a aborda a doua direc�ie
recognoscibil� în proza scriitoarei , tem� indiscutabil definitorie, este
calculat� la cote maxime, antrenat� de un spectacol al imagina�iei
nelimitate. Permanent, ea este rupt� de natura sa conven�ional� �i
sc�ldat� într-un ocean de forme necunoscute, dar existente parc� de o
ve�nicie acolo, în mintea uman�, amor�ite a�teptându-�i sclipirea.
Carnavalul firii umane se întrege�te în proza experimental� a lui
Cesereanu, cu studiul iluziei (C�l�torie prin oglinzi), al obsesiilor
(Purgatoriile), al nebuniei (Nebulon), al terorii (Un singur cer
deasupra lor), ca dovad� a teoriei sale personale prin care literatura �i
arta, în genere, sunt spa�iile cele mai adecvate pentru a expune
violen�a dinl�untrul fiec�ruia, alteritatea simpl� sau excesiv� care
exist� în noi �i se manifest� atunci când ne afl�m doar în prezen�a
noastr�, deci în condi�ii de maxim� sinceritate �i solitudine. Cesereanu
practic�, cu alte cuvinte, o literatur� a imposibilului, a�a cum a fost ea
definit� de Ph. Forest, în care primordial� devine o zon� secundar� a
esteticii  negative, desigur  unde domne�te o tematic� a inutilit��ii �i
a violen�ei  caracteristic� întregii literaturi contemporane , amintind
nebunia, be�ia, s�lb�ticia erotic� sau mistic�, r�ul, moartea în sfâr�it
(Forest 2008: 36). Nu exist� nimic l�sat la întâmplare, nici un semn de
punctua�ie f�r� expresivitate în textele Ruxandrei Cesereanu.Temele
sale preferate, în aceste c�r�i  prelungite (�i) în/din poezie , sunt
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scoase din aceea�i cas� cu fantome, de care vorbea Dan C.
Mih�ilescu (Mih�ilescu 2006: 330), în care trupul �i sufletul poart�
conflictul întâiet��ii. Titlurile volumelor sale sunt, întotdeauna,
spectaculoase, seduc�toare, imposibile, ca într-un articol de prim�
pagin�. Niciun respect fa�� de clasicele structuri ale romanului,
nuvelei sau povestirii nu se întrevede în textele sale, aceasta doar
pentru c� scriitoarea î�i construie�te întreaga sa estetic� prin
nonconformism �i deconstruc�ie (artificii devenite de prima mân� în
textele sale), instaurând inevitabil alte seturi de conven�ii,
suprastratificate, inedite, originale. În acela�i fel, întrep�trunderea
speciilor (poezia liric�, poezia epic�, povestirea, romanul, nuvela etc.)
�i a diferitelor tipuri de discurs (poetic, publicistic, prozodic) sunt
tehnici care completeaz� suita de similarit��i între scriitoarea clujean�
�i literatura echinoxi�tilor �i a optzeci�tilor bucure�teni. Desigur,
statutul s�u unic în literatur� este dat de talentul incontestabil, nu de
asocierea cu vreun fenomen sau grupare.
Straniul �i supra-realismul c�r�ilor amintite ca f�când parte din
prim� direc�ie  paradigma de crea�ie ghidat� de oniric �i
suprarealism  identificabil� în special în prozele publicate pân� în
2005 (cu excep�ia celei din 2002, Tricephalos, care se pliaz� mult mai
adecvat celei de-a doua direc�ii, dar ea nu se eschiveaz� nici de la
suprarealismul amintit aici) deriv� din func�ia esen�ial� a ritualului
delirului: aceea de intrare în trans�. Scrisul s�u  C�l�torie prin
oglinzi, Purgatoriile, Nebulon  pare un efect inedit al unei experien�e
psihice �i spirituale suficient de periculoase �i tensionate pentru a crea
spa�iul distopic, nedes�vâr�it �i halucinant al textelor sale ori pentru a
între�ine intimitatea disforic� a naratoarei  s� fie a�a oare, sau este
doar o sugestiv� p�c�leal� a lui Cesereanu, iar, în vremea când cititorii
cred în intimitatea aceasta puternic angoasant�, naratoarea este
suficient de cald� �i lini�tit�, scriind într-un birou comod, din care face
un efort deloc dificil de a-�i educa afectivit��ile negative, exorcizândule pe foaia alb�?
Romanul din 1989 (C�l�torie prin oglinzi) se prezint� ca un
delir, un vis viu �i infinit, în care se în�ir� ne�tirbit un bestiar fabulos
de influen�� kafkian�. Oameni �i animale î�i disput� întâietatea în
spa�iul terestru, atât în înf��i�area sa cotidian�/diurn�, cât �i în extrema
sa maladiv� (locul real al ac�iunii este un sanatoriu  alegorie a fostei
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republici comuniste). Nici romanul din 1997 nu st� departe de muza
lui Kafka, îns� este completat� �i de altele mai vechi, între care cea mai
evident� este abaterea c�tre Dante. Lumile diferite (Purgatoriile),
constituite pe inter-spa�iu �i intra-spa�iu, cercurile infernului a�adar,
sunt tot atâtea forme ale alien�rii individului în societatea
postindustrial� câte metamorfoze posibile exist� în rândurile lui Kafka
ori câte cercuri infernale cunoa�te Dante în c�l�toria sa al�turi de
Vergiliu. În Nebulon  dar �i în Tricephalos  personaje diverse �i
stranii se afund� într-o lume pe dos, la al c�rei aspect contribuie ele
însele. Carateristica aceasta pe dos nu înseamn�, îns�, o întoarcere
plin� de umor �i ironie ca la Caragiale, ci o recuperare spectaculoas� în
maniera lui Goya ori Dalí. Situa�iile în care sunt antrenate personajele
sunt seduc�toare prin r�sturn�rile �i imposibilul în care se v�d prinse. În
fine, întreaga serie de opere literare scrise pân� în 2005 se arat�
dominat� de principiul prezent�rii unei atmosfere suprarealiste (nu în
sensul comun), indus� prin trans�, hipnoz�, delir, vis, reverie, fascinând
cititorul de la primul la ultimul cuvânt.
În alt� ordine de idei, dac� intimitatea uman� este aceast�
suprarealitate din care se inspir� autoarea de la Cluj, atunci este clar
c� ea are, în primul rând, caracter erotic. Scriitoarea nu refuz� eticheta,
dar î�i delimiteaz� cu precau�ie supra-erotismul (sinonim cu suprarealitatea, în�elese ca dimensiuni ascunse ale eului) de pornografie,
recunoscând c� se antreneaz� scriind, ca �i al�ii, o proz� cu efect
excitant, stimulativ epidermic, chiar dac� ea nu este propriu-zis o
literatur� pornografic� (Ursa 2010: 40). Aceast� a doua direc�ie în
prozele sale subscrie oarecum  de�i refuz� ideea  celui de-al treilea
val al literaturii cu tendin�� erotic�, de care Cesereanu vorbea în
ancheta întreprins� de Mihaela Ursa, în 2010. Dar erotismul pe care-l
pune în discu�ie Cesereanu este unul provenit dintr-o suprarealitate
superior estetizat�, cu toate c� este o realitate experimental�. În acest
sens, Dan C. Mih�ilescu nu poate fi contrazis când admite c� proza
scriitoarei clujene este un uria� exerci�iu mental  prolix, ce-i drept,
uneori pân� la lehamite  un eseu indirect despre subteranele casei cu
fantasme care este trupul-creier al fiec�ruia (Mih�ilescu 2006:
330−331). Marea inspira�ie a scriitoarei, în textele din ultimii ani, este
dragostea, erosul întors pe toate fe�ele (de aceea probabil o nume�te
Irina Petra� o Lolit� pe dos)  iat�, din nou, revenirea la alterit��ile
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postmoderne ale no�iunii pe dos: erosul-sacralizat prin ritualizarea
vulgarit��ii (Tricephalos), erosul ca pasiune în coresponden�� cu
thanatos (Na�terea dorin�elor lichide) sau erosul ca Second Life
(Angelus). Se dezvolt�, astfel, o lume a supra-ero(t)icului, c�ci,
dezv�luindu-le intimitatea cea mai profund� �i mai sensibil�  aceea a
sentimentelor  autoarea face din personajele sale indivizi de o
autenticitate rar� �i de o verosimilitate contagioas�. De ce, îns�,
interesul acesta manifest pentru iubirea ne-cuminte? Deoarece:
În general, iubirea lin�, senin� este considerat� a fi neproblematic�. Pe când
adulterul �i ipostazele amoroase clandestine introduc, în proz�,
problematizare [...]. Este doar un truc literar, la urma urmei, un pretext pentru
a rediscuta condi�ia amoroas� sau, ca s� folosesc o expresie celebr�, noua
dezordine amoroas�, perceptibil� ast�zi în postmodernitate �i chiar în postpostmodernitate (ori, poate, chiar din pricina acestora) (Ursa 2010: 42).

Întreaga poetic� a ne-cumin�eniei (pe care o identifica, prima
oar�, Irina Petra�, în 2008), pe care o presupunem aici deasupra celei a
delirului �i deasupra tuturor celorlalte aspecte tematice ale textelor
sale, î�i afl� r�spunsul în secven�a citat�: pretextarea rediscut�rii
condi�iei umane, prin tangen�a cu dimensiunile ei definitorii: amorul,
intimitatea, spiritualitatea, via�a, moartea, intelectul etc. Astfel,
misterul Ruxandrei Cesereanu st� închis în metonimia literatur� pentru
via��; literatura substituie par�ial condi�ia uman�, la nivel de
experien��, deci s-ar putea spune c� literatura este, pentru Cesereanu,
un fel de metaexisten��, o via�� a vie�ii, o dedublare a existen�ei în
forma sa superioar�, filosofic�, experien�ial�, suprarealist�, între�inut�
numai pe seama celei dintâi, aproape inexistent� f�r� ea, cum este
intimul f�r� extim. Dar aceast� metaexisten�� este una voit absurd�, de
un fantastic postmodern vecin cu nebunia sau reveria acut�. Este, �i
ea, un truc de natur� cultural�, care are rostul de a men�ine
androginia aceasta perfect� între autoare �i literatur� (dar �i între
literatur� �i condi�ia uman� în ce are ea mai intim �i mai specific).
Tricephalos (2002) este o odisee postmodern� în ne-locul (vezi
Augé 1995) iubirii, adic� în spa�iul min�ii care poate percepe iubirea ca
pe un artefact muzeal, în care sexualit��i extravagante se înscriu privirii.
Aceasta, acoperindu-le �i apropriindu-le, le profaneaz� întru glorificarea
lor. Iubirea romantic� nu-�i mai g�se�te locul în lumea contemporan�,
iubirea egoist�, ne-iubirea, iubirea-moarte, iubirea-obsesie, iubirea
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sadic�  toate formele de iubire interzis�  se integreaz� tabloului
prezentat de Cesereanu ca pretext pentru revalorizarea noii dezordini
amoroase. Na�terea dorin�elor lichide (2007), proz� în stilul lui Paulo
Coelho, cel din Unsprezece minute, este un pseudo-roman despre
feminitate prin ochii masculului �i despre masculinitate prin ochii
femelei. Nu în ultimul rând, Angelus (2010) este un roman marquezian
 cum bine aprecia Ovidiu Pecican (2010)  care pune în discu�ie noile
forme de rela�ionare interuman�, în mediul electronic, astfel luând fiin��
discursul despre erosul din Second Life.
Histrionic� �i prodigioas�, Ruxandra Cesereanu pune în discu�ie,
în textele sale în proz�, o palet� larg� de tr�s�turi postmoderne,
definindu-�i amprenta personal� printr-o poetic� a delirionismului
(vezi manifestul din 2007), creionat� prin obsesia corporalit��ii
(Mih�ilescu, op. cit., p. 330), erosul fantasmatic (Gheorghi�or 2007:
15), magie (Pop-Cur�eu 2013: 448) �i fantastic. În mod personal,
evolu�ia �i receptarea scriitoarei clujene ni se par foarte apropiate de
ceea ce ar putea însemna un fenomen sau un moment literar,
asem�n�tor cazurilor (rare, în istoria noastr�) lui Mihail Sadoveanu,
Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, Ana Blandiana. Adic�,
vrem s� spunem prin asta c� este vorba despre un caz de scriitor
deplin, cu miz�, principii �i poetic� personal�. În poezia pe care o
promoveaz� nu se poate vorbi despre o art� poetic�, pentru c� aproape
toate textele sale sunt ars poetica. În prozele sale, în aceea�i manier�,
nu se poate vorbi de o problematic� ori de o tematic� �i de o viziune
asupra lumii uniform�, modular�, concentrat�, c�ci nara�iunile sale
sunt arheologii narative complexe, fiecare expunând, în salturi uneori
spectaculoase �i de-a dreptul uimitoare, alt� poetic�, diseminat�
printr-o retoric� aparent elementar�, îns� cu note surprinz�toare �i
distincte de la un text la altul. Este drept c�, per ansamblu, exist� o
singur� poetic� ceserean� recognoscibil�, o amprent� a autoarei greu
de confundat  pe care au remarcat-o �i criticii  care configureaz� o
arhitectur� narativ� în evolu�ie, îns� scenariul acesta al evolu�iei sale �i
posibilele previziuni în privin�a ei sunt chestiuni dificile în ceea ce o
prive�te pe autoare. Salturile de la fantastic (C�l�torie prin oglinzi,
Purgatoriile, câteva proze din volumul Nebulon) la autofic�iune (alte
proze din Nebulon, mini-romanul Ucenica din volumul Purgatoriile,
câteva proze din romanul Un singur cer deasupra lor) �i la
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experimentul cu mize erotic-senzuale (Tricephalos,
dorin�elor lichide) sunt spectaculoase �i greu de prev�zut.
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Culture and Identity in Postmodernism:
the Case of an Author
This paper  Culture and Identity in Postmodernism: the Case of an
Author  represents a short introduction to the literature of the Romanian
writer Ruxandra Cesereanu through a reading grid which highlights some of
the contemporary aspects of identity and postmodernism in her work. The
paper intends to emphasize the two paradigms of the art of creation that we
have found in the authors works, differentiable on the basis of content, style
and poetics. Moreover, the secondary stake of this speech is the idea that
postmodernism has imposed such identity and stylistic changes similar to
those identified in the prose of the Romanian writer Ruxandra Cesereanu,
extended almost to the entire area of the present literature.
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Mariana Dan: efervescen�a spiritului creator
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Mariana Dan, poet, critic �i istoric literar, eseist, traduc�tor, este
cadru didactic la Facultatea de Filologie a Universit��ii din Belgrad,
fiind �eful Catedrei de limb�, literatur� �i cultur� român�. N�scut� la
Bucure�ti, se stabile�te din 1978 în fosta Iugoslavie, efervescen�a
spiritului s�u creator manifestându-se atât pe coordonatele deja enun�ate
cât �i în implicarea dezvolt�rii rela�iilor culturale dintre comunitatea
româneasc� din Serbia �i România.
Din 1981, Mariana Dan devine adept� �i teoretician al
clocotismului (klokotrizam) − mi�care de neoavangard� din Belgrad,
despre care public� un amplu studiu în revista Caiete critice (Dan
2006a), revelând aspecte mai pu�in cunoscute sau trecute cu vederea de
al�i critici literari. În poemele publicate în volumul Îngerii din sta�ie
(2006), ea îns��i scrie în spirit clocotist, a�a cum remarc� Eugen
Simion în postfa�a acestei c�r�i:
În poezie nimic nu se pierde, totul se recicleaz�. Postmodernitatea �i-a f�cut un
program în acest sens. Observ c� klokotismul [...] valorific� în chip inteligent
aceast� tehnic� poetic�. Mariana Dan o folose�te �i ea cu abilitate. [...]. Sec�ia
feminin� a klokotismului se dovede�te, astfel, a nu fi deloc intimidat� �i nici
resemnat� în fa�a violen�elor lumii din afar� (Dan 2006b: 108, 109).

Volumul Îngerii din sta�ie constituie o chintesen�� a liricii de pân�
acum a poetei: sunt m�rgeaua de sticl� ce str�luce�te/ doar dac� prin ea
trece lumina (magdalena sau jocul cu m�rgelele de sticl�: 67).
Inefabilul simbolului îngerilor care ne pecetluiesc destinul devine o
întrebare similar� cu a fi sau a nu fi:
Plutesc într-o celul� neagr�/ tot ce simt curge în afara mea / mâinile îngerului
m� poart�/ ca pe-o bucat� de hran� la mu�uroiul/ de furnici gigantice// în jur
trec al�i îngeri/ în toate sensurile �i direc�iile/ ducând des�gi de întuneric/ sub
form� de câini �i maimu�e// în care desag�-i lumina?/ în care-ntunericul?/ în ce
mân� m� poart�/ pe mine îngerul cu-atâta grij�/ s� nu m� lovesc/ nici chiar la
glezn�? (ducând des�gi de întuneric: 8).
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Ironia dezn�dejdii tr�irii într-un univers desacralizat se
concretizeaz� în al�turarea unor no�iuni antinomice la prima vedere:
isus ne-a stins/ lumina pe sc�ri/ ca noi s� ducem/ o mai bogat�/ via�� interioar�./
sfin�ii x �i y/ se-nghesuie cu studen�ii/ la examene/ În care seif sunt chibriturile/
�i-n care moliile metafizice?// Ca s� po�i crede în ceva/ trebuie întâi s� pui/
de�tept�torul/ s� sune când te-a�teapt�/ pisica neagr� s�-�i taie drumul:/ doar
ast�zi, c� mâine/ se schimb� conjunc�iile/ planetelor, criteriile/ �i con�inutul
lingurii/ pe care îl m�nânci cu pâinea/ − trupul lui isus.// Pe um�r îmi plânge/
un nou înger albastru/ de-abia ie�it din tv// �i �sta a uitat cifrul/ a aruncat cheian adriatic�/ fiindc� a vrut, zice el,/ s� ne salveze podurile/ de pe râul sava din
belgrad (pe um�r îmi plânge: 910).

În acest univers p�trunde un alt element-simbol, lupul, ca o
sfâ�iere a visului c�tre realitatea ursuz� a devenirii zilnice din care orice
urm� de candoare a disp�rut:
lupul nu e securistul de cartier/ nici teroristul tapetat cu bombe/ nici sentimentul
fricii/ dând târcoale pe dup� copacii/ p�durii subcon�tientului// [...] lupul e
sensul/ de a fi singur �i sur/ în vis, e alter-ego-ul t�u care/ se ridic� în dou�
picioare/ �i url� la luna nou� �i veche [...]/ lupul e încercarea de-a fi om/ printre
lupi// op�iunile cenu�ii dintre alb �i negru// nu e negru/ e doar noaptea/ când
luna dispare/ �i o reg�se�ti cumva vie/ în propriul buzunar,/ printre chei// lupul
e �i nu e/ lup/ de-a binelea// e când mergi pe burt�/ �i nici tu singur/ nu te auzi/
urlând (lupul din cenu�a mea: 28, 31).

De multe ori, imaginile create sunt �ocante prin al�turarea de
termeni �i no�iuni cu un semantism diferit �i, nu de pu�ine ori,
contrastant: privit� din interior/ lumea nu are pleoape/ z�pada ro�ie
curge/ prin p�p�diile visului/ ce ne viscole�te s�lbatic −// coco�ii de
lupt� dorm/ cu capetele t�iate (din interior: 49). Poeta formuleaz�
defini�ii sculptate în filigranul cuvintelor: pietricica din pantof/ bobul
de maz�re/ e poezia/ coaj� de nuc� pe ape verzi/ e pleoapa (num�ratul
pantofilor: 47). Rezonan�ele biblico-mitice alterneaz� cu banalul
cotidianului cenu�iu: ningea din clopotul bisericii/ cu fulgi de glorie−/
se n��tea isus în p�duri (alb�-ca-z�pada: 24); zilele s�pt�mânii sunt/
ho�ii ce ne alearg�/ gâfâind prin dormitoare (zilele s�pt�mânii: 12).
Dup� cum nota Petre Ciobanu,
Membr� a Uniunii Scriitorilor din Serbia, Mariana Dan este ata�at� de poe�ii
din grupul clocotrist, nutrind de altfel o deosebit� admira�ie pentru regreta�ii
Nichita St�nescu �i Ioan Flora. Prezentul volum, [ ], Îngerii din sta�ie [ ] 
titlu clocotrist  impune prin intelectualismul �i elegan�a expresiei, ce
supravegheaz� transla�ia liric� (Ciobanu 2007).
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Autoare, pân� în prezent, a patru c�r�i de versuri (Crim� perfect�,
Pancevo, Editura Libertatea, 1987; Magdalena, în penultima clip� 
versuri în limba sârb�, Ni, Editura Prosveta, 1997; Îngerii din sta�ie,
Bucure�ti, Editura Vinea, 2006; Un kil de cer, Panciova, Editura
Libertatea, 2009), Mariana Dan transmite prin versurile sale o percepere
dramatic� a existen�ei ascuns� sub banalitatea cotidianului �i a
efemerului. Îngerii din sta�ie (2006), devine cartea de vizit� a poetei, în
spirit clocotrist.
Inteligen�a �i dinamismul sunt elemente-cheie în activitatea poetei. Fluxul
creator este unul tumultos atâta vreme cât în volumul Îngerii din sta�ie
autoarea st�pâne�te �tiin�a mi�c�rii în arta poetic�. Tragismul la care ajunge
în multe dintre poemele acestui volum nu obstruc�ioneaz� starea poetic�
încât rafinamentul care o caracterizeaz� pe autoare este destul de vizibil
(Oprea 2006).

O alt� preocupare pentru Mariana Dan o reprezint� cercetarea
canonului identitar a�a cum m�rturise�te ea îns��i în cartea
Construc�ia �i deconstruc�ia canonului identitar. Crea�ie �i identitate în
literatura român� din Voivodina. Referindu-se la crea�ia lui Slavco
Alm�jan, Vasko Popa, Ion Flora, Ion Milo� �i a altor scriitori, autoarea
atrage aten�ia asupra necesit��ii exprim�rii ferme a identit��ii române�ti
din Voivodina prin crea�iile litera�ilor profesioni�ti1:
identitatea româneasc� din Voivodina nu trebuie s� insiste ca punct de reper
numai pe produc�ia anonim� (popular�) din trecut, ci s�-�i construiasc�
identitatea în prezent prin opere auctoriale autentice. Sincronizarea cu cerin�ele
prezentului în situa�ia actual� se poate des�vâr�i, în primul rând, prin sus�inerea
crea�iilor auctoriale (traducere, difuzare, mediatizare etc.), pentru o mai bun�
receptare a lor atât în Serbia, cât �i în România, dar �i pe un plan mai larg (Dan
2010b: 248).

Este semnalat pericolul repercusiunilor a dou� reac�ii extreme
asupra identit��ii unei minorit��i: una este enclavizarea în tradi�ia
etnic�, iar a doua este asimilarea culturii minoritare de c�tre cea
majoritar� (ibidem: 10). Raportându-se la crea�ia lui Slavco Alm�jan
ca autor reprezentativ al etniei române�ti (ibidem: 10), �i f�când
trimitere la volumul acestuia de eseuri Rigoarea �i fascina�ia
extremelor, Mariana Dan este de acord cu a treia reac�ie prin care se
1

Men�ion�m c� în acest articol ne referim la volumul publicat în România (Dan
2010 b), nu la cel ap�rut la Panciova (Dan 2010a) − vezi bibliografia.
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p�streaz� memoria cultural� ca baz� a identit��ii: cultura, privit� prin
aspectul s�u creativ, ca produc�ie de valori în planul artistic auctorial
(ibidem: 10). Dedicând capitole din studiul s�u poe�ilor reprezentativi ai
comunit��ii române�ti din Voivodina, cercet�toarea define�te reperele
crea�iei fiec�ruia stabilind afinit��ile �i deosebirile dintre ei precum �i
implicarea lor, mai mult sau mai pu�in vizibil�, în p�strarea
imaginarului colectiv �i a identit��ii române�ti. Astfel, Slavco Alm�jan
este o personalitate referen�ial� în cel pu�in dou� domenii «cheie»:
poezie �i imagologie (ibidem: 136). Sintetizând importan�a operei
acestuia �i locul ei în contextul spiritualit��ii române�ti din Serbia,
autoarea relev� rolul complex al imagologiei realizate de Slavco
Alm�jan:
[...] o imagologie cu totul aparte �i care dezv�luie situa�ia literaturii
minoritarului privit� din interior. Din acest punct de vedere, opera sa poetic� �i
eseurile din domeniul imagologiei, trebuie privite în ansamblu, c�ci ele
definesc o viziune unitar� asupra lumii, care constituie, pe de o parte, un model
paradigmatic al situa�iei creatorului minoritar din Voivodina, iar pe de alt�
parte, dau o imagine mai clar� a importan�ei �i locului pe care Slavco Alm�jan
îl ocup� în acest context cultural �i care necesit� s� fie redefinit dintr-o
perspectiv� actual� (ibidem: 137).

În ceea ce îl prive�te pe Vasko Popa, este subliniat faptul c� «s-a
d�ruit» culturii sârbe, deci unei alte identit��i culturale (ibidem: 195).
Scriind în limba sârb� �i nu în române�te, poetul contribuie la
destabilizarea comunit��ii române�ti prin faptul c� aceasta î�i pierde
încrederea în capacitatea reprezentativit��ii sale în raport cu popula�ia
majoritar�. Gestul lui Vasko Popa este un exemplu gr�itor al
construc�iei identit��ii «prin constrângere», lucru care se poate întâmpla
în anumite momente istorice dificile (ibidem: 196). Alt poet al zonei
geografice respective, Ioan Flora, de�i a tr�it bun� parte din via�� în
România, nu a pierdut ca receptare a versurilor sale în Voivodina.
Reliefându-i specificul poeziei, Mariana Dan distinge dou� componente
aparent antinomice care, îns�, se poten�eaz� una pe alta: paradoxul
acestui poet const� în faptul c� discursul s�u, în aparen�� veridic �i
profan camufleaz� o latur� sacr� (în sensul cuvântului definit de Mircea
Eliade), uneori abia perceptibil�. De aceea, se poate spune c� poetul
construie�te un fel de «sacralitate balcanic�» (ibidem: 206). Punând
problema c� ace�ti scriitori din Voivodina, care scriu în limba român�,
sunt din ce în ce mai mult uita�i în România, se atrage aten�ia asupra
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pericolului pe care globalizarea îl poate implica, respectiv o important�
func�ie cultural� hegemonic�, în care se men�ine în continuare
antinomia dintre centrul �i periferia cultural�, între vest �i est,
detectabil� nu numai în cazul autorilor minoritari, dar �i în cadrul
geografiilor culturale majoritare. În raport cu limbile de circula�ie ale
��rilor cu o puternic� dezvoltare economic�, limba român� �i limba
sârb� nu pot ocupa un loc central, ceea ce implic� o incertitudine în
privin�a identit��ii culturale: op�iunea pentru identitatea de «centru»
sau op�iunea pentru identitatea de «periferie» (ibidem: 243). Titlurile
capitolelor sunt concludente pentru relevan�a acestei c�r�i în cercet�rile
de specialitate: Instala�iile cognitive ale identit��ii �i cultura ca sens
identitar, Rigoarea �i fascina�ia extremelor sau construc�ia �i
deconstruc�ia canonului identitar, Context, «pre-text» �i text în opera
lui Slavco Alm�jan, Repere ale identit��ii creatoare la scriitorii
români din Voivodina. A�a cum conchide Carmen D�r�bu�, la
publicarea edi�iei ap�rute în Panciova,
Volumul Marianei Dan este o carte-eveniment, unic� în peisajul critic autohton,
rezultat al combin�rii experien�ei livre�ti cu cea direct�, ca tr�itoare de mul�i ani
în realitatea despre care scrie, pe care o percepe nuan�at, f�când observa�ii
interesante, absente în c�r�i de sintez� anterioare �i care, a�a cum observ�
autorul Postfe�ei, Silviu Angelescu, structureaz� raporturi de cedare ori p�strare
a codului, de cedare ori p�strare a locului, în rela�ia Cod (artistic)/ Loc (geografie
propriu-zis� �i cultural�) (D�r�bu� 2011: 149150).

Mariana Dan a scris, printre altele, despre Fantastika u rumunskoj
književnosti (Fantasticul în literatura român� − monografie a literaturii
române fantastice; postfa�� de Eugen Simion), Belgrad, 1997; Univerzalna
duša nema domovinu/ Sufletul universal nu are patrie, monografie a
scriitorilor români din Voivodina, Belgrad, 1997; Razvoj rumunske
književnosti od prvih pisanih spomenika do postmodernizma (Literatura
român� de la începuturi pân� la postmodernism), în colaborare cu prof. L.
Pavel, Novi Sad, 2004. A publicat antologia tinerilor poe�i din Serbia, cu
titlul Arhipelagul dantelat, Panciova, 1988; Srna iz sna (C�prioara din vis)
− antologia prozei fantastice române�ti, Ni, 1997; a tradus nuvele de
Mircea Eliade �i studii ale lui Adrian Marino.
Poeziile Marianei Dan au fost traduse �i publicate în reviste din
Europa (în suedez�, irlandez�, englez�) �i din SUA. Adam Sorkin a
semnat traducerea în englez� a volumului Îngerii din sta�ie, poemele
fiind publicate în reviste din SUA între 2008 �i 2009.
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Mariana Dan: the Effervescence of the Creative Spirit
In this article we refer to Mariana Dans varied preoccupations for
culture. Mariana Dan is a poet, a literary critic and historian, an essayist and
translator; she is also a professor at the University of Belgrade, the Faculty of
Letters, being the head of the Romanian Department. Born in Bucharest she
settled in the ex-Yugoslavia in 1978; she is deeply involved in enhancing the
cultural relations between the Romanian community in Serbia and Romania.
In this paper we present two of her books: her poetry from the volume Îngerii
din sta�ie [The Angels from the Station] and her research on different
perspectives of identity in Construc�ia �i deconstruc�ia canonului identitar.
Crea�ie �i identitate în literatura român� din Voivodina [The Construction and
Deconstruction of the Identity Canon. Creation and Identity in the Romanian
Literature of Voivodina].
Institutul de Filologie Român� A. Philippide al Academiei Române
Ia�i, România

Filip Florian în spa�iul cultural german
cu romanul Degete mici
Delia Magdalena LECA
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N�scut la Bucure�ti în 1968, unde tr�ie�te �i ast�zi, petrece cinci
ani într-o localitate de munte din Carpa�i, Sinaia, pentru a scrie romanul
de debut Degete mici, ap�rut în 2005 la Editura Polirom, tradus în
german� [cu titul Kleine Finger] în 2008 la prestigioasa Editur�
Suhrkamp �i transpus în peste opt limbi; carte pentru care a fost
r�spl�tit cu numeroase premii: premiul Uniunii Scriitorilor pentru cel
mai bun debut în proz�, premiul pentru debut al României literare,
premiul de excelen�� pentru debut în literatur� al UNPR. Premii
importante �i mai ales meritate, pentru c� aceast� carte, lucrat�, cum se
�tie, pe parcursul a mai multor ani, este una deosebit de bine închegat�,
de�i nu este un roman fluviu, care reu�e�te s� surprind� cititorul prin
înl�n�uirea unor personaje complexe (Sora 2010: 8).
Într-o discu�ie cu Bernhard Spring, la Târgul de Carte de la
Leipzig, din martie 2012, Filip Florian î�i exprim� mai degrab�
pesimismul privind �ansele de receptare a literaturii române la târgul
de carte german pentru faptul c� autorii români ar avea o mai mare
�ans� de a fi tradu�i în alte limbi decât germana, odat� intra�i în
Uniunea European�.
De�i c�r�ile lui au fost traduse în 18 limbi, i se pare foarte
important schimbul de experien�� cu al�i scriitori str�ini �i consider�
deosebit de semnificative întâlnirile, prin lecturile publice, cu cititorii
str�ini.
Filip Florian este de p�rere, dup� sus�inerea a numeroase lecturi
în Germania, c� exist� o diferen�� între publicul român �i german,
pentru c� ultimul, cel german, ar avea o mai mare formare cultural�,
pe de o parte, iar lecturile publice �i rundele de discu�ii o tradi�ie mai
îndelungat�, pe de alt� parte. Dar pentru autor, a fi tradus �i a ie�i în
lume este foarte important, chiar dac� de multe ori traducerile
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lecturilor nu sunt cunoscute dinainte iar discu�iile cap�t� rapid mai
degrab� o turnur� politic� �i mai pu�in literar�.
�ansa romanului Degete mici a fost Georg Aescht, crtitic literar,
publicist, scriitor �i traduc�tor de excep�ie. Acesta a publicat critic� în
revistele germane din România (Echinox, Neue Literatur, Neuer
Weg), public� curent critic� literar� �i de art� la Stiftung
Ostdeutscher
Kulturrat,
la
revistele
Kulturpolitische
Korrespondenz �i Der Gemeinsame Weg �i a tradus �i traduce
operele mai multor scriitori români ca Norman Manea, Gellu Naum,
Mihail Sebastian, Gabriela Adame�teanu, Filip Florian �i al�ii.
La scurt timp de la publicarea romanului în limba german� apar
recenzii impresionante în toate publica�iile valoroase din spa�iul
cultural german.
Lothar Müller îi aduce un elogiu în Süddeutsche Zeitung,
scriitorului ochelarist �i chel, care a renun�at la o facultate f�r� a
începe alta, c�ruia îi place s� bea capuccino cu fri�c� �i care s-a l�sat
de jurnalism pentru a începe sa scrie pove�ti (Mixich 2009), destul de
matur pentru a fi tr�it con�tient în România lui Ceau�escu. Romanul
s�u de debut este impresionant �i tr�ie�te din neîncrederea în formele
g�unoase care ar sta gata preg�tite pentru povestirile despre trecut.
Figurile care populeaz� romanul pot fi comparate cu cele ale lui
Bohumil Hrabal care au bântuit Praga socialist�. Fericirea se
împlete�te cu nefericirea, modernul cu legenda, fantasticul cu
realitatea (Müller 2008).
Lecturile publice de la Leipzig, Berlin, Hamburg �i Basel fac ca
Filip Florian s� fie numele celui mai iubit scriitor român printre
germani. Întrebat de Vlad Mixich de ce crede c�-l plac nem�ii atât de
mult, Florian recunoa�te c� a fost uluit. �i-a dorit foarte mult succes în
Germania datorit� sl�biciunii pe care o are pentru spa�iul literar de
limb� german�. E îndr�gostit de publicul german care vine la lecturi,
oameni care se topesc dup� c�r�i �i pove�tile din c�r�i. Este cople�itor
�i cum se poart� cu scriitorii, fie germani sau nu: Sunt nenum�ra�i
autori din partea aceasta a Europei, care î�i petrec lungi perioade de
timp cu diverse reziden�e literare în Germania, Austria, Elve�ia. E un
soi de mama tuturor r�ni�ilor literari ai Estului (Mixich 2009).
Suveranitatea narativ� a acestui roman de debut îl impresioneaz�
pe Uwe Stolzmann dup� cum afirm� în cronica sa din Neuer Züricher
Zeitung (Stolzmann 2008).
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Judith Leister de la Frankfurter Allgemeine Zeitung este
fascinat� de romanul magic-realist �i de autorul care însufle�e�te
lucruri t�cute precum o fotografie, o �tampil�, reu�ind s� transforme
cititorul însu�i în arheolog (Leister 2009).
Pe recenzorul Christoph Schröder aproape l-a îngenuncheat
acest roman de debut prin for�a de atrac�ie a limbajului �i frazele în
cascad�, care îl duc pe urmele diferitelor bibliografii prin istoria
totalitar� a secolului 20. �i cel mai optimist postmodernist al acestei
povestiri despre un arheolog care, în timpul s�p�turilor la un castru
roman dintr-un ora� din Carpa�i, descoper� o mul�ime de oseminte
într-o groap� comun� �i care în loc s� se preocupe de identitatea
acestora se intereseaz� mai degrab� de locuitorii vii ai localit��ii, are
ceva de câ�tigat. Credin��, supersti�ii, comunism, anticomunism
precum �i politic, nedreptate se intercaleaz� permanent, contribuind la
cre�terea calit��ii povestirii (Schröder 2009).
Pentru Lothar Müller cartea este nu numai un policier
arheologic ci �i un roman politic, un excelent debut narativ. El afirm�
c� scriitorul român nu face numai literatur� ci încearc� �i o analiz� a
istoriei recente. Tân�rul arheolog este singurul sceptic fa�� de opinia
�efului poli�iei locale, a jurnali�tilor veni�i la fa�a locului, a
reprezentan�ilor organiza�iilor victimelor, c� în groapa comun� ar fi
victimele securit��ii.
Müller consider� eliberarea literaturii de fidelitatea fa�� de
istorie ca fiind adev�rata inten�ie a autorului �i nu pare deloc surprins
c� Filip Florian renun�� la realism populând or��elul provincial cu
numeroase figuri caraghioase sau duhuri din pove�ti �i legende
(Müller 2008).
Bizar, ca formele Carpa�ilor din România, oscilezi, în romanul
jurnalistului �i autorului Filip Florian, între realism �i fantastic, este de
p�rere Nicole Henneberg (Henneberg 2008).
Descoperirea, în cadrul unor s�p�turi arheologice, a unei gropi
comune, considerat� de majoritatea celor implica�i ca fiind o execu�ie
în mas� în anii cincizeci, ar fi doar un paravan al povestitorului pentru
a îngloba, într-o societate postcomunist� chinuit� �i sec�tuit� de
dictatur�, destinele unor personaje fie lipsite de scrupule, fie delicate
�i pline de tandre�e, având ca figur� central� un c�lug�r misterios ce
seam�n� mult cu Franz von Assisi. Datorit� prozei scânteietoare a
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acestui roman bizar dar îndr�zne�, spune referenta, cititorul simte
pl�cere chiar �i în poantele înfior�toare.
Anke Pfeifer, în recenzia intitulat� Verschwundene Knöchelchen
[Oscioare disp�rute] (Pfeifer 2008), este de p�rere c� romanul nu se
cite�te u�or datorit� frazelor exagerat de lungi în unele pasaje, care
obosesc cititorul �i dau mari b�t�i de cap traduc�torului, dar �i stilului
uneori clevetitor, bârfitor în configurarea anumitor episoade.
Exist� totu�i pasaje memorabile cum ar fi povestea �esut� în
jurul c�lug�rului Onufrie (Gheghe), care cre�te ca un copil de trup�
unde este obligat s� fac� munc� silnic�, pribege�te mai târziu în mun�i
refugiindu-se din calea comuni�tilor �i sfin�e�te în final osemintele
celor g�si�i în groap�.
Motivul degetelor apare �i în pasajul dedicat cercet�torilor
argentinieni, cinci la num�r, ca degetele unei mâini, considera�i în �ara
lor speciali�ti în c�utarea disp�ru�ilor din perioada juntei militare �i
care, printr-o pozi�ie neutr� ar trebui s� contribuie la rezolvarea cazului.
Evocarea istoriei recente a României apare ca o digresiune în trecutul
dictatorial al Argentinei eviden�iind dimensiunea universal� a dictaturii.
Îmbinarea reconstruirilor istorice reale cu elemente fantastice
continu� tradi�ia povestirilor române�ti cu o savuroas� îmbinare a
fantasticului cu legende religioase f�r� a sc�pa din vedere tema
central�, concluzioneaz� Anke Pfeifer.
Universalitatea romanului este subliniat� �i de Adrian Kasnitz:
evantaiul de elemente istorice �i mistice l�rgit uneori cu inten�ie,
eviden�iaz� împletirea intereselor puterii cu absurdul cu fapte istorice
astfel c�, ceea ce este valabil pentru România poate fi întâlnit oriunde.
Deodat� Carpa�ii nu mai par atât de îndep�rta�i.
Fic�iunea creat� de Filip Florian joac� un rol inedit �i ne
introduce într-o poveste fabricat� de autor despre care avem mereu
credin�a c� este real�, pentru c� astfel de evenimente sunt rupte din
realitatea din jurul nostru, nimic nu se schimb�, totul are loc �i exist�
în via�a noastr�.
Iat� un exemplu:
Ce era cu mul�imea de cicatrice? Degetul lui ar�t�tor de la dreapta, cel pe care-l
ridica atât de des �i îl agita cu osârdie, nu era plin de t�ieturi obi�nuite,
dobândite f�r� voie în timpul vreunei munci sau cine �tie cum, ci de la
încheietur� �i pân� în vârf, pe partea c�rnoas�, f�r� unghie, era br�zdat de zeci
de linii orizontale, mici, apropiate una de alta. Toate erau rodul propriei mâini,
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stânga, fire�te, �i fuseser� f�cute de foarfeca lui nedesp�r�it�, pe care o primise
în copil�rie de la popa Nae pentru b�tutul �i vânturatul p�st�ilor de fasole,
foarfeca bine ascu�it� cu care î�i reteza de �ase ori pe zi mo�ul din cre�tet �i cu
care, demult, chiar în ajunul Sfin�ilor Arhangheli Mihail �i Gavril, deranjase
somnul micului Hristos la pieptul Fecioarei (Florian 2005: 74).
Und was hatte es mit den vielen Narben auf sich? Die Einschnitte am rechten
Zeigefinger, den er so oft erhob und entrüstet schüttelte, waren keine
gewöhnlichen, bei der Arbeit oder wer weiß wie entstanden, vielmehr war
der Finger von der Wurzel bis zur Spitze an der nagellosen fleischigen
Innenseite zigmal in kleinen Abständen quer eingekerbt. Das alles war das
Werk der eigenen Hand, natürlich der linken, vollzogen mit einer Schere, von
der er sich nie trennte, seit er sie in der Kindheit vom Pfarrer Nae für das
Worfeln der Bohnenschoten bekommen hatte, der stets geschliffenen Schere,
mit der er sechsmal am Tag den Schopf über seiner Stirn abschnitt und mit
der er vor langer Zeit am Tag vor jenem der heiligen Erzengel Michael und
Gabriel den Schlummer des Jesuskindes an der Brust der Muttergottes gestört
hatte (Florian 2008: 100).

Filip Florian î�i construie�te romanul foarte atent din punct de vedere
istoric: vorbe�te de fo�ti de�inu�i politici sau de c�lug�ri cu un trecut foarte
întunecat, se opre�te �i ne poveste�te ce st� în spatele acestora �i al trecutului
din jurul lor:
Onufrie �inuse sub t�cere destule pasaje din trecut, cum erau anii copil�riei,
împuns�tura cu foarfeca în pulpa stâng� a Pruncului, evadarea de la min�,
recompunerea unei Evanghelii pe coaj� de molid, prietenia din mun�i cu omul
care-�i ascundea chipul �i se purta ca Sfântul Gheorghe, înmormântarea unui
urs într-un parc din cel mai mare ora�, discu�iile cu fata din c�ru��, S�ndica,
pe care înso�itorii ei o hr�neau cu pe�te, o înveleau cu flori �i-o credeau
Trâmbi�a lui Dumnezeu, unele spaime �i r�t�ciri din timpul nop�ii, când i se
p�rea c� zilele se urâ�esc (Florian 2005:183).
Manches aus seiner Vergangenheit überging Onufrie mit Schweigen, etwa
die Jahre der Kindheit, den Stich mit der Schere in den linken Schenkel des
Jesuskindleins, die Flucht aus dem Bergwerk, die Neufassung eines
Evangeliums auf Fichtenrinde, die Freundschaft mit dem Mann in den
Bergen, der sein Gesicht nicht zeigte und sich gebärdete wie der Heilige
Georg, die Besattung eines Bären in einem Park der größten Stadt, die
Gespräche mit dem Mädchen S�ndica im Planwagen, die von ihren
Begleitern mit Fisch genährt, mit Blumen eingedeckt und für die Posaune
Gottes gehalten wurde, manche Schrecknisse und Verirrungen bei Nacht,
wenn ihm schien, das die Tage sich verdüsterten (Florian 2008: 259).

Într-un interviu acordat lui Ovidiu �imonca (�imonca 2005)
Filip Florian m�rturise�te ceea ce vrea s� transpun� în c�r�ile sale:

262 Delia Magdalena Leca
Eu am tr�it foarte acut, f�când gazet�rie, o stare de superficialitate. Numai c�
lucrurile nu se închid nici într-o mo�iune de cenzur�, nici în faptul c� un
parlamentar trece de la un partid la altul sau c� un om de afaceri este implicat
în nu �tiu ce potlog�rie. Cred c� realmente via�a e în alt� parte, nu în
gazet�rie. Asta am vrut în roman: s� imaginez o lume care s� nu aib� contact
cu lumea care se vede în ziare, la televizor, la vârful acesta superficial, ca o
coaj�. Cred c� de fapt tihna provinciei spune mult mai mult despre ce este
România decât o spun evenimentele care se succed în vitez�.

Receptarea lui Filip Florian în spa�iul german continu� �i în
acest an. Institutul Cultural Român din Berlin, în colaborare cu
Literaturhaus Berlin, a prezentat pe 14 mai 2014 la sediul
Literaturhaus din Berlin, lectura c�r�ii Toate bufni�ele de Filip Florian
publicat în 2012 la editura Polirom ob�inând, printre altele, premiul
pentru Cea mai bun� carte a anului la Gala Bun de Tipar sec�iunea
Beletristica. Georg Aescht va traduce câteva fragmente din roman în
limba german� �i le va citi al�turi de Filip Florian
Seria de lecturi literare O carte, dou� limbi prezint� anul
acesta �ase crea�ii recente, de vârf, ale literaturii române�ti, cu inten�ia
de a promova traducerea acestora în limba german�. Pe parcursul
anului, publicul berlinez are ocazia s� descopere, în cadrul celor �ase
întâlniri cu autorii �i traduc�torii, câteva c�r�i remarcabile din
literatura român� contemporan�.
Lectura din Toate bufni�ele nu este singura oportunitate a
publicului de a-l întâlni pe scriitorul Filip Florian în Germania. Acesta
particip� �i la evenimentul August 1914. Autoren blicken auf die
Städte Europas organizat de Literaturhaus Berlin �i dedicat
comemor�rii a 100 de ani de la izbucnirea Primului R�zboi Mondial.
În vederea acestui proiect, dou�zeci �i trei de autori importan�i din
diferite ora�e europene au explorat articolele publicate în presa din
�ara lor în perioada iulie − august 1914 �i s-au l�sat inspira�i de acest
material istoric în redactarea unor texte. Scriitorul Filip Florian a f�cut
o lectur� a textului s�u nu doar la Berlin, ci �i la Literaturhaus
Hamburg iar textele autorilor care au participat la acest program vor fi
publicate ulterior într-o lucrare comun� la editura Wallstein, se arat�
în comunicatul ICR.
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Filip Florian on the German Cultural Scene with the Novel
Degete Mici [Little Fingers]
Based on the latest literary prizes awarded to the Romanian writer
Filip Florian, author of Degete mici, the current paper aims to succinctly
present this writers reception in the German culture. He enjoyed a warm
welcome on the German cultural scene and has had his works translated by
famous publishing houses.
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Ia�i, România

Chaosul eminescian:
note despre dinamica func�ional� a unui semn poetic
Ilie MOISUC
Key-words: Eminescus poetry, chaos, poetical sign, fields of vision
and expression

1. Introducere
În aceast� lucrare ne propunem s� analiz�m modul în care
imaginea chaosului func�ioneaz� în dinamica imaginarului �i
discursului poetic eminescian, printr-un demers analitic a�ezat pe
temelia lexicografiei poetice, c�reia i se asociaz� perspectivele
convergente ale stilisticii �i poeticii, pe de o parte, �i ale
hermeneuticii, pe de alt� parte. În consens cu aceast� a�ezare
metodologic� amintit�, obiectivele specifice pe care le vizeaz�
cercetarea de fa�� sunt, pe de o parte, delimitarea, descrierea �i
interpretarea principalelor valori lexico-semantice pe care semnul
poetic chaos le dobânde�te în varii contexte lirice eminesciene �i
proiectarea acestor valori pe fundalul particularit��ilor de expresie �i
de viziune ale operei poetice eminesciene.
Cu alte cuvinte, dinamica func�iilor �i semnifica�iilor semnului
poetic chaos va fi explicitat� atât în spa�iul discursiv al actualiz�rilor
sintagmatice (pentru a r�spunde la întreb�ri de tipul care sunt
asem�n�rile �i deosebirile dintre imaginea poetic� a chaosului din
Mortua est , unde moartea-i un chaos, o mare de stele valorizat�
pozitiv în raport cu via�a, o balt� de vise rebele, �i imaginea din
Luceaf�rul, unde ipostaza plutonic� a protagonistului se încheag�
din a chaosului v�i?), cât �i în planul coresponden�elor pe
vertical�, între diversele semnifica�ii locale �i planul general al
imaginarului �i expresivit��ii liricii eminesciene.
La o privire de ansamblu, ocuren�ele semnului poetic chaos
configureaz� trei paliere func�ionale �i de viziune, care comunic� între
ele, dar care expliciteaz� valori semantico-poetice distincte. Un prim
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palier func�ional este acela cosmologic �i cosmogonic, unde semnul
poetic în cauz� desemneaz� materia primordial� din care se isc�
universul �i în care acesta va reveni, a�a cum se spune într-o variant� a
Luceaf�rului: Din chaos toate-au ap�rut/ �i se întorc în chaos/ Cum
din repaos s-au n�scut/ Ea tinde la repaos (Eminescu 1943: 385). Al
doilea plan de emergen�� a termenului chaos în lirica eminescian�,
derivat din primul, este acela al cvasisinonimiei cu întinderea cosmic�,
a�a cum este ea actualizat�, de pild�, în unele fragmente din Memento
mori, în special în antologicul episod când Orfeu, privind Când la
stele eterne, când la jocul blând al m�rii, oscileaz� între a arunca
arfa-i de cânt�ri îmflat� în caos ori în mare. În fine, un al treilea
m�nunchi de func�ii �i valori poetice ale semnului pe care îl discut�m
se organizeaz� în planul referen�ial al existen�ei umane, unde chaosul
devine, de multe ori, o categorie descriptiv� polarizat� axiologic,
pozitiv sau negativ, cum se întâmpl�, de pild�, în Mortua est unde
chaosul se asociaz� atât mor�ii grandioase (O, moartea e-un chaos, o
mare de stele), cât �i vie�ii absurde (Ci moartea ta n-o plâng, ci mai
fericesc/ O raz� fugit� din chaos lumesc).
2. Din chaos toate-au ap�rut/ �i se întorc în chaos
Un prim palier func�ional �i de viziune configurat de semnul
poetic la care ne referim este acela cosmogonic �i cosmologic;
chaosul str�bun reprezint�, în acest caz, spa�iul originar din care se
nasc �i în care se întorc lumile fenomenale. Cum este �i firesc,
scenariile lirice unde se activeaz� aceast� semnifica�ie liric� sunt cele
care înf��i�eaz� apari�ia, respectiv dispari�ia universului.
În context strict cosmogonic, chaosul este desemnat în primul
rând ca materie primordial� din care ia na�tere via�a: Dar deodat-un
punct se mi�c� cel dintâi �i singur. Iat�-l/ Cum din chaos face mum�
iar el devine tat�l (Scrisoarea I), configurând o paradigm�
sinonimic� în care ar intra pe lâng� chaos �i adâncul, genunea,
negurile eterne, infinitul etc. Coordonata semantic� a substan�ialit��ii
asociate chaosului este �i mai evident� într-una din primele versiuni
ale Scrisorii I, unde se traseaz� primele linii ale episodului
cosmogonic ca tem� a gândirii cuiva:
Unul vorbe�te în icoane splendizi/ �i lumea se în�ir� dinainte/ Cu-al [ei] trecut
cu viitorul ei./ Nainte de-a fi soare �i nainte/ De-a fi o lume, el o �i cl�de�te/ În
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mintea lui  un Chaos neguros/ Apoi din Chaos el rupând fâ�ii/ În �iruri
comandeaz� legioane/ De sori, de lune, de plane�i puternici (ibidem: 190).

În acest context, ideea de materialitate se articuleaz� cu ajutorul
epitetului neguros �i al imaginilor din sfera fizicului, a concretului (cf.
verbul a rupe �i substantivul fâ�ii). În succesivele redact�ri, tabloul
na�terii universului va p�stra, în diverse forme, aceste imagini, fie ca
atare, fie supuse unor transform�ri. De pild�, de la Apoi din Chaos el
rupând fâ�ii se ajunge la El negura etern� o rupe în f��ii (ibidem:
196), pentru ca ulterior chaosul s� reapar� ca principiu matern (Din
chaos face mum�), iar negura etern�, trecut� într-un regim verbal
reflexiv-impersonal, î�i p�streaz� sensul de substan�� primordial�: Iar
negura etern� se rupe în f��ii (ibidem: 205) sau De-atunci negura
etern� se desface în fe�ii (ibidem: 210).
Convergen�a sugestiilor lirice ale negurii �i chaosului în
descrierea momentului cosmogonic este utilizat� de Eminescu �i în
Scrisoarea II; spre deosebire de Scrisoarea I, unde acest moment se
integra în tabloul mai larg al temei cuget�torului care actualizeaz� în
gândire na�terea universului, aici acest episod se subordoneaz� unui
scenariu didactic:
Parc�-l v�d pe astronomul cu al negurii repaos/ Cum u�or, ca din cutie, scoate
lumile din chaos/ �i cum neagra vecinicie ne-o întinde �i ne-nva��/ C�
epocele se-n�ir� ca m�rgelele pe a��.

Dac� în Scrisoarea I, tr�s�tura semantic� de materialitate era
sus�inut� de semnifica�iile verbelor a (se) rupe, a (se) desface, acum
ea este amorsat� de semantica verbului a întinde asociat negrei
vecinicii.
O valoare lexico-poetic� înrudit� celei pe care am descris-o pân�
acum, �i anume chaosul ca materie/ substan�� primordial�, din care se
na�te universul fenomenal, este dezvoltat� de Eminescu în finalul
poemului Memento mori, când interoga�ia metafizic� asupra Divinului
vizeaz� �i caracterul s�u demiurgic: Tu ce în câmpii de chaos semeni
stele  sfânt �i mare,/ Din ruinele gândirii-mi o, r�sari, clar ca un
soare; în acest caz, chaosului i se asociaz� imaginea câmpului 1 �i a
1
Adopt�m în acest caz pozi�ia profesorului Dumitru Irimia, care sus�ine c� forma
câmpii este de masculin pluralul (câmp-câmpi, articulat câmpii) �i nu de feminin 
câmpie-câmpii (Irimia 2014: 265).
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sem�natului, articulându-se o viziune vegetal-germinativ� asupra
universului.
Pe lâng� semnifica�ia de materie primordial� din care se
desprind în fâ�ii lumile fenomenale, sau în care se seam�n� stele,
chaosul dobânde�te �i o valoare spa�ial� specific�, asumat� discursiv
de c�tre imaginea poetic� v�i de chaos, probabil sintagma cel mai des
întâlnit� în inventarul de combina�ii lexicale pe care substantivul
chaos le angajeaz�. Din punct de vedere al sensului, imaginea v�ii(lor)
de chaos p�streaz� doar valoarea spa�ial� a câmpului, l�sând latent�
semnifica�ia germinativ� �i eliminând tr�s�tura de substan��
primordial�. Prin aceast� evolu�ie semantic� de la chaosul−mum�
(chaosul neguros) la v�ile de chaos, trecând prin imaginea
intermediar� a câmpilor de chaos, semnul poetic la care ne referim î�i
deschide orizontul semnifica�iilor �i al valorilor poetice prin caracterul
generic−spa�ial pe care îl dobânde�te �i pe care îl proiecteaz� pe
coordonatele verticalit��ii actualizate dinamic prin tensiunea jos −sus
imprimat� mi�c�rii asociate acestei imagini.
O prim� consecin�� a acestui caracter spa�ial−generic este
complementaritatea mi�c�rii specifice momentelor cosmogonic
respectiv apocaliptic. În ceea ce prive�te primul moment, na�terea
lumii presupune ie�irea din chaos ca deplasare pe vertical�, în direc�ia
jos−sus De atunci �i pân� ast�zi colonii de lumi pierdute/ Vin din
sure v�i de chaos pe c�r�ri necunoscute/ �i în roiuri luminoase,
izvorând din infinit/ Sunt atrase în via�� de un dor nem�rginit
(Scrisoarea I); �i din a chaosului v�i,/ Jur împrejur de sine/ Vedea,
ca-n ziua cea dintâi/ Cum izvorau lumine (Luceaf�rul); �i din sure
v�i de chaos colonii de lumi pierdute/ Ar fi izvorât în râuri într-un spa�
despopulat (Memento mori). În acest caz, sugestia spa�ial� �i
mi�carea pe axa vertical� este asumat� discursiv de prepozi�ia din �i de
verbul a izvorî. Cât despre momentul apocaliptic, acesta este descris
ca o mi�care pe aceea�i ax� vertical�, pe direc�ia invers�, sus−jos, prin
intermediul prepozi�iei în �i prin verbele din câmpul semantic al
c�derii �i risipirii:
Nu sim�im lumea p�truns� de-o durere lung�, van�?/ Poate-urmeaz�-a
arfe-antice suspinare-aerian�/ Poate c� în v�i de chaos ne-am pierdut de
mult de mult;
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De-ar fi aruncat în chaos arfa-i de cânt�ri îmflat�/ Toat� lumea dup� dânsa,
de-al ei sunet atârnat�,/ Ar fi curs în v�i eterne, lin �i-ncet ar fi c�zut
(Memento mori);
�i dac� e o lume puternic�, întins�,/ De via�a mea-i legat� via�a unei lumi?/
Pe capul meu �i-ntoarce destinurile sale,/ Când mor ea cade stins�-ntr-a
caosului vale?;
Un împ�rat puternic dar înfocat când moare:/ O stea urie�easc� în caos se
coboar� (Povestea magului c�l�tor în stele).

Acelea�i valori de sens le p�streaz� semnul poetic chaos �i în
contexte lirice în care apare singur, f�r� a mai fi asociat cu
substantivul vale:
Sori se sting �i cad în caos mari sisteme planetare/ Dar a omului gândire s� le
m�sure e-n stare (Memento mori);
O, satan! geniu al desper�rii [ ]/ Dezr�d�cina�i marea ca s-o împro�ti în
soare,/ Ai vrut s-arunci în caos sistemele solare  [ ]/ Cerul din r�d�cin�
n�l�ându-se decade/ Târând cu sine timpul cu miile-i decade,/
Se-nmormânteaz�-n caos întins f�r� de fine,/ Zburând negre �i triste surpatele
lumine./ V�d caosul c� este al lumilor s�crii,/ C� sori mai pâlpâi ro�ii
gigantice f�clii/ �i-apoi se sting (Andrei Mure�anu).

Dac� în Memento mori c�derea lumilor în chaos apare ca un
fenomen firesc al devenirii existentului, în Andrei Mure�anu,
apocalipticul este str�b�tut de fiorul emo�ional al gândirii chinuite de
întreb�ri a protagonistului, iar c�derea în chaos devine o pedeaps�
imaginar� pentru lumea al c�rui sâmbur e eterna r�utate. Aceea�i
dimensiune punitiv� a c�derii în chaos este actualizat� liric în dou�
scenarii mitologice de revolt�:
C�ci [Dumnezeu] nu vrea s� mai vad� cum a v�zut odat�/ C� cetele d-îngeri
la glas nu se supun/ C� cerul îl r�scoal� cu mintea turburat�/ Pân ce tr�sni�i
se pr�v�l în caosul str�bun (Povestea magului );
O, Demon [ ] Ai înzestrat p�mântul cu gândiri,/ [ ] �i el ca tine a devenit
rebel,/ Se zvârcoli spre ceruri spre a le sparge,/ [ ] Dar detunat el rec�zu în
caos (Demonism).

Transferat� din planul mitologic/ metafizic în planul erotic, tema
apocaliptic� construit� în jurul imaginii poetice a chaosului cap�t�
valen�e lirico-semantice noi, printr-o sintez� între viziunea din Andrei
Mure�an, unde chaosului i se asociaz� o coordonat� funebr� (cf. a se
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înmormânta, sicriu) �i cea din Povestea magului
c�derea în chaos devine o form� de pedeaps�:

�i Demonism, unde

Când ai muri, iubito, c�ci contra mor�ii n-are/ Nici Dumnezeu putere, atuncea
cu amar/ A� stinge în gr�mad� sistemele solare/ �i-n �st mormânt te-a� pune
ca pe-un m�rg�ritar.// Iar eu, eu singuratec în lumea cea pustie,/ În chaos f�r�
stele �i f�r� de nimic,/ M-a� arunca  un demon  s� cad o vecinicie,/ De-a
pururea �i singur de�ertul s�-l despic (Codru �i salon).

În acest context liric, impulsul distructiv-apocaliptic �i
autopunitiv este un ecou al suferin�ei cauzate de moartea iubitei �i se
subordoneaz� unui retorici a amplific�rii.
Din acest ultim exemplu, dar �i din celelalte exemple în care
chaosul era integrat scenariului apocaliptic se poate observa c� acestui
semn poetic i se asociaz� tr�s�turi semantice din sfera lipsei (absen�a
mi�c�rii, absen�a formei, absen�a vie�ii etc.). Nu întâmpl�tor, T. Vianu
include acest semn în lista cuvintelor echivalente ale nega�iei,
desemnând, printre altele, dep�rtarea f�r� fund a lumii, ceea ce este
nedeslu�it, confuz, vag, absurditate, infinit, nem�rginire (Vianu 1968:
188−189). Totu�i, având un caracter ambivalent, chaos-mum� �i
chaos-sicriu, acest semn poetic circumscrie un orizont al
poten�ialit��ii, al nemarginilor, al indistinctului, al preaplinului, al
acategorialului �i al coinciden�ei contrariilor. Celelalte câmpuri de
emergen�� vor actualiza una sau mai multe dintre aceste caracteristici,
proiectându-le pe diferite coordonate referen�iale.
Reluând sintetic parcursul nostru demonstrativ, subliniem c�
primul câmp de viziune �i expresie pe care îl genereaz� imaginea
chaosului este circumscris scenariilor cosmogonic respectiv
apocaliptic, iar semnifica�ia liric� intrinsec� este aceea de spa�iu din
care izvor�sc lumile �i în care ulterior se întorc, cum plastic se arat� în
preambulul la tabloul Romei din Memento mori:
Sau ghicit-a�i ce socoate-un mândru soare/ Când c-o raz� de gândire �ine lumi
ca s� nu zboare,/ S� nu piard-a lor c�rare, s� nu cad�-n infinit?/ Zvârcolinduse alearg� turburate �i rebele/ �i s� frâng ar vrea puterea ce le farm�c� pe ele/
�i s-alerge-ar vrea în caos de-unde turburi au ie�it.

2. Atâtea lumi care rotesc în chaos
Pe un al doilea palier func�ional, semnul poetic asupra c�ruia
ne-am îndreptat aten�ia desemneaz� metonimic spa�iul cosmic, v�zut
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ca un cadru static definit prin dezm�rginire �i, uneori, prin indistinct �i
amorf, în opozi�ie cu elementele care exist� în acest cadru, aflate în
mi�care �i având o form� distinct�.
Astfel, în Memento mori, în tabloul Greciei antice, apare
imaginea lui Orfeu la marginea m�rii, privind jocurile apei �i bolta
înstelat� �i se prezint� un scenariu poetic posibil, în condi�iile în care
miticul poet ar fi aruncat lira înspre în�l�imile cere�ti, desemnate
lexical prin substantivul chaos:
Iar pe piatr� pr�v�lit�, lâng� marea-ntunecat�/ St� Orfeu  cotul în razim pe-a
lui arf� sf�râmat� / Ochiu-întunecos �i-întoarce �i-l arunc� aiurind/ Când la
stelele eterne, când la jocul blând al m�rii./ [ ] De-ar fi aruncat în caos
arfa-i de cânt�ri îmflat�,/ Toat� lumea dup� dânsa, de-al ei sunet atârnat�,/ Ar
fi curs în v�i eterne, lin �i-ncet ar fi c�zut.

Aceea�i valoare referen�ial-poetic� o dobânde�te chaosul �i în
Povestea magului c�l�tor în stele, în contextul descrierii c�l�toriei
prin univers a Magului:
Pe magul cel puternic ei [îngerii] îl salut�-n cale,/ El trece dus de steaua ce
zboar� ca un gând/ �i când veni sânt, mare, pe-a caosului vale,/ D� drumul
stelei, s-arunc� în h�ul f�r� fund.// [ ] C�ci la un punct albastru privirea-i
a�intit�:/ L-a caosului margini un astru blând, u�or;/ Cale de mii de zile el
cade-ntr-o clipit�,/ Zboar� ca gândul care l-arunc�-n viitor

�i în Luceaf�rul, când se descrie a doua întrupare a astrului: În aer
rumene v�p�i/ Se-ntind pe lumea-ntreag�,/ �i din a chaosului v�i/ Un
mândru chip se-ncheag�.
De�i în ambele exemple prezentate chaosul se asociaz�
substantivului vale, despre care am discutat în leg�tur� cu spa�iul
originar, matc� �i mormânt al lumilor, cele dou� contexte lirice unde
acest semn apare impun o interpretare în orizontul celei de-a doua
valori de sens a chaosului, care desemneaz� universul fenomenal.
Un ultim exemplu în care chaosul trimite, metonimic, spre
cosmos, spre universul creat, este un fragment din poemul Ca o f�clie
unde muzica sferelor, ca mi�care-principiu guvernând universul, se
integreaz� într-un context cosmologic particular, în care ea reprezint�
iluzia creat� de un r�u fundamental, de nuan�� schopenhauerian�
(Petrescu 2001: 27):
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Blestem mi�c�rii prime, al vie�ii primul col�./ Deasupr�-i se-ndoir� a cerului
bol�i,/ Iar de atunci prin chaos o muzic� de sfere/ A c�rei hain�-i farmec,
cuprinsul e durere.

3. În ochii t�i de visuri e un chaos
În cel de-al treilea plan de viziune, imaginea chaosului
dobânde�te valen�e descriptive la nivelul existen�ei umane, fie prin
articularea unor polarit��i axiologice negative (atunci când intr� în
opozi�ie cu ordinea, cu sensul, cu lumina) sau pozitive (atunci când
intr� în opozi�ie cu limitarea �i iluzoriul), fie prin actualizarea unor
tr�s�turi precum indistinctul, informul, preaplinul etc., pentru a
surprinde anumite caracteristici ale condi�iei umane, din perspectiv�
psihologic� sau erotic�.
Polariz�rile axiologice recurente în lirica de tinere�e a lui
Eminescu se înscriu în acela�i orizont al ambivalen�ei care
caracterizeaz� acest semn poetic. Astfel, în unele contexte lirice,
imaginea chaosului, îndeplinind o func�ie de epitet metaforic pe lâng�
substantivul moarte, se asociaz� valorilor pozitive, ale abunden�ei,
generozit��ii ospitaliere �i euforice a t�râmului de dincolo, în contrast
cu valorile negative circumscrise vie�ii, caracterizat� de precaritate
disforic�, dureroas� �i dezam�gitoare, ca în poemele La moartea lui
Neam�u:
Ai �tiut tu, scumpe frate, c� p�mântu-i o ruin�?/ C�-i o sarcin� via�a? C�-i
martiriu s� tr�ie�ti?/ Ai �tiut tu, cum c� moartea e un chaos de lumin�/ C� la
finea veciniciei te-a�tept stelele cere�ti?)

�i Mortua est :
O moartea e-un chaos, o mare de stele/ Când via�a-i o balt� de vise rebele/ O,
moartea-i un secul cu sori înflorit/ Când via�a-i un basmu pustiu �i urât.

Aceea�i func�ie de proiectare a obiectului poetic pe coordonatele
valoriz�rii pozitive o îndepline�te acest semn poetic �i în contextul
poeziei de dragoste, unde chaosul angajeaz� o rela�ie de determinare
cu substantivele la plural visuri �i gânduri, pentru a proiecta
imaginea asupra interiorit��ii pe coordonatele lirico-semantice ale
prea-plinului, bog��iei, intensit��ii �i inefabilului, ca în Tu m� prive�ti
cu marii ochi :
Vorbirea ta mi-i lamura de miere,/ În ochii t�i de visuri e un chaos,/ �i-atât
amor c-auzi pân �i-n t�cere
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sau în Ter�ine:
A vorbei tale lamur� de miere,/ A gândurilor vis�torul chaos,/ Al t�u surâs,
precum �-a ta t�cere/ [ ] P�truns-au toate limpede-n cântare-mi.

Pe de alt� parte, în alte situa�ii, acela�i semn poetic se încarc� cu
tr�s�turi semantice din sfera valorilor negative care caracterizeaz�
orizontul existen�ei umane v�zut� ca un spa�iu al dezordinii, al confuziei
�i absurdului (cf. Vianu 1968: 189), ca în poemele Amicului F.I.:
Numai prin chaos tu îmi apari,/ Cum printre valuri a navei vel�,/ Cum printre
nouri galbena stel�,/ Prin neagra noapte cum un fanar

sau Mortua est :
�i totu�i, ��rân� pustie �i moart�,/ De racla ta razim eu harfa mea spart�/ �i
moartea ta n-o plâng, ci mai fericesc/ O raz� fugit� din chaos lumesc.

Trecând de la orizontul concret al existen�ei umane la planul
metafizic al fiin��rii în�elese ca o dialectic� a prezen�ei �i a absen�ei,
imaginea chaosului desemneaz� acest ultim aspect prin structura
metaforic� particular� �i anume chaosul uit�rii, în�eles ca
spa�iu−receptacul, echivalent al chaosului sicriu al lumilor recurent în
scenariile apocaliptice. V�zut ca un orizont al absen�ei �i al risipirii,
chaosul uit�rii angajeaz� rela�ii de opozi�ie cu imagini �i structuri ale
prezen�ei �i ale persisten�ei, asociate fie intensit��ii sentimentului de
dragoste, ca în Scrisoarea V:
A�a c�, închipuindu-�i l�cr�moasele ei gene,/ �i-ar p�rea mai mândr� decât
Venus Anadyoneme/ �i, în chaosul uit�rii, oricum orele alerge,/ Ea, din ce în
ce mai drag�, �i-ar c�dea pe zi ce merge,

fie for�ei demiurgice a gândirii �i expresiei poetice, ca în Nu m�
în�elegi:
�i azi când am puterea ce-o are numai Domnul,/ Din chaosul uit�rii s-alung
pe-o clip� somnul/ Pe schelea lumii noastre urâte �i-ntr-un chip/ Eu s� z�resc
o alta  un rai, o prim�var� / [ ] În loc de-a fi un soare al astei lumi
întregi,/ Tu îmi ucizi gândirea, c�ci nu m� în�elegi.

4. Concluzii
În orizontul imaginarului �i discursului poetic eminescian,
semnul poetic chaos se integreaz�, a�adar, în trei câmpuri de viziune
distincte: unul cosmogonic, în care chaosul desemneaz� spa�iul
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originar din care se nasc �i în care se întorc lumile, altul cosmologic,
în care chaosul devine sinonim cosmosului �i, în fine, altul al
existen�ei umane, în care chaosul actualizeaz� tr�s�turile de sens
circumscrise unor polariz�ri axiologice.
În privin�a actualiz�rii sintagmatice, semnifica�iile lirice ale
acestui semn poetic sunt poten�ate de câteva rela�ii privilegiate de
contiguitate, atunci când determin� sau este determinat de substantivul
vale, de pild�, sau atunci când dimensiunea sa spa�ial�/ local� este
contextualizat� prin intermediul prepozi�iilor în �i din.
În încheiere trebuie s� subliniem faptul c� acest decupaj este
unul instrumental, cu valoare de ipotez� de lucru care s� ne permit� o
aproximativ� organizare sistematic� a diverselor ocuren�e ale acestui
semn poetic, f�r� a avea preten�ia unei descrieri exacte �i exhaustive a
câmpului de semnifica�ii poetice pe care imaginea chaosului îl
articuleaz� în opera liric� eminescian�.
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Mihai Eminescus Chaos:
Notes on the Functional Dynamics of a Poetical Sign
In this paper we analyse the values and the functions of the poetical
sign chaos in Mihai Eminescus poetry. The first functional level is the
cosmogonical and cosmological field of vision; the ancestral chaos
represents, in this case, the primordial space which originates the existence
and where the phenomenal worlds return. With an ambivalent feature,
mother-chaos and coffin-chaos, this poetic sign organises a background
of potentiality, of boundless, of indefinite and of coincidentia oppositorum.
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The other emergent fields will actualise one or many of these features, being
projected on different referential coordinates.
Thus, on the second functional level, this poetical sign refers to
cosmic space as a static frame being characterized by infinitude and,
sometimes, by amorphous, in opposition with the parts existing in this frame,
in movement and with a definite form.
On the third field of vision, the image of chaos reaches descriptive
values in the human being area, either by articulating some axiological
polarities, negative (in opposition to order, meaning, light) or positive (in
opposition to limitation or to illusory), either by actualising some features as
the indefinite or the amorphous, in order to describe some characteristics of
the human condition, from a psychological or erotical point of view.
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Ia�i, România

Au miroir de la traduction.
Ulysse de Benjamin Fondane en italien
Annafrancesca NACCARATO
Key-words: translation, poetry, image, rhetoric, sound

La « ré-énonciation » (Meschonnic 1973: 365) traductrice est
sans doute lun des processus herméneutiques les plus importants qui
permet de conjuguer, dans la même visée heuristique, lapproche
interne du texte et la perspective externe de sa restitution en langue
darrivée. Dans notre contribution, nous nous proposons de nous
interroger sur les problématiques liées à la traduction italienne du
recueil Ulysse de Benjamin Fondane, un auteur qui appartient à la
littérature roumaine migrante francophone. En particulier, à partir des
apports de la traductologie française, nous nous arrêterons sur les
modalités nécessaires pour restituer, dans le texte darrivée, la
complexité stylistique et thématique caractérisant loriginal. Dans une
première partie, nous préciserons les fondements théoriques qui ont
guidé notre démarche traductrice pour illustrer, dans une deuxième
partie, les solutions que nous avons adoptées face aux passages les
plus significatifs du texte de départ.
Lécriture fondanienne repose sur des choix linguistiques liés à
des isotopies sémantiques spécifiques et présente toute une suite de
correspondances secrètes que seule une étude profonde et attentive
peut dévoiler. La traduction du français à litalien a ainsi comporté un
travail préalable danalyse critique de loriginal, au niveau du
signifiant et au niveau du signifié, afin daboutir à une interprétation
de luvre permettant de repérer les « zones » où, comme lécrit
Berman, elle « atteint sa propre visée et son propre centre de gravité »
(Berman 1995: 70). Lexamen des critères de « ré-énonciation » dans
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une langue autre dun texte présentant une esthétique complexe et
exprimant une expérience presque indicible, se change, daprès nous,
non seulement en un instrument danalyse des mécanismes qui soustendent la pratique de la traduction, mais aussi et surtout en une voie
privilégiée pour approfondir la connaissance de loriginal et des
signifiés profonds quil recèle.
1. La traduction entre théorie et pratique
Notre travail de restitution de la poésie française de Benjamin
Fondane en italien sappuie sur une conception de lacte traductif et de
ses tâches développée surtout à partir des apports de la traductologie
française et provenant aussi de nos études précédentes sur lanalyse
critique des traductions duvres littéraires et philosophiques. Notre
démarche sinspire ainsi de principes théoriques bien définis
constituant les fondements des solutions que nous avons adoptées afin
de reproduire les traits « qui individuent lécriture et la langue de
loriginal » (Berman 1995: 67) et qui engendrent un réseau de
« corrélations systématiques » (Berman 1995: 67). Lexamen
stylistique et thématique dUlysse a montré que les contenus quil
véhicule sont étroitement liés à des modalités expressives spécifiques
qui réussissent à créer une esthétique nouvelle  centrée sur une vision
très particulière de la création littéraire  et dont toute ré-énonciation
traductrice ne peut faire abstraction.
La pratique de la traduction ne constitue pas un processus
linéaire correspondant tout simplement à la transposition dun texte
dune langue de départ à une langue darrivée. Comme lobserve
Marie-France Delport, « la traduction implique, évidemment, le
passage des mots de départ�, des énoncés auxquels la langue de
départ a permis de donner forme, à la représentation dune expérience
qui sera à son tour mise en mots�, versée dans les moules quoffre la
langue darrivée » (Delport 2010: 33). Cest « la tension
psychologique quimplique un tel travail mental de reformulation
(rewording) quand il lui faut ainsi rompre toutes les amarres davec
les formes de lénoncé-source » (Ladmiral 2005: 482) qui, selon nous,
constitue le fondement de tout un système de déformations qui opère
parfois dans certaines traductions, en les empêchant datteindre leur
vraie visée. Le traducteur peut sappuyer sur une représentation
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personnelle du message de départ (cf. Seleskovitch, Lederer 2001: 7�
115; Ladmiral 2005: 473�485) et chercher à lexprimer par les moyens
les plus conformes aux usages habituels dans la langue darrivée1. Cette
tendance agit à travers toute une série de mécanismes, ou figures de
traduction, qui produisent un écart par rapport au degré zéro de la
traduction littérale, mais qui dans certains cas  paradoxalement 
banalisent la spécificité de loriginal:
Ces mécanismes récurrents [ ] constituent ce quon a, ailleurs, choisi
dappeler des « figures de traduction ». Figures qui se définissent par rapport
à un degré zéro, non marqué, exempt de ces écarts: la traduction « littérale »
pourrait alors se définir, précisément, comme ce degré zéro, cette absence de
figure de traduction (Chevalier 1995: 74).

En se soumettant, consciemment ou non, à la logique qui
structure la langue darrivée, les traducteurs semblent souvent vouloir
mettre de lordre dans le texte-source et ils utilisent les constructions
syntaxiques réputées les plus adéquates à ce quils prennent pour
référence: ils rendent aux vocables leurs places, rétablissent leurs
affinités causales, explicitent les liens logiques. Ces présupposés
expliquent alors limportance, pour le traducteur, de « parcourir une
étape supplémentaire qui vient après la saisie du sens et qui le pousse,
tout en respectant le génie de la langue dexpression, à se rapprocher
des formes initiales » (Lederer 2001: 63), surtout lorsque ces formes
contribuent à la création et à lorganisation des contenus.
Notre traduction dUlysse a été précédée dun examen
approfondi de la poésie française de Benjamin Fondane, ce qui nous a
permis de vérifier que la complexité thématique qui la caractérise est
liée à la présence dune relation incontournable entre le plan du
contenu et celui de lexpression. Par conséquent, en restant liée aux
mots, nous avons essayé de restituer  quand cette opération a été
possible  la relation qui unit le sens à lécriture, afin de reproduire
��������������������������������������������������������

1
« Lesprit qui traduit semploie, par artifice presque immédiat, à se remettre dans
la situation de celui qui na quà verbaliser ce quil éprouve ou quil pense. Il annule
de la sorte ce que, littéralement, dit le texte original et nen retient plus que ce dont il
parle. De là quil se jette si fréquemment, pour une situation donnée et quil entend
rapporter, dans la façon de dire la plus naturelle�, la plus spontanée�, la plus
directe�, la plus droite� ou, lui semble-t-il, la plus adéquate�. De là quil cède à
lorthonymie (orthos droit� et onoma nom�) » (Chevalier, Delport 2010: 262).
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ces passages de luvre qui constituent « les lieux où elle se
condense, se représente, se signifie ou se symbolise » (Berman 1995:
70). En effet, daprès nous, cest le manque dune phase préalable et
fondamentale danalyse critique de loriginal qui favorise le
surgissement des figures de traduction. Il sagit de mécanismes qui
tendent à « normaliser » le texte de départ, à lamender de ses
étrangetés et à le ramener à une vision reconnue et partagée du monde
et des choses. En outre, elles agissent en proposant des modalités
décriture conventionnelles et en accord avec les règles normalement
imposées par la langue darrivée et avec les usages prédominants. La
logique qui sous-tend leur réalisation suit ainsi un parcours inverse par
rapport à celle qui fonde lécriture de départ. Les phénomènes
dexplicitation, de retranchement, de changement de sujet qui
caractérisent souvent la pratique traductrice se heurtent à la fonction
heuristique de redescription de la réalité que certains choix expressifs
peuvent avoir, ainsi quau pouvoir damplification ontologique quils
confèrent au langage.
Notre étude ne vise pas la mise au point dun modèle traductif
forcément littéral et ayant comme objet la reproduction mot-à-mot de
loriginal. Comme le montrent les exemples que nous allons proposer,
dans certains cas, lopération de «chimie linguistique» (Cigada 1982:
196) que la traduction comporte peut obliger le traducteur à des choix
nécessaires, qui conditionnent le transfert des stylèmes typiques du
texte de départ, mais ces choix peuvent être rééquilibrés par des
procédés de compensation. La suppression dun terme ou dune
structure en un point du texte peut saccompagner de linsertion du
même terme ou dun terme équivalent en un autre point, où la langue
darrivée peut mieux laccueillir; en outre, un élément littéralement
intraduisible peut être remplacé par un élément qui lui est homologue.
Ces modalités ne correspondent pas à des escamotages trahissant le
caractère lacuneux de lacte traductif, mais elles définissent le sens
même de la traduction, étant donné « quelle rencontre de
lintraduisible linguistique (et parfois culturel) et le dissout en réelle
traduisibilité littéraire sans passer, bien sûr, par la périphrase ou une
littéralité opaque » (Berman 1984: 303).
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2. Ulysse en italien
Les vers qui composent Ulysse2 évoquent un parcours existentiel
complexe, qui est en même temps individuel et collectif: le thème du
voyage, en tant quévénement réel, mais aussi métaphore de la vie et de
la création artistique, fait coïncider lexpérience de lécrivain avec celle
des émigrants, hommes traqués, persécutés, sans patrie et dont le destin
évoque le drame du peuple juif. Limaginaire aquatique, qui hante le
poème, reprend et transmute la matrice archétypale du déplacement et
de lexil; il sagit dune eau triste, tragique, qui semble annoncer la
déportation et la mort (cf. Vanhese 2011: 16) et qui devient lemblème
dexistences sans racines, mobiles, en proie à lincertitude et
condamnées à la rencontre avec labsurde et le mal absolu. La parole
poétique devient elle aussi « mouvante », presque « liquide » et
engendre une succession dimages qui se changent en de véritables
visions exprimant toute la douleur dun être qui a perdu son centre et
auquel ne reste quune « patrie imaginaire » (Simion 2011: 6).
La figure dUlysse, telle quelle est évoquée par le poète de Ia�i,
se plie à la description dun périple existentiel qui renverse
inévitablement le cycle homérique (cf. Vanhese 1993: 8287). Cest
plutôt chez Dante que Fondane a trouvé limage dun esprit hanté par
la recherche de linconnu et qui nhésite pas à avancer jusquau bord
du « gouffre » (cf. Jutrin 1998: 7178). En effet, le poète évoque les
étapes dun voyage sur « une route/ qui avance et ne finit pas »
(Fondane 2014: 86) 3 ; il nie toute possibilité de retour et aspire à
franchir les confins du réel: « Il ny a pas assez de réel pour ma soif! »
(p. 44). Il ne sagit plus « de lhomme qui renonce » (p. 150) et qui
revient dans la terre dorigine. Pour les fantômes, pour les ombres il
ny a aucun port: ils vivent « accrochés à lair » (p. 54) ou en proie à
leau, une eau violente, mortifère, qui « exige des volontaires » (p.
54); ils nont pas une déesse à leurs côtés, mais avancent seuls, dans
l« hiver de Dieu » (Fondane 2006: 196).
��������������������������������������������������������

2
En ce qui concerne la genèse dUlysse, voir en particulier les études de Monique
Jutrin (Jutrin 2008: 117129).
3
Nous utiliserons ici lédition dUlysse qui date de 2014. Dorénavant, toutes les
citations extraites de ce texte seront suivies directement de lindication de la page.
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« Jétais un grand poète né pour chanter la Joie/  mais je
sanglote dans ma cabine,/ des bouquets deau de mer se fanent dans
les vases/ lautomne de mon cur mène au Père-Lachaise » (p. 34):
les premiers vers dUlysse scellent lopposition entre un passé où lon
pouvait encore « chanter la Joie » et un présent décrit par des images
négatives, de décomposition et de mort. Comme laffirme Olivier
Salazar-Ferrer, « Ulysse commence par un chant brisé » (SalazarFerrer 2004: 18). La parole poétique, remplacée par le sanglot, semble
avoir perdu toute signification: « Pourquoi chanter à tue-tête? »
(p. 34). Toutefois, « une force obscure » rompt le silence et demande à
celui qui en est linstrument de ne pas céder, de ne pas se résigner au
vide et à labsence: « Il ne faut pas céder. Pas dissue, pas dissue!/ Ils
doivent périr ou vaincre ceux qui nont point dissue! » (p. 36).
Effectivement, le poème se développe en oscillant entre le
découragement et la révolte, la recherche dun « centre » et la
dispersion, lidentité et laltérité. Lécrivain assimile son expérience à
celle des émigrants et dans le périple des émigrants sinscrit celui des
juifs: « je suis de votre race,/ jemporte comme vous ma vie dans ma
valise,/ je mange comme vous le pain de mon angoisse » (p. 80). Il
sagit dexistences niées, obligées à un exil permanent, condamnées à
linstabilité et à la recherche dun port qui est introuvable: « Nous ne
parlons aucune langue,/ nous ne sommes daucun pays,/ notre terre
cest ce qui tangue/ notre havre cest le roulis » (p. 82).
Le besoin dattester une appartenance, de reconnaître et de
réaffirmer des origines, contraste avec lexpérience du déracinement et
de la division, renforcée par la structure discontinue du poème qui,
dans certains passages, semble traduire une sorte de dissolution du
moi: « qui est-ce qui marche en moi? » (p. 110); « Le monde est là
peut-être, mais suis-je bien en lui?/ Je passe et il ne reste rien dans le
miroir,/ pas même un trou » (p. 170). Le vide et légarement,
lincertitude, lintuition tragique et prophétique de la fin (« les hyènes
me suivent de leur regard en brosse:/ qui leur a dit que je serai cadavre
un jour? », p. 110) naboutissent pas cependant à un sentiment de
résignation: « je ne demande plus quel est le sens du monde,/ je pose
mon poing dur sur la table du monde,/ je suis de ceux qui nont rien,
qui veulent tout/  je ne saurai jamais me résigner » (p. 80). En dépit
du mal, de linexorable et de labsurde, une voix résonne dans le
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désert. La parole résiste, mais la Muse se transforme en Pythie et le
chant, devenu un cri, pressent les terreurs du gouffre et annonce un
silence nouveau: « Je nai plus que mon sang pour tallaiter, poème /
Tu es si lasse, ô voix qui crie dans les déserts » (p. 172).
« Ce chant du chant brisé » (Salazar-Ferrer 2004: 18) met en
mouvement des relations de sens inédites et inattendues qui tentent
une sorte de redescription du réel et qui engendrent toute une suite de
correspondances, au niveau du signifiant et au niveau du signifié,
aptes à créer « un langage dans le langage » (Fondane 2004: 77)
constituant lessence même de lécriture fondanienne et correspondant
à ce que, daprès le poète de Ia�i, « on ne peut pas traduire » (Fondane
2004: 77): « Les mots se meurent de changer de bouche » (p. 50), ditil dans la deuxième séction dUlysse. Par conséquent, en prenant la
responsabilité de traduire le poème, nous nous sommes attelée à une
tâche très difficile, celle de donner aux mots une vie nouvelle. Notre
travail a été centré sur le respect ou, au moins, sur un certain respect
des formes de départ, vu que les isotopies sémantiques sur lesquelles
loriginal est axé sont inséparables des structures linguistiques
utilisées pour les exprimer. En évitant toute sorte damplification,
dexplicitation ou de retranchement, nous avons essayé de restituer 
quand la langue darrivée la permis  les rapports complexes qui
unissent le sens à lécriture, sans céder à la tentation de la paraphrase
ou de « lannexion » (Meschonnic 1973: 308). Comme laffirme
Berman, « toute uvre comporte un texte sous-jacent�, où certains
signifiants clefs se répondent et senchaînent, forment des réseaux
sous la surface� du texte [ ]. La traduction qui ne transmet pas de
tels réseaux détruit lun des tissus signifiants de luvre » (Berman
1999: 6163).
2.1. Traduire les images
Dans Ulysse, nous avons repéré une vaste gamme de métaphores
du substantif, du verbe et de ladjectif qui permettent à la parole
poétique de franchir les limites normalement imposées par les usages
linguistiques « simples et communs » et qui favorisent laccès à des
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signifiés profonds et nouveaux4. En juxtaposant des réalités souvent
incompatibles, la figure analogique réussit à brouiller les catégories
sémantiques normalement reconnues et réalise des formes de
recatégorisation conceptuelle qui remplissent une fonction heuristique
de redescription de la réalité. En outre, en faisant fusionner un
moment verbal et un moment non verbal, elle développe les
potentialités iconiques des ressources linguistiques et crée de
véritables images qui contribuent à la manifestation presque sensible
du référent dans lécriture.
Le sens de lénoncé métaphorique « est suscité par léchec de
linterprétation littérale » (Ricur 1975: 289), par une « autodestruction du sens » (Ricur 1975: 289) qui « est seulement lenvers
dune innovation de sens au niveau de lénoncé entier, innovation
obtenue par la torsion� du sens littéral des mots » (Ricur 1975:
289). La nouvelle pertinence sémantique quil établit � en laissant de
côté les concepts préalablement acquis ainsi que les relations
référentielles habituelles � se change ainsi en un va-et-vient entre deux
interprétations possibles, lune littérale, lautre métaphorique et nous
permet daccéder à une vision dynamique du sens, au mouvement
dune pensée qui dépasse lordre normal des choses et qui propose un
mode alternatif denracinement dans la réalité. Ces présupposés
expliquent la fonction essentielle que la figure remplit dans la poésie
de Benjamin Fondane qui propose, comme nous lavons déjà
remarqué, une esthétique nouvelle et réclame la création dun langage
apte à pallier et à racheter limpuissance de lexpression directe (Blaga
1995: 291).
Les métaphores-images disséminées dans Ulysse sont
premièrement des créations du langage. En effet, si la valeur de
message de lénoncé métaphorique ne coïncide pas avec son signifié
linguistique, mais correspond à une interprétation particulière dans un
texte ou dans un contexte donnés, « cest la structure linguistique des
énoncés tropologiques [ ] qui crée les conditions de possibilité du
transfert et des formes spécifiques quil acquiert » (Prandi 1994: 179
192). Par conséquent, nous avons essayé de restituer le plus
��������������������������������������������������������
4

En ce qui concerne lanalyse des métaphores dUlysse, voir en particulier nos
études (Naccarato 2010: 141166; Naccarato 2011: 170177).
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fidèlement possible les occurrences de départ qui se caractérisent par
la présence de métaphores « vives » (Ricur 1975: 289), comme le dit
Ricur, ou « projectives » (Prandi 1992: 240), selon la terminologie
de Prandi; elles ne proviennent pas danalogies définies
conceptuellement (reposant sur un système de similarités reconnues et
partagées) ou structuralement (utilisant les relations engagées dans
larticulation du lexique), mais créent des relations inédites et
inattendues qui dépassent les schémas catégoriels normalement admis.
Face à lincohérence qui semble caractériser le contenu complexe des
énoncés figurés, nous avons évité toute forme de modulation, afin
daboutir à lélaboration dun texte darrivée qui respecte un aspect
essentiel de lécriture de départ et des effets de sens quelle vise.
Nous reprenons ici lexemple des métaphores verbales, qui
activent des transferts complexes et qui montrent à un très haut degré
que les structures linguistiques permettent la connexion de
constituants (sujets, verbes et compléments) qui véhiculent des
contenus conceptuels conflictuels. Pour Prandi, le verbe métaphorique
non substitutif correspond au « type paradigmatique de la métaphore
irréductible, le véhicule privilégié des vérités métaphoriques »� (Prandi
1992: 249). En effet, les verbes peuvent produire des formes
dimpertinence sémantique qui se déroulent au niveau syntagmatique
et qui feraient penser par conséquent à une structure in praesentia.
Toutefois, la recatégorisation des sujets et/ou des compléments se fait
souvent par la médiation dun désignateur virtuel pertinent qui nest
pas mentionné, ce qui comporte également une interaction dordre
paradigmatique, in absentia. Dans les métaphores verbales les plus
fréquentes, la valeur sémantique du verbe modifie la charge
notionnelle du sujet: « le privilège dexprimer le rôle principal du
processus est conféré au sujet sur la base de ses propriétés formelles
exclusivement. La nature sémantique du verbe, pour sa part, en fixant
les rôles quil contrôle et leur hiérarchie interne, intervient pour
donner un contenu notionnel à cette prééminence rigoureusement
formelle » (Prandi 1987: 98�101). Il faut cependant reconnaître que
les verbes métaphoriques peuvent articuler un conflit conceptuel non
seulement par rapport au sujet, mais aussi par rapport aux
compléments.
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1a. la guerre était si longue, le naufrage infini,/ que les hommes soudain
envahissaient les routes/ ivres don ne sait quel espace qui coulait/ autour du
cou, comme une corde, et qui tirait (p. 58).
1b. la guerra era così lunga, il naufragio infinito,/ che gli uomini
improvvisamente invadevano le strade/ ubriachi di non si sa quale spazio che
scorreva/ intorno al collo, come una corda, e che tirava (p. 59).
2a. Plus loin, ou cest trop tard,/ la lumière saignait son jus inimitable (p. 72).
2b. Più lontano, o è troppo tardi,/ la luce sanguinava il suo succo inimitabile
(p. 73).
3a. Je ne saurais vous dire leau (p. 54).
3b. Non saprei dirvi lacqua (p. 55).

Comme le montrent les occurrences n. 1a, 2a et 3a, dans
loriginal les métaphores verbales véhiculent des contenus complexes
qui opèrent une sorte de transmutation du réel, en contribuant ainsi à
exprimer une vision très particulière du monde et des choses: lespace
coule autour du cou comme une corde (1a), la lumière saigne un jus
inimitable (2a) et leau est « dite » (3a). En ce qui concerne la
traduction, nous avons opté pour une restitution mot-à-mot des
métaphores verbales, en essayant de nous soustraire aussi bien à une
démarche de nature « orthonymique » quà une tendance à
lexplicitation qui aurait déterminé une normalisation du texte: en 1b,
nous avons utilisé le verbe « scorreva » qui, daprès nous, restitue la
métamorphose de lespace en une substance liquide, en laissant
inaltéré un aspect essentiel de lécriture de départ, où limaginaire
aquatique joue un rôle de premier plan. En 2b, nous avons gardé
lemploi transitif du verbe « saigner », qui assimile le « jus
inimitable » de la lumière à limage du sang et, en 3b, nous avons
« ré-énoncé » littéralement la métaphore de leau, qui est reprise sous
des formes différentes dans dautres passages dUlysse.
2.2. À la recherche des mots
Dans le poème qui est lobjet de notre analyse, les mots les plus
simples peuvent évoquer des trames symboliques cachées ou renvoyer
à des signifiés implicites qui ouvrent des voies nouvelles à
linterprétation. Afin de restituer les diverses corrélations sémantiques
présentes sous la surface du texte, nous avons adopté des solutions
qui, dans certains cas, vont au-delà des possibilités offertes par la
langue darrivée.
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4a. Quelle fêlure veut-elle donc oublier,/ gonflée de ta laitance amère,
solitude? (p. 114).
4b. Quale ferita vuole dimenticare dunque,/ gonfio del tuo lattume amaro,
solitudine? (p. 115).
5a. Je me suis arrêté dans les ports où les marchands ambulants/ sollicitaient
lesprit davoir soif de CHOSES/ ils remaillaient de la trame chantante de leurs
tapis/ la lumière tendue de lAfrique! (p. 88).
5b. Mi sono fermato nei porti dove i venditori ambulanti/ spingevano lo
spirito ad aver sete di COSE/ rammagliavano con la trama cantante dei loro
tappeti/ la luce tesa dellAfrica! (p. 89).

Dans les occurrence n. 4a et 5a, les termes « lattume » (qui
évoque le lait) et « cantante » (qui qualifie le mot « trama »),
constituent des options qui séloignent des usages les plus usuels et les
plus communs dans la langue darrivée. Ces choix proviennent de
lexigence de restituer la relation étroite entre le plan du signifiant et
le plan du signifié scellée par lécriture de départ. En 4a, le terme
« laitance »5 contribue souterrainement à renforcer les paradigmes de
leau et de la soif qui hantent les vers dUlysse. Il rappelle le lait qui,
pour Fondane, est une boisson fondamentale, comme le montrent
dautres passages du poème: « une chèvre broutait du lait » (p. 54),
« Quil ferait bon téter ton lait sauvage, ô vie » (p. 62), « les émigrants
ne cessent descalader la nuit/ ils grimpent dans la nuit jusquà la fin
du monde,/ ils rompent comme frères leur lait et le partagent » (p. 72),
« Quelle louve, pour ses petits,/ eût plus dovaires dans la panse,/ et
moins de lait dedans ses pis? » (p. 84), « Je nai plus que mon sang
pour tallaiter, poème... » (p. 172), « La mort était somnolente,
oublieuse,/ oubliée nappe deau enfouie dans lâme / et SOUDAIN elle
vint, elle coula en moi/ comme le lait vivant dans le sein de la
femme » (p. 90). Comme lécrit Bachelard, « toute eau est un lait. Plus
précisément, toute boisson heureuse est un lait maternel » (Bachelard
1979: 158). Dans la poésie de Fondane cette boisson primaire
constitue souvent un symbole de vie et de connaissance. Toutefois, en
4a lécrivain décrit la « laitance amère » de la solitude, cette dernière
remplissant en même temps une fonction positive, qui favorise une
��������������������������������������������������������

5
Le Trésor de la Langue Française précise que le terme « laitance » se réfère en
premier lieu à la substance molle et blanchâtre que le poisson mâle répand sur les ufs
de la femelle pour les féconder.
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vision plus aiguë et plus lucide du réel, et une fonction négative, de
rupture et dincommunicabilité. En 5a, le terme « chantante », en
faisant fusionner des sensations auditives et visuelles, produit une
image riche de significations et qui exalte les potentialités iconiques
du langage.
Le texte de départ présente également des mots chargés de
plusieurs niveaux de sens quune traduction littérale ne pourrait pas
restituer. Face à ces occurrences, nous avons essayé de trouver un
équilibre entre le respect de lécriture-source et la nécessité daboutir à
un texte darrivée cohérent et compact, au niveau de lexpression
comme au niveau du contenu.
6a. Javais assez de suivre lEurope aux fesses creuses (p. 116).
6b. Ne avevo abbastanza di percorrere unEuropa rinsecchita (p. 117).
7a. jai craché sur de lHistoire (p. 68).
7b. ho sputato su pezzi di Storia (p. 69).
8a. Amérique, Amérique, merveille noire et rouge,/ que de fois jai rêvé de
tes chevaux sauvages/ que de fois lil plus clair dêtre ouvert en dedans/ tes
fleuves mont porté, humide, dans tes flancs,/ ô vierge, encore nue depuis ta
découverte! (p. 128).
8b. America, America, meraviglia nera e rossa,/ quante volte ho sognato i
tuoi cavalli selvaggi/ quante volte con locchio interiore rischiarato/ i tuoi
fiumi mi hanno portato, umido, nei tuoi fianchi,/ oh vergine, ancora nuda
dopo la tua scoperta! (p. 129).

Les occurrences n. 6b, 7b et 8b montrent que, tout en apportant
des changements qui sont en quelque sorte imposés par la nécessité de
réaliser un écrit acceptable par rapport aux normes de qualité
scripturaire de la langue réceptrice et caractérisé par des paramètres de
systématicité et de corrélativité, ainsi que dorganicité de tous les
constituants (cf. Berman 1995: 65), nous avons conservé les images de
départ. Elles expriment le rapport complexe entre lici et lailleurs
(6a), décrivent une attitude de mépris envers un réel décevant (7a) ou
évoquent une dimension intérieure permettant daccéder à une
perception très particulière du monde et des choses (8a).
Comme nous lavons déjà observé, la pratique de la traduction
constitue souvent un instrument fondamental danalyse critique de
loriginal et des trames sémantiques quil véhicule. En effet, notre
travail dinterprétation et de traduction en italien dune partie des

Au miroir de la traduction. Ulysse de Benjamin Fondane en italien 289

poèmes français de Benjamin Fondane nous a permis de vérifier que
les versions dUlysse publiées par Plasma (1980), Paris-Méditerranée
et Patrice Thierry Éditeur (1996) et Non Lieu-Verdier (2006)
proposent un texte qui présente des erreurs de transcription.
9a. il gémit de temps en temps Ribono Schelolom! (p. 76).
9b. geme di tanto in tanto Ribono Schelolom! (p. 77).
10a. ô trop cruellement aimés, ô trop suavement haïs (p. 78).
10b. oh troppo crudelmente amati, oh troppo dolcemente odiati (p. 79).
11a. Quel pavillon, jadis, flotta sur cette hampe/ un peu de sel aux lèvres, une
amertume au lit./ Vas-tu vomir enfin ton âcre mort, coolie?/ La vie ça te
connaît comme une vieille crampe (p. 172).
11b. Quale bandiera, un tempo, sventolò su questa asta/ un po di sale sulle
labbra, unamarezza a letto./ Vomiterai infine la tua acre morte, facchino?/ La
vita tu la conosci come un vecchio crampo (p. 173).
12a. La Terre quelque part. Cest la même folie/ et la même insomnie... et
cest la même lampe./ Oh! finir proprement en un coin de lestampe./ Et que
le vent temporte, duvet du pissenlit... (p. 172).
12b. La Terra da qualche parte. È la stessa follia/ e la stessa insonnia... ed è la
stessa lampada./ Oh! finire precisamente in un angolo della stampa./ E che il
vento ti porti via, ciuffo di tarassaco... (p. 173).

Grâce à la consultation des manuscrits conservés à la
Bibliothèque Doucet de Paris, nous avons rétabli les formes initiales,
en substituant « Schelolom » à « Schelolam » (9a), « aimés » et
« haïs » à « aimée » et « haïe » (10a), « coolie » à « scolie » (11a) et
« lampe » à « hampe » (12a). La reconstitution du texte original que
nous avons effectuée montre que dans certains cas la traduction est
elle-même un travail dordre critique, sélectif et interprétatif en même
temps, permettant déclairer des aspects qui peuvent échapper à une
lecture superficielle, mais qui constituent des composantes essentielles
du « langage-système » de départ.
2.3. Les correspondances sonores
La poésie de Benjamin Fondane se caractérise aussi par la
présence de toute une suite de correspondances sonores qui
contribuent à construire des réseaux de sens spécifiques. Toutefois, la
« musique » quelles réussissent à créer nest pas celle du lyrisme
traditionnel; dans certains passages, les mots senchaînent pour créer
des associations auditives particulières: ils engendrent une mélodie
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« imparfaite et charnelle », qui « exprime [ ] comme nulle autre
lhumanité dune existence désaccordée confrontée à limperfection
du monde » (Salazar-Ferrer 2004: 20). Si, dans certains passages du
texte darrivée, nous avons été obligée de sacrifier les corrélations
entre les sons, afin déviter des bouleversements sémantiques
excessifs, dans dautres  au contraire  les possibilités offertes par la
langue-cible nous ont permis, au moins en partie, de les reproduire.
13a. pas de chanson, pas déchanson,/ personne de qui espérer du secours (p. 104).
13b. nessuna canzone, nessun coppiere,/ nessuno da cui sperare aiuto (p. 105).
14a. pampa, pampa, où mon désir rampa (p. 132).
14b. pampa, pampa, dove il mio desiderio strisciò (p. 133).
15a. si quelquun se trompait descalier, de porte,/ et apportait, ne fût-ce que
pour un rien de temps,/ une poignée dodeur humaine/ à ce gardien de phare
quasi fou de terreur? (p. 126).
15b. se qualcuno sbagliasse scala, porta,/ e portasse, non fosse che per un
istante,/ una manciata di odore umano/ a questo guardiano di faro quasi folle
di terrore? (p. 127).
16a. La mort était somnolente, oublieuse,/ oubliée nappe deau enfouie dans
lâme/ � et SOUDAIN elle vint, elle coula en moi/ comme le lait vivant dans le
sein de la femme (p. 90).
16b. La morte era sonnolenta, dimentica,/ dimenticata distesa dacqua sepolta
nellanima/ � e IMPROVVISAMENTE venne, colò in me/ come il latte vivente
nel seno della donna (p. 91).

En 13b et en 14b, nous avons éliminé les alliances sonores
construites par lécriture-source (« pas de chanson, pas
déchanson »→« nessuna canzone, nessun coppiere »; « pampa,
pampa, où mon désir rampa »→« pampa, pampa, dove il mio
desiderio strisciò »); en 15b et en 16b, au contraire, tout en respectant
le sens de départ et les contraintes structurales et syntaxiques
caractérisant la langue darrivée, nous avons reconstitué, au moins en
partie, ce type de corrélations (« de porte,/ et apportait »→« porta,/ e
portasse »; « oublieuse,/ oubliée »→« dimentica,/ dimenticata »).
Dans certains poèmes, les évocations sonores concernent des
éléments in absentia, comme le montrent les occurrences qui suivent:
17a. maigres vifs comme bois roulés par les torrents (p. 74).
17b. magri vivi come legni spinti dai torrenti (p. 75).
18a. Pauvres vifs/ Que de fois projetés sur les murs par vos longues bougies/
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de suif (p. 76).
18b. Poveri vivi/ Quante volte riflessi sui muri dalle vostre lunghe candele/ di
sego (p. 77).

En 17a et en 18a, le terme « vifs » semble suggérer la présence
souterraine du mot « juifs » (évoqué aussi par le terme « suif »). Dans
ce cas, la diversité structurale entre les deux langues concernées nous
a empêchée de restituer un aspect essentiel de lécriture-source,
concernant des significations implicites étroitement liées aux
modalités expressives utilisées. Ces exemples montrent que la
pratique traductrice doit aussi faire face au décalage entre deux
systèmes linguistiques différents et quelle est souvent le résultat dun
calcul, dune « négociation » (Eco 2010: 94), comme le remarque
Umberto Eco. Toutefois, cette négociation doit provenir dune
nécessité et non pas dune option. Lorsque la langue darrivée le
permet, le traducteur ne peut que reproduire les traits qui constituent
les fondements de lécriture de départ. Si la différence entre les deux
langues impliquées dans le processus traductif exige le repérage de
solutions diverses, on est obligé de recourir à toutes les ressources
linguistiques dont on dispose et dactualiser des procédés cohérents,
consistants et concordants par rapport à loriginal. En essayant de « réénoncer » la complexité stylistique et sémantique qui caractérise la
poésie de Benjamin Fondane, nous nous sommes inspirée dun double
critère, dordre éthique et poétique, en accord avec Berman quand il
écrit que « la poéticité dune traduction réside en ce que le traducteur a
réalisé un véritable travail textuel, a fait texte, en correspondance plus
ou moins étroite avec la textualité de loriginal. [ ] Léthicité, elle,
réside dans le respect, ou plutôt, dans un certain respect de
loriginal » (Berman 1995: 92).
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The Mirror of Translation. Benjamin Fondanes Ulysse in Italian
The re-enunciation (Meschonnic 1973: 365) entailed by the work of
translation is doubtless one of the most important hermeneutical processes
allowing to establish relation between the internal approach of the text and
the external perspective of its translation into a target language, within the
same heuristic objective. In this contribution we analyse the challenges
encountered in the Italian translation of the collection Ulysse by Benjamin
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Fondane, a Francophone Romanian migrant author. Specifically, starting
from some contributions in the field of French Translation Studies, we
describe how we tried to maintain the stylistic and thematic complexity of
the original in the target text. In the first part, we describe the theoretical
foundations that guided our process of translation. This will allow us to
illustrate, in the second part, the solutions we adopted with specific reference
to some of the most significant passages in the source text.
Fondanes linguistic choices rest on specific semantic isotopies and as
a result present a series of secret correspondences that can only be revealed
by deep and careful study. The Italian translation of the French text entailed
a preliminary process of critical analysis of the original at the levels of both
the signifier and the signified. This allowed for the identification of the
meaningful points where, in Bermans words, a work achieves its own
objective and arrives at its own centre of gravity (Berman 1995: 70). It is
our opinion that the analysis of the criteria of re-enunciation of a language
with a complex aesthetics and carrier of an almost unsayable experience,
becomes not only a tool for analysing the mechanisms inherent in the
practice of translation. Also and most importantly, it offers a privileged point
of access to a deeper understanding of the original text and of the deep
meanings it contains.
Université de la Calabre
Italie

Paul Goma. Adameva: louverture du système textuel
Mariana PASINCOVSCHI
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� ����, ��� �� ������ ���� ����� 1 (Alexandre Kouprine).
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new formula

Publiée en 1995 aux Éditions « Loreley » de Ia�i, puis en 2008
aux Éditions « Curtea Veche » de Bucarest, Adameva reste, malgré
(ou à cause de) la réception critique favorable, un livre tant
passionnant et original que difficile. Écrit au cours de la période de
maturité littéraire, il commence ex-abrupto comme un roman à la
troisième personne, dans lequel lui, lauteur même, voyage dans un
train. Cest, au moins au début, limpression que donne le premier
chapitre situé, comme dailleurs toute lécriture, du 09/03/94 au
11/09/94, en dessous dune date qui nous ferait penser à la
chronologie journalière.
Étant transposé sur la scène des événements grâce aux
déictiques dapproximation et déloignement, le texte met en
évidence, dès les premières pages, la présence dun « personnage » vu
de lextérieur, afin de souligner la distance temporelle entre deux
voyages, évidemment, par le train :
La dernière fois [notre accent]. La dernière fois, en attendant, il descendit sur
le petit pont, ouvrit la fenêtre, alluma une cigarette [...].
Cette fois [notre accent] il ny a plus de couleur les bouts des compartiments,
les fenêtres ne s'ouvrent pas, il ne fume plus (Goma 2008 : 5).

1
« Presque tous mes écrits sont autobiographiques. Parfois, j'inventais l'intrigue
externe, mais la toile sur laquelle je tissais était faite en totalité des morceaux de ma
vie » [notre traduction].
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Cependant, lauteur ne précise pas doù il vient et où il se dirige,
pour ne mentionner que dans le deuxième chapitre, à la première
personne, maintenant et dans le cadre des mêmes adverbes temporels,
son point de départ et la destination de son voyage :
Voyons donc, depuis son voyage en août 1977, sur une feuille de toile cirée
de Bucarest à Constanta / il y a presque dix-sept déjà; on ne peut pas dire
que notre toile cirée, de chiffons, est moins sans pudeur que lautre, franche
[notre accent]  et bien, quest-ce qui a changé? Naturellement, le lieu,
mais cela na pas limportance que la le lieu dans le temps, parce quon ne
demande pas « Quand? », mais « À quel âge? ».
Alors [notre accent], bien que je navais que six semaines depuis ma sortie de
Secu-Rahova, et que je marchais presquà quatre pattes, intoxiqué des
produits chimiques, drogué  alors, disais-je, jétais une personne, pour ainsi
dire, un peu malade. Alors que maintenant-ici [notre accent], je suis
carrément trop vieux!... (ibidem : 15).

Donc, le narrateur voyage dans un train en France, en se
souvenant des son voyage en août 1977 de Bucarest à Constanta, après
sa sortie de Rahova. Et peut-être que les choses seraient plus claires,
sil ny avait pas le souvenir dun troisième voyage de Chisinau en
Roumanie, en mars 1944, celui qui signifie le départ en exile dun
enfant de neuf ans seulement. Adameva passe facilement, comme le
fait remarquer Virgil Podoab�, dune formule à lautre, sous le signe
de ces voyages et en se déplaçant habilement dun train à lautre : elle
commence notablement sous la forme dun roman, tourne en mémoire
et finit par devenir un véritable journal :
Son lecteur semble entrer par la porte du roman, mais juste après avoir fait
quelques pas dans lantichambre, donne dans la grande chambre du mémoire
avec des pièges et des passages souterrains, et se voit sortir par la porte de
derrière du journal (Podoab� 2007 : 120).

Ce motif dordre formel serait-il à la base de cette lecture
devenue difficile? Le narrateur recherche-t-il à compléter, selon les
termes de Guido Morpurgo-Tagliabue, des formes et à atteindre une
plénitude organique dans plusieurs facettes? Ou peut-être la perfection
dune peinture consiste-t-elle précisément dans le fait de ne pas être
terminée ?
Avant de répondre à ces questions, voyons comment le livre est
structuré et comment cette structure affecte la perception du texte.
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Divisée en 66 chapitres, Adameva donne limpression générale
de mouvement. Ce nest pas seulement parce que le narrateur se
trouve dans le train, mais parce que cet espace (inerte quand il arrête
dans une, ou reprenant sa route) permet la restauration des événements
les plus importants (habituellement, biographiques), présentés
progressivement et par anticipation. En partant toujours dun détail ou
dun symbole apparemment insignifiant, Paul Goma fait des
corrélations inattendues pour mettre en évidence des réflexions
sociales, biographiques, historiques, existentielles, sur la création.
Comme des images qui apparaissent dans la fenêtre, à travers ses yeux
(et donc les nôtres aussi), on voit passer, de manière photographique,
pareilles aux peintures, des scènes de la vie qui sont examinées dans la
lumière de lexpérience douloureuse de la perte, de la renonciation, de
lexclusion et du sacrifice de soi. En imprégnant le texte des
symboles, le narrateur prépare soigneusement son entrée : il approche
le lecteur objectivement, de lextérieur vers lintérieur, par le procédé
de lauto-projection multipliée dans les trois personnes. Ainsi, dune
part, il donne une place centrale à la conscience, le Juge suprême et,
dautre part, il gagne la confiance du lecteur, ayant toujours à faire à
un confident puissant. Et cela plus encore, une fois que ce principe
affirme sa propre croyance selon laquelle « lécrivain crée lui-même
son lecteur » (Goma 2008 : 163).
Le narrateur passe, « de la table entre les bancs », dune voiture
 et dun temps  à lautre, en y existant
une oscillation entre un passé mythique (celui de lenfance et de L�te�ti) et
un présent ou une perspective du présent. Mais ce nest pas tout, parce quil y
a entre eux, de manière plus ou moins aléatoire, différents temps
intermédiaires (Podoab� 2007 : 126).

Si lon regarde dune manière plus générale, le livre commence,
comme déjà mentionné, sous forme dun roman qui se transforme
progressivement en un mémoire sur le côté heureux de lexpérience de
la résidence obligatoire, entre 1958 (novembre) et 1963 (janvier) à
L�te�ti. Ainsi, il est facile à comprendre que le souvenir de cette
expérience devient (grâce au grand nombre de pages  jusquà la page
175, chapitre 35 y inclus) la section principale qui comprendra toute la
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vie, en commençant par lexpérience princeps et en finissant par celle
amoureuse :
Goma fait appel à sa mémoire fabuleuse et passe en revue toute sa vie :
lenfance en Bessarabie, le refuge en Roumanie, la première condamnation,
la résidence obligatoire, la vie érotique et celle littéraire, la campagne
solitaire pour les droits civiques, lexil.

Pourtant, ici il ne sagit pas juste de lui et de ses tentatives, mais
 continue Liviu Antonesei  aussi de nous, ceux qui ont constitué
larrière-plan de son aventure, donc les figurants (Antonesei 1995 : 8).
Cest, peut-être, la raison que lon ressent au-delà de lattitude
de Paul Goma (ou complémentairement à celle-ci) pour la forme du
livre, mais aussi en parallèle avec lespace idyllique de L�te�ti, un état
de tension provenant à la fois dun passé lointain ou proche et, en
particulier, généré par le présent de lécriture. Cependant, lauteur
trouve une solution ou, plutôt, cest elle qui le trouve, car, tout comme
linter-temps a changé sa vision de L�te�ti, en idéalisant son contenu
positif et solaire, il a également influencé sa nouvelle édition : si
lauteur finit son livre de 1995 tout découragé, principalement sous la
domination du journal, clairement perturbé par la coïncidence entre le
temps référentiel et celui scripturaire, incapable de combiner lexigence
du mémoire avec lexigence du journal, dans la nouvelle édition,
comme sil continuait la ligne du motif de labandon, il renonce
notamment à une bonne partie du journal (les chapitres 42-64
manquent). En réussissant à se débarrasser de la tension oppressante du
présent, Paul Goma délivre, une fois avec lui-même, le livre de cette
tension. Malgré la prédominance du journal et le fait que, parfois, le
train « ne roule plus », lauteur redresse lécriture et la finit sur une note
optimiste, sous le rythme de la musique féérique de L�te�ti.
On pourrait attribuer toujours au mémoire, dès les premières
pages du livre, lintention du scripteur de marquer les deux lignes
temporelles, le présent et surtout le passé, comme deux rails de train
sur lesquelles il se déplacera, le long de la partie la plus étendue,
lécriture. Dailleurs, la distance temporelle elle-même, du moment de
vivre lexpérience à celui de lécriture, générera des changements
dattitudes et, par conséquent, de styles. En sinstallant dans un temps
et un espace du souvenir, en luttant contre notre côté « qui oublie »,
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mais aussi contre « loubli » en général, lauteur présentifie le passé,
en transformant la mémoire (et, surtout, limagination) en lâme de
lécriture. Moteur de laction, le passé combine les deux points de vue
 celle dalors et celle de maintenant  dans un tout qui ne révèle son
unité que sous le regard dominateur de lego. Si, apparemment,
déchiffrer le symbole (et lespace) du train permet laccès à la
compréhension de lécriture et, donc, des trois trajets ferroviaires, cela
nest possible quen superposant la fiction à la réalité, luvre à la vie,
la distance temporelle des événements vécus, la biographie elle-même,
étant le moteur qui produit laction :
Oh, non : on ne peut pas effacer de mémoire le train, on ne peut pas loublier.
Surtout que, il y a 50 (cinquante) ans, jai fais sa connaissance à la gare de
Chisinau et on ne sest séparé quen 77, ce qui donne exactement 33 ans de
coexistence pacifique; et fumée; et déchirante-écurante (Goma 2008 : 22).
Si aujourdhui ça fait 50 ans que jai pris le chemin du refuge [...], alors ça fait
15 ans et demi depuis que jai été à Constanta la dernière fois dans ma vie. En
train! Et ça fait 30 automnes-printemps dhiver depuis que le lai connue
(ibidem : 26).
Maintenant, 17 ans plus tard, je ressens le maintenant de 77 : les poussées du
train qui arrachaient ses racines de la Gare (de Nord) (ibidem : 37).
Ça ma complètement manqué : nous sommes le 6 mai! Journée historique 
non seulement parce que le tunnel sous La Manche a été inauguré, mais aussi
parce que, toujours un vendredi, le 6 mai (1997) on ma laissé de la bas, de
Rahova!  compter une fois de plus sur mes doigts : 17 ans complétés
(ibidem : 188).

Situé au bilan, lauteur ralentit ou accélère le rythme du livre en
appelant aux prolepses (anticipations), digressions et analepses
(retours en arrière), assure, sans aucune difficulté, le départ ou larrêt
du train. Apparemment sans sujet, lécrivain est la preuve de la
maîtrise absolue du sujet, tout simplement parce quil (lauteurnarrateur-personnage) est le sujet même. Alors ce nest pas la forme
(cest-à-dire limpossibilité de dire quel genre de livre vous lisez, que
ce soit roman, mémoire ou journal) qui pose des problèmes de
compréhension (bien que il y ait assez de préoccupations de la part de
lauteur pour cet aspect, particulièrement visible dans sa tentative
trouver un nom à la création), mais la capacité de comprendre et de
déchiffrer ce je qui se trouve derrière la forme (plus exactement, de
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pénétrer son contenu) non pas comme une matière encadré dans les
limites dun certain objet, mais, pareille à luvre, et selon Georges
Poulet, comme une pensée consciente de soi-même et se constituant
en tant que sujet en rapport avec ses objets (Poulet 1979 : 299) : «
je suis le nombril du monde, centre de tout ce qui existe et tout ce qui
se passe » (Goma 2008 : 197). Seulement en maîtrisant et en
dépassant ce premier plan de la compréhension, luvre arrive à créer
son propre sujet, prétendant de vivre de sa propre vie.
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Paul Goma. Adameva: the Opening of the Textual System
Published in 1995 at Loreley Publishing House from Ia�i and then in
2008 at Curtea Veche Publishing House from Bucharest, Adameva
remains, despite (or due to) the favorable critical reception, an as exciting
and original as difficult book. Written during the period of literary maturity,
it begins ex abrupto as a novel in the third person, then it turns into a
memorial and ends up becoming a real diary. Beyond this mixture of
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rhetoric, visible on the surface, there is, in fact, an interior scheme that
anticipates and which integrates perfectly, through a downward path, the
three pronominal references: the narrator sees himself as a he, then he calls
himself you and finally merges with I with which he will share the same
existential unity. As a result, there is, in fact, a new formula of knowing
the ones own identity from the perspective of several ages and with
different actors, usually women. Thus, being built on a biographical
background and based on a personal story, the book about the self evolves
into a book about the others. Furthermore, it proposes a general story able to
revive an age, to provide it a real opportunity to live and to enter the
eternity. And that if we consider, of course, the poetic section of the text that
is exploited by recalling the experience from Latesti. So, besides a historical
reconstruction, we can also see an idealized reconstruction meant to change
the infernal hemisphere of the years from the compulsory residence for a
celestial hemisphere, the poeticity one.
Having the ability to see clearly, tangibly to hallucination, as Alexei
Tolstoy would say, the things he writes about, Paul Goma creates his volume
by the same laws that underlie the development of life itself. Letting the
other to view him dialectically, moving, fighting, in contradiction, he offers
many reflections about the art of writing, capable to detect the universal
human content of his aspirations and disclose it at the same time with the
complex historical process.
Université « �tefan cel Mare »
Suceava, Roumanie

Radu �uculescu  prozator contemporan∗
Ioana Paula PETRU�IU
Cine nu cunoa�te istoria, risc� s� o repete��
(George Santayana).

Key-words: sensuality, irony, contemporary, hilarious, Communism

De forma�ie violonist, provenit dintr-o familie cu înclina�ii
artistice (este nepotul marelui pictor expresionist Ion �uculescu),
Radu �uculescu reu�e�te prin fidela transpunere a caracterelor umane,
asemeni unui caricaturist, s� ilustreze în romanele sale societatea
româneasc� actual�, societate în a c�rei dezvoltare se aud înc� ecourile
fricii impuse de perioada comunist�. Personajele lui �uculescu
impresioneaz� tocmai prin familiaritatea cu care vin în fa�a cititorilor;
eroii nu fac parte din înalta societate, ci sunt oameni mici atât în ceea
ce prive�te statutul social, cât �i cel moral. Ironia, constant� a operei
sale, este utilizat� de prozator pentru a reliefa prostia uman�, ajuns� la
cote exagerate, devenit� hilar�, împins� pân� la un punct extrem.
Orice sl�biciune surprins� este tratat� minu�ios, iar dac� prostia î�i
face apari�ia, atunci se na�te opera de art�.
Perioada comunist� în care a debutat �uculescu ca prozator, iar
mai apoi ca eseist ori dramaturg are o puternic� influen�� asupra
scrisului. Confruntându-se direct cu atrocit��ile vremii (auto-cenzura,
imposibilitatea de a-�i desf��ura via�a f�r� constrângeri impuse de
regim, dificult��ile de tip�rire a c�r�ilor �i compromisurile asumate
pentru a dep��i situa�ia), prozatorul nu doar c� a tr�it perioada
respectiv�, dar a avut �i ocazia de a surprinde diferite reac�ii umane în
�����������������������������������������������������������
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condi�ii de tensiune impuse de timpuri, reac�ii pe care le va folosi cu
m�iestrie în dezvoltarea operei.
Folosit� atât pe post de arm�, cât �i ca scut împotriva
îndobitocirii, ironia pres�rat� în oper�, face din Radu �uculescu un
maestru al aranj�rii puzzle-ului reprezentat de caracterul uman. Eroii
s�i fac parte atât din mediul citadin, cât �i din cel rural, iar faptul c�
sunt oameni simpli, comuni, le face traiectoria lin�, clar�, înspre
asimilarea facil� de c�tre cititori a caracterelor care ies la iveal�.
Vecinul de al�turi, �eful incompetent, colegul de serviciu angajat pe
pile, prietenul neîndemânatic ori o iubire platonic� fac inevitabil parte
din lectura asupra c�reia te concentrezi. Personajele sunt palpabile,
veridicitatea faptelor poate fi verificat� de fiecare cititor în parte,
urmare a experien�ei proprii.
Prostia nu este pardonabil� în general, cu atât mai pu�in la
�uculescu, de aceea, a�a-zisele �iretlicuri puse la cale de diver�i
indivizi cu scopul de a profita de pe urma altora, sunt taxate rapid,
îns� ironia merge atât de departe încât ajunge s� transforme aceste
caractere mici în adev�rate caricaturi, pline de haz. În cele ce
urmeaz�, vom încerca o dezbatere asupra unor astfel de caractere, din
proza lui Radu �uculescu.
Prin contemporaneitate se în�elege la �uculescu felul în care
proza sa se pliaz� întocmai pe societatea actual�. Debutul în proz� �i-l
face la finalul anilor 80, iar dup� mai bine de trei decenii, atât
personajele sale, cât �i ac�iunile întreprinse de acestea par a se fi scris
respectând tiparul societ��ii actuale. De bine sau de r�u pentru cititor?
De bine, pentru c� simpatizez� cu întreg universul lui �uculescu: î�i
reg�se�te aici rude, vecini, iubiri uitate, î�i reg�se�te propria persoan�
 f�r� s� admit� acest din urm� lucru, digerarea propriilor defecte fiind
de cele mai multe ori deficitar�. De r�u pentru c� inevitabil urmeaz�
constatarea c� societatea nu doar c� se bazeaz� pe acelea�i ideologii
pe care odat� le credea proaste, îns� merge pe un drum descendent.
Comunismul nu-�i mai întinde ghearele dictatoriale, îns� individul
continu� s� se team� de propria umbr�, continu� chiar s� fie urm�rit;
omul de rând nu mai este nevoit s�-�i doseasc� locuin�a cu mâncare,
îns� continu� s� cumpere �i s� m�nânce frenetic. Cu o puternic�
amprent� asupra operei sale, perioada comunismului în care debuteaz�
are ecouri nu doar în proza sa, ci �i în con�tiin�a cona�ionalilor s�i,
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îndoctrina�i cu ideologii dovedite a fi foarte longevive, astfel c�, la
mai bine de dou�zeci de ani de la publicarea unui roman de-al s�u,
�uculescu îndr�zne�te s�-l reediteze, profitând de faptul c� de aceast�
dat� are ocazia s� se exprime liber (�uculescu 2006a). Compromisul
pe care în plin� perioad� de debut trebuie s�-l fac�, iese acum la
lumin� �i este explicat: deranjând sistemul, cartea nu putea fi f�cut�
public� dac� eroului acesteia nu i se schimba destinul în finalul
romanului. Rebel în fapte �i gândire, �uculescu nu înlocuie�te ci ad�ug�
finalului real un final impus, �iretlicul la care recurge fiind ob�inerea
celor câteva rânduri l�sate libere între cele dou� fraze, iar dup� cum
însu�i m�rturise�te, nu numai c� cititorii au înghi�it cu amuzament falsul
compromis, dar profitând de acest spa�iu, în momentul în care el oferea
cartea, rupea ad�ugirea inutil�. Actuale, din nefericire pentru sociatatea
actual�, sunt �i spaimele legate de siguran�a individului ori de teama
acestuia care de�teapt� mon�trii somnambuli ai imagina�iei, dovad�
incontestabil� stând teroarea în care s-a tr�it �i panica pe care gândul c�
s-ar putea repeta o provoac�. Contemporane sunt �i neajunsurile
garantate de comunism, totu�i cu o schimbare de nuan�� în vremurile
actuale. Contemporan� este �i prostia în continu� cre�tere, îndobitocirea
maselor �i controlul pe care individul nu l-a avut de fapt niciodat�, nici
m�car dup� c�derea dictaturii. Prostia în care se scald� personajele lui
�uculescu poate fi v�zut� cu ochiul liber în societatea actual�;
îngustimea min�ii, spaimele pornite din incultur�, �i mai r�u ac�iunile
stârnite de acestea fac din contemporaneitate o oglind� a comunismului
ilustrat de prozator.
Teme mereu actuale: dragostea, muzica, arta culinar�,
transform� prozele lui �uculescu într-un izvor nesecat de
contemporaneitate. Felul în care omul iube�te nu se schimb�, cum nu
se schimb� nici nevoia acestuia de hran�: fizic� �i psihic�. Chiar dac�
partea negativ� pare a fi acaparat senza�ia pe care lectura prozelor lui
o las�, dragostea ocup� un loc primordial în dezbaterea temelor
recurente. Cu o senzualitate aparte sunt descrise atât scenele erotice,
cât �i sentimente de maxim� exaltare sufleteasc� date de îmbinarea
notelor muzicale, ori chiar de descoperirea, încercarea �i savurarea
unui nou preparat culinar. Personajele tr�iesc intens fiecare sentiment.
Iubesc �i ur�sc cu aceea�i putere. Iubesc inocent, iubesc violent,
brutal, vorbesc dur, cânt� pasional, tr�iesc cu intensitate notele, g�tesc
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mult, diversificat �i cu pasiune, detest� cu patos �i au �inte precise, nu
neaparat sigure. Lumea descris� în romane pare o fil� din re�elele de
socializare ale zilelor noastre. Nimic nu se întâmpl� simplu, lini�tit �i
nimic nu pare a fi gândit suficient de bine; viteza �i puterea cu care
fiecare sentiment ori ac�iune are loc, n�uce�te. Se face dragoste cu
mare pasiune, în minutele imediat urm�toare se comite o sinucidere,
se g�te�te felurit în timp ce în blocul de vis-a-vis se ascult� manele.
Opozi�iile z�p�cesc de asemenea �i se succed cu aceea�i repeziciune:
insomniacul doarme, îns� femeile din preajm� orbiteaz� în jurul lui;
bun orator, mama b�trân� vorbe�te de întâmpl�ri specifice tinere�ii;
mi�-dronismul, r�utatea gratuit� are sl�bicine o iubire platonic�; marii
gurmanzi sunt uci�i literalmente de un ficat ajuns la propor�ii uria�e;
strig�tului dup� ajutor i se r�spunde cu bine, îns� nimic nu se întâmpl�
în scopul salv�rii; visul este de fapt realitate �i viceversa.
Prozele lui �uculescu sunt incomode; actuale, îns� îndep�rate ca
timp istoric cu decenii, pu�ine ce-i drept, enerveaz� tocmai prin felul
în care reu�esc s� aduc� la lumin� subiecte tabuu legate de sexualitate,
de dragoste platonic�, legate de prostia care atinge propor�ii
incomensurabile, ori de tipologii ale unor oameni de o inteligen��
mediocr�, îns� plini de elanuri evolu�ioniste. Prozatorul are totu�i acea
sensibilitate extraordinar� de a reliefa caractere umane conturând �i
latura uman� a acestora. Nu to�i eroii lui sunt b�ie�i r�i, îns� dac� au
ne�ansa de a fi categorisi�i astfel, atunci cu siguran�� vor avea parte de
un tratament pe m�sur�. Umanismul, sau mai precis doza pe care din
gre�eal� ace�tia o mai arat�, va fi transformat� în sl�biciune, iar
profitând de acest lucru, o întreag� re�ea de defecte va fi �esut� în jurul
lor. Personajul r�u, diabolic, nu scap� aproape niciodat� de ironie;
felul în care tr�s�turile sale vor fi eviden�iate vor fi mai degrab�
zeflemitoare, ironice, cititorul fiind purtat printr-o lume plin� de
anomalii de care se va distra copios. De ironie nu scap� nici m�car
personajele ale c�ror tr�s�turi pozitive primeaz�, îns� felul în care
astea sunt tratate stârne�te nu amuzament ci mai degrab� senzualitate.
Unde este senzualitatea unei femei în vârst�, care g�te�te guya� în
timp ce poveste�te o scen� erotic� desf��urat� literalmente în miere de
albine, ori a unui tip scund, aparent ursuz, cu o înf��i�are deloc
atractiv� care-�i seduce profesoara �i are parte de cea mai salbatic�
scen� de amor în apartamentul acesteia? Tocmai sensibilitatea
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personajelor este tratat� tot cu sensibilitate de c�tre autor, iar indici
precum mierea de albine întins� pe trupurile amoreza�ilor, muzica din
fundalul scenelor de dragoste, parfumul îmbietor al mânc�rurilor ori
str�lucirea vine�ie a pielii unei femei fac din scene aparent banale,
momente vizuale, olfactive �i puternic auditive. Cititorul lui �uculescu
este invitat chiar �i în proza sa, nu doar în opera dramatic�, la teatru.
Cititorul particip� la întâmpl�ri datorit� bog��iei de sunete, gusturi,
mirosuri; acesta poate palpa smoala fierbinte care se prelinge în
apartamentul al c�rui plafon tocmai a fost izolat, atinge ingredientele
din care vor ie�i mânc�ruri delicioase f�cute de personaje. Imagina�ia
nu este pus� la încercare de autor, ci însu�i cititorul va fi acela care se
va l�sa prins în vârtejul lecturii. Invitat la savurarea unui cocktail de
sim�uri, cititorul are ocazia s�-�i tr�iasc� propria poveste. Nu va fi
enervat de multitudinea de senza�ii pe care o va tr�i ci-l va agasa mai
degrab� tocmai ideea de contemporaneitate; fiecare are propria �ans�
la evolu�ie, la schimbare, la emancipare �i educare, îns�
con�tientizarea faptul c� tindem s� repet�m gre�elile predecesorilor
no�tri subliniaz� ironia la care singuri am decis s� lu�m parte, urmând
rândurile lui �uculescu.
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Radu �uculescu  A Contemporary Writer
Being a violonist, coming from a family with artistic atributes (he is
the nephew of the great expressionist painter, Ion �uculescu), Radu
�uculescu succeeds in illustrating the Romanian society of nowadays, by
describing the human characteristics, just like a caricaturist.
The Communist period has a great impact on �uculescus writings,
the author himself lived that period, was forced to change his writings in
order to please the system, in order to get their acceptance for publishing, in
order to survive according to the rules. Rebel in thinking and acting, he
agrees  for example  with the fact that he has to change the ending of one
novel, in order to be published, but not making compromises: the edited
ending was highlighted using a considerable space between the original
ending phrase of the novel and the post-added phrases. Eventually, after the
novel was republished after almost twenty years, the readers got the
explanation: in order to please the system, but also to satisfy the will of
expressing himself, he was forced to combine these two ideas, in order to get the
final result. Communism is actually found in a large amount in �uculescus
writings. Beginning with peoples behavior, fears and stupidity and finishing
with an incredible way of life, forced by the system, Communism also gives
people an increased sense of protecting themselves from an unseen enemy and it
also encourages peoples imagination  not always in a good way, because fear
only produces sik, unrealistic and stupid ideas.
Irony is another great characteristic of the writers novels. Found in
the description of the facts, in illustrating human behaviour or different
periods of time, irony  very soft painted through the pages  makes the
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reader aware of whats happening, also by giving him the opportunity to
make funny of the situations hes reading.
Small people, with a very low character, morals or rough behavior are
�uculescus heroes. They are not afraid to lie, to commit abuses, to take
advantages from another ones; they arent part of a great, educated society,
with morals or sense of commitment, in fact the only commitments they take
are the ones that only reffer to their own person. The language they use is a
common one and even if not all of his characters are bad guys, the other ones
produce  with their way of acting or speaking  an hilarious athmosphere.
Sexuality and the way that is presented is another theme in �uculescus way
of describing nowadays society.
Universitatea din Oradea
România

Traduire Kyra Kyralina et
Les Chardons du Baragan
Yannick PREUMONT
Key-words : translation, rhetoric, family novel

Si Kyra Kyralina a très vite pu être apprécié en Italie, ce nest
pas le cas de toutes les uvres dIstrati1. Il faut attendre les années
quatre-vingt-dix pour Méditerranée (Lever du soleil) (1993), Vers
lautre flamme (1994), Codine (1998), et lan 2000 pour la première
traduction des Chardons du Baragan (de Paolo Casciola ; la
deuxième traduction est due à Gianni Schilardi, 2004). Soixantequinze ans séparent la première traduction de Kyra Kyralina de la
première version italienne des Chardons du Baragan. Le grand
succès dIstrati est remis au goût du jour en 1947 par Gino Lupi et
revu et corrigé par Pino Fiori en 1978 (rééditions en 1988, 1996 et
2014). La famille Perlmutter, avec son mélange de saga familiale et
de roman politique, aurait pu servir de transition, mais il na pas été
jugé digne dintérêt semble-t-il, et cest une façon bien différente de
dire la famille que découvre le public italien en lan 2000. La
deuxième version de 2004 permet en outre de rendre plus
intéressante encore la réflexion sur lenrichissement du discours
1
Kyra Kyralina, trad. di G.F. Cecchini, Firenze, Società Anonima Editrice « La
Voce », 1925 ; Il ritornello della fossa (Nerrantsoula), trad. di Aldo Parini, Milano,
A. Vitagliano, 1928 ; Il pescatore di spugne, trad. di F. e I. Latini, Milano, Carnaro,
1931 ; Kyra Kyralina, trad. di Gino Lupi, Milano, Garzanti, 1947 ; Kyra Kyralina,
trad. di Gino Lupi, revisione di Pino Fiori, Milano, Feltrinelli, 1978 ; Mediterraneo
(al levar del sole), trad. di Fernando Cezzi, Lecce, Argo, 1993 ; Verso laltra
fiamma, trad. di Mihnea Popescu, Fiesole, ECP, 1994 ; Il bruto, trad. e postfazione
di Goffredo Fofi, Roma, e/o, 1998 ; I cardi del B�r�gan, trad. di Paolo Casciola,
Firenze, Bi-Elle (Quaderni Pietro Tresso n° 24), 2000 ; I cardi del Baragan, a cura
di Gianni Schilardi, Lecce, Argo, 2004 ; Mediterraneo (al calar del sole), trad. di
Pamela Serafino, Lecce, Argo, 2006; Isaac, luomo che intrecciava filo di ferro,
trad. di Gianni Schilardi, Lecce, Argo, 2013.
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istratien sur linjustice grâce à la traduction.
Nous nous sommes penché à maintes reprises sur lhistoire de
la famille Perlmutter2, le récit paru en 1927 chez Gallimard et écrit
en collaboration avec Josué Jehouda, et nous avons traité de cas
intéressants damplification ou de réduction tels que celui du texte
des Moromete dont le public anglophone connaît la première version,
bien différente de celle qui a été offerte aux lecteurs français à partir
dune version postérieure. La traduction amplifie parfois de façon
surprenante, comme nous lavons vu dans Multilinguisme et
multiculturalisme. Panaït Istrati et Felicia Mihali face à la
traduction du discours sur la famille (Preumont 2010), la poétique
de labandon. Le traducteur, on le sait, « dimenticando le parole può
farsi guidare da una rielaborazione del tutto personale dellopera che
si trova davanti » (Naccarato 2008: 148), et les récits dIstrati ne sont
pas moins la proie des tendances déformantes décrites par Antoine
Berman que les grandes sagas familiales roumaines successives
dHortensia Papadat-Bengescu, de Marin Preda et de Petru Dumitriu.
Les traductions italiennes de Kyra Kyralina transforment le texte
picaresque bien plus quun J. F. Reille qui insère des parenthèses
dans le Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán3, et les deux
versions tirées des Chardons du Baragan enrichissent la poétique de
la dénonciation.
2

Cf. Preumont 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.
« Tu tes repu et reposé en cette auberge : debout, ami, si en cette traite tu as
agréable que je te serve et te fasse compagnie. Et sil nous en reste encore une autre
à faire (dont parmi tant de halliers et de ronces je suis le parcours vers une heureuse
fin), je crois quelle te sera rendue plus aisée par lassurance que je donne de te
mener où loge ton désir. Et si mon procédé te semble trop hardi, ne tiens pas pour
indiscret quoubliant ce que je te dois je te traite de la sorte : considère que ce que je
dirai ne concerne pas ta personne, mais seulement dautres qui auront de ta censure
un aussi grand besoin que ton serviteur » (Alemán 1968: 373), pour « Comido y
reposado has en la venta. Levántate, amigo, si en esta jornada gustas de que te sirva
yendo en tu compañía ; que, aunque nos queda otra para cuyo dichoso fin voy
caminando por estos pedregales y malezas, bien creo que se te hará fácil el viaje con
la cierta promesa de llevarte a tu deseo. Perdona mi proceder atrevido, no juzguez a
descomedimiento tratarte desta manera, falto de aquel respeto debido a quien eres.
Considera que lo que digo no es para ti, antes para que lo reprehendas a otros que
como yo lo habrán menester » (Alemán 1994: 39).
3
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Les choix du traducteur ont leur importance quand il sagit de
dire lexplosion du noyau familial (cf. Preumont 2009). Panaït
Istrati, qui quitte sa mère à douze ans, « poussé par un démon de
vagabondage » (Istrati 2006a I Préface de Romain Rolland: 45),
connaît le succès avec le récit de lerrance Kyra Kyralina et, comme
nous lavons vu à diverses reprises, le foyer explose sous les coups
dun père et dun fils aîné violents, malgré les fêtes qui réussissent
au début de leffroyable récit à faire oublier les meurtrissures :
Elle se levait en riant comme une folle ; et, la glace à la main, nous disait,
en nous montrant sa face meurtrie :
 Nest-ce pas que ce nest pas grand-chose ?... Dans deux jours il nen
restera plus trace Et alors, nous inviterons des moussafirs !... Tant pis
pour les coups !...
Nous nous inquiétions de son corps ; il devait être affreux à voir Elle
sexclamait :
 Oh ! le corps !... Le corps ne se voit pas !
Et les meurtrissures guéries, les fêtes recommençaient de plus belle (Istrati
2006a I: 89).
Si alzava ridendo come una pazza, e, lo specchio alla mano, ci diceva
mostrandoci la sua faccia malconcia : « Non è vero che non è gran che ?...
Tra due giorni non ve ne resterà più traccia
E allora, inviteremo i
mussafir !.. delle botte che me ne importa ? ».
Noi ci preoccupavamo pel suo corpo : doveva essere spaventevole a
vedersi Essa esclamava : « Oh, il corpo ! .. Il corpo non si vede ! ».
E guarite le ammaccature, le feste ricominciavano di bel nuovo (Istrati
1925: 7071).
Si alzava ridendo pazzamente e, con lo specchio in mano, ci diceva
mostrandoci il viso malconcio :
 Non vi pare che non sia un gran che ? Fra due giorni non resterà alcuna
traccia E allora inviteremo dei müssafir ! Tanto peggio per i colpi !
Non ci preoccupavamo del suo corpo, che doveva essere spaventoso a
vedersi Ma essa esclamava :
 Oh, il corpo ! Il corpo non si vede !
E guarite le ammaccature, le feste ricominciavano meglio di prima (Istrati
1947: 50).

« Di bel nuovo » et « meglio di prima », pour oublier « le
botte » et « i colpi », variantes précédées quelques lignes plus haut
par « enfiagioni » (Lupi) et « gonfiagioni » (Cecchini)4 et, surtout,
4

« enflures », p. 89.
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« poi apriva coraggiosamente e incassava, lei sola, tutti i colpi »
(Lupi) / « poi apriva coraggiosamente e incassava tutta la somma, da
sé sola » (Cecchini)5. Rodica Zafiu, dans Limmaginario della
violenza (Zafiu 2008), propose ce passage et poursuit avec un
deuxième pour montrer que la violence et la souffrance alternent
avec lamour et la joie et deviennent sinon équivalents, du moins
indissociables : « Les cris de plaisir alternaient avec les cris de
douleur ; et à peine la raclée finissait que les rires éclataient sur les
visages baignés de larmes ». La phrase complète est la suivante :
En tout cas, la noce na jamais cessé chez nous, car les cris de plaisir
alternaient avec les cris de douleur ; et à peine la raclée finissait que les
rires éclataient sur les visages baignés de larmes (Istrati 2006a I: 85).

Et au début, en effet, pour les versions italiennes également,
avec quelques différences :
In ogni caso, la baldoria non ha mai cessato in casa nostra, poichè le grida
di piacere si alternavano con le grida di dolore ; e appena la scarica di busse
finiva le risa scoppiavano sui volti bagnati di lacrima (Istrati 1925: 63).
In ogni caso, la confusione in casa nostra non cessava mai, perché le grida
di gioia si alternavano a quelle di dolore, e, appena la bufera era cessata, le
risate di nuovo squillavano sui visi inondati di lacrime (Istrati 1947: 46).

Dans cette noce, les traducteurs sont mis « à lépreuve de
létranger » (cf. Berman 1984) et les variantes proposées ne font
quenrichir la poétique du déclin et la poétique de lironie. C'est cet
enrichissement de la poétique du déclin et de la poétique de l'ironie
que nous désirons mettre en évidence ici pour une activité
traduisante qui signifie déjà par elle-même, si certaines conditions
sont respectées, un extraordinaire enrichissement:
Éthicité et poéticité garantissent d'abord qu'il y a, d'une manière ou d'une
autre, correspondance à l'original et à sa langue. Le mot de
correspondance est ici volontairement choisi à cause de sa riche polysémie
et, aussi, de son indétermination. C'est un signifiant existentiel et
ontologique fondamental (cf. les « correspondances » de Baudelaire). Et
également un signifiant concret: comme, en vocabulaire ferroviaire,
« prendre » ou « manquer » la correspondance, en vocabulaire épistolier,
5

Cecchini suivant de près le texte français « puis [elle] ouvrait bravement et
encaissait toute la somme, à elle seule », p. 89.
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« entretenir la correspondance », etc. La traduction doit toujours
« correspondre » dans la pluralité de toutes ces significations.
Éthicité et poéticité garantissent ensuite qu'il y a un faire-uvre dans la
langue traduisante qui l'élargit, l'amplifie et l'enrichit - pour reprendre le
vocabulaire de la tradition  à tous les niveaux, où il a lieu (Berman
1995: 94).

« Baldoria » et « confusione », « le grida di piacere » et « le
grida di gioia », « le risa scoppiavano » et « le risate di nuovo
squillavano », et, surtout, la « scarica di busse » qui se transforme en
« bufera ». Et il y a bien trois versions en italien du récit sur la
« fillette de lenfer » si lon tient compte des changements effectués
par Pino Fiori6, même si ce dernier suit de près Gino Lupi, comme
lors de la disparition dun passage entier (« Les yeux écarquillés, et
rouge comme le feu, elle répondit ») dont nous avons déjà parlé dans
Panaït Istrati et la traduction de la poétique de léclatement et de la
dispersion (Preumont 2011: 41). « Indice dei sentimenti forti, di
autentica indignazione » (Zafiu 2008: 45), comme ce sera encore le
cas, avec un message à la « Jaccuse » dEmile Zola, dans Les
Chardons du Baragan, la violence finit par dominer :
Elle anéantit une famille, tombant elle-même victime de sa passion
vengeresse.
[ ] Tu déchargeras ça, pas plus tard que ce soir, dans la poitrine de mon
père !... Et ton frère fera même justice à mon aîné !...
[ ]  Dis-moi, fillette de lenfer, nauras-tu pas une peur mortelle en
voyant, ce soir, la tête de ton père voler en éclats ?...
Les yeux écarquillés, et rouge comme le feu, elle répondit :
 Je tremperai mes mains dans son sang et je men laverai le visage !
(Istrati 2006a I: 102104).
Annientò una famiglia e cadde essa stessa vittima del suo desiderio di
vendetta.
[ ]  Tu scaricherai questo, non più tardi di questa sera, nel petto di mio
padre, e tuo fratello farà ugualmente giustizia del mio fratello maggiore !
[ ]  Dimmi, ragazzina infernale, non proverai una paura mortale,
vedendo questa sera la testa di tuo padre volare in frantumi ?
 Immergerò le mani nel suo sangue e me ne laverò il viso ! (Istrati
1947: 6365).
6

Pino Fiori préfère, par exemple, « figlia dellinferno » (Istrati 1996: p. 61), à la
« ragazzina infernale » de Gino Lupi (p. 61).

316 Yannick Preumont
Essa distrusse una famiglia, cadendo lei stessa vittima della sua passione di
vendetta.
[ ] « Tu lo scaricherai non più tardi di questa sera nel petto di mio
padre !... E tuo fratello farà la stessa giustizia su mio fratello maggiore !...
[ ] ».
[ ] « Dimmi bambina dinferno, non avrai una mortale paura a vedere
stasera la testa di tuo padre volare in frantumi ?... ».
Cogli occhi spalancati e rossa come il fuoco essa rispose : « Immergerò le
mani nel suo sangue e mi ci laverò il viso !... » (Istrati 1925: 91, 93 et 94).

Avec « Annientò una famiglia » ou « distrusse una famiglia »,
« desiderio di vendetta » ou « passione di vendetta », et surtout avec
le passage non repris, on peut dire que la « critique » (Berman 1984:
40)7 de la traduction précédente suit parfois un parcours étonnant. La
violence familiale est traduite en se rapprochant ou en séloignant,
suivant les cas, du texte de départ, et le « crime » appelle de
nouveaux « châtiments ». Quil sagisse des frères Karamazov ou
dune moins célèbre Kyra qui exige la tête dun père au nom « de
notre mère qui nous a quittés » (p. 103), la re-traduction reste à
lordre du jour.
Pour ce qui concerne Les Chardons du Baragan, on peut dire,
comme le fait Albert Bensoussan à propos de Cien años de soledad,
que la répression « tient lieu dans ce récit de tous les commentaires
politiques »8. Les crimes, pour le seul autre texte dIstrati à avoir été
7
« Lorsque la traduction est re-traduction, elle est implicitement ou non
critique des traductions précédentes, et cela en deux sens : elle les révèle, au
sens photographique, comme ce quelles sont (les traductions dune certaine époque,
dun certain état de la littérature, de la langue, de la culture, etc.), mais son existence
peut aussi attester que ces traductions étaient soit déficientes, soit caduques : on a,
de nouveau, la dualité dun acte critique ».
8
« Macondo, de sa naissance à sa mort, de sa Genèse à son Apocalypse, est à
limage de la vie humaine : enfance, maturité, vieillesse et mort, et aussi à limage
de lhistoire humaine. Au territoire merveilleux de lenfance, succède lhistoire des
guerres et des amours de la maturité, pour sachever sur la déchéance et la
décrépitude dun vieux monde. Plus largement, cest aussi un microcosme de
lAmérique latine avec son cortège de guerres civiles - ces incessants affrontements
entre libéraux et conservateurs -, de violence ou sexuelle ou martiale, et plus encore,
un microcosme de la Colombie dans son histoire récente ou ancienne, depuis
larmure du premier conquérant symboliquement trouvée par José Arcadio dans son
errance initiale, jusquà lhydre tentaculaire du capitalisme nord-américain en son
emprise : la compagnie bananière, la répression dune grève qui fait trois mille morts
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traduit en italien plus dune fois, sont ceux qui ont été perpétrés en
1907 et sont restés impunis : « Je dédie ce livre : au peuple de
Roumanie, à ses onze mille assassinés par le gouvernement roumain,
aux trois villages : Stanilesti, Baïlesti, Hodivoaïa, rasés à coups de
canon. Crimes perpétrés en mars 1907 et restés impunis » (Istrati
2006a III: 13). Le jeune Mataké quitte les siens, ivre de liberté, mais
lors de sa course derrière les chardons du Baragan, il vit une cruelle
expérience et finit par se retrouver seul au monde. Dans ce roman
qui commence par une évocation magique et picaresque, mais qui est
également un roman historique finissant dans le sang (Istrati 2000)9,
une famille confrontée à la misère est définitivement détruite lorsque
le père est tué parce que considéré comme un « instigateur ».
Les « chardons » intéressent les traducteurs bien plus que des
expressions telles que « Le chien ne fuit pas la tarte, mais le
gourdin » (p. 64) qui suit « sûrement, vous navez pas quitté la
maison parce que trop gâtés » (« Il cane non scappa dalla torta ma
dal randello » (Istrati 2000: 40) avec « Proverbio romeno [N.d.a.] »
en note de bas de page et, de même, pour le deuxième traducteur
Gianni Schilardi « Il cane non fugge la torta, ma il randello » et
« proverbio rumeno » (Istrati 2004: 73)). Dès lintroduction de
Monique Jutrin-Klener (traduction du chapitre Lhistoire sociale :
Les chardons du Baragan, de son livre Panaït Istrati, un chardon
tient lieu dans ce récit de tous les commentaires politiques » (Bensoussan 1995: 11).
9
La première traduction italienne offre cette présentation : « Evocazione magica
e picaresca dellinfanzia di un bambino romeno partito allinseguimento dei cardi
nella steppa, I cardi del B�r�gan (1928) è anche un romanzo storico e sociale, che
culmina con la sanguinosa e disperata ribellione contadina scoppiata nel febbraio
1907, al termine di un inverno lungo e tormentoso. Sin dallinizio, il governo cercò
di occultare le vere cause del disordine attribuendone la responsabilità a dei
sobillatori. Persuasi dalla propaganda governativa che gli ebrei fossero allorigine
della propria miseria, i contadini si avventarono sulle case degli israeliti, le
saccheggiarono e ne massacrarono gli abitanti. Ma ben presto incominciarono anche
a dare lassalto alle fattorie dei grandi e medi proprietari terrieri. Lesercito venne
inviato sul posto per pacificare il paese : i soldati aprirono il fuoco sugli insorti,
cannoneggiarono i villaggi, arrestarono e fucilarono migliaia di ribelli. Nellarco
della narrazione, che il giovanissimo Matache effettua in prima persona, la corsa dei
cardi subisce una significativa metamorfosi : da simbolo dei sogni infantili di libertà
ad allegoria della terribile crudeltà di unoppressione che calpesta e travolge le
speranze di tutto un popolo ».
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déraciné. Écrivain français, conteur roumain, Librairie François
Maspero, Paris, 1970), Paolo Casciola traduit la note pour « Ecco i
cardi che si comportano come cardi alle nostre calcagna ! »
(traduction de « Voici les chardons qui se tiennent chardons à nos
trousses ! ») qui suit un autre exemple-clé « I cardi-ciocoi ! I cardicarnefici !... la lebbra onnipotente che infierisce sul nostro fin troppo
paziente paese, trasformatosi in un immenso B�r�gan ! » (traduction
de « Les chardons-ciocoï ! Les chardons-bourreaux !... La lèpre
toute-puissante qui sévit sur notre trop patient pays, devenu un
immense Baragan ! ») :
Il termine « cardo » si traduce in romeno con due parole diverse : ciulin,
che è una pianta diffusa nelle steppe e sul B�r�gan, e scai, che è il cardo
così come lo si trova in Occidente, dotato di fiori. Esiste unespressione
romena  « a se �ine scai de »  che si traduce letteralmente con
« comportarsi da cardo » [cioè : « stare alle costole di », « non dar pace a »]
e si applica alle persone di cui non si riesce a sbarazzarsi. Questo gioco di
parole è quindi intraducibile in francese. In romeno, Istrati avrebbe detto :
« Iat� [ecco], ciulinii se �in scai de noi » (Istrati 2000: 6).

Chaque note dIstrati est fidèlement rendue par les deux
traducteurs (« Essere un cardo o inseguire come un cardo :
espressione romena che definisce qualcuno di cui non si riesce a
sbarazzarsi [N.d.a.] », à la page 61 par exemple pour Casciola, et
« Essere cardo o inseguire come un cardo : espressione rumena
che caratterizza qualcuno di cui non ci si riesce a sbarazzare », pour
Gianni Schilardi à la page 116), et cest dans le texte même que les
différences de traitement se font plutôt sentir quand il sagit de
dénoncer linjustice, comme lorsque « notre trop patient pays »
(« nostro troppo paziente paese », Schilardi, p. 78) est rendu par
« nostro fin troppo paziente paese » par Casciola (p. 42) dans
lexemple cité de la lèpre toute-puissante qui sévit sur la Roumanie.
Les traducteurs séloignent ici encore ou se rapprochent,
suivant les cas, du texte de départ : « lo svuotano della sua ultima
goccia di sangue » (Schilardi, p. 78) ou « gli succhiano fino
allultima goccia di sangue » (Casciola, p 42) pour « le vident de sa
dernière goutte de sang » (p 69) ; « la sua collera » (Schilardi, p. 79)
ou « la sua indignazione » (Casciola, p. 43) pour « sa colère »
(p. 69) ; « sbarrarono presto le loro porte davanti agli affamati »
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(Schilardi, p 102) ou « si affrettarono a mettere il catenaccio alle
proprie porte, sbattendole in faccia agli affamati » (Casciola, p. 54)
pour « verrouillèrent vite leurs portes devant les affamés » (p. 87) ;
« Purché crepi ! » (Schilardi, p. 102) ou « Speriamo che muoia ! »
(Casciola, p. 54) pour « Pourvu quil crève ! » (p. 88) ; « il gendarme
che lo aveva malmenato » (Casciola, p. 55) ou « il gendarme
assassino » (Schilardi, p. 103) pour « le gendarme assommeur »
(p. 88) ; ou encore « Ne avevamo pieni gli occhi » (Casciola, p. 61)
et le plus expressif « Ne avevamo gli occhi colmi » (Schilardi,
p. 116) pour « Nous en avions les yeux pleins » (p. 99) qui suit
« Jamais nous naurions cru que la misère des cojanes et la cruauté
des boyards pussent déclencher de telles horreurs ».
Nous avons vu dans Essai juridique, traduction et créativité
phrastique (Preumont 2012) que, malgré la Réfutation des principes
hasardés dans le Traité des délits et peines par Muyart de Vouglans, le
message de Beccaria a connu un succès formidable avec des traducteurs
français se montrant extrêmement habiles et fantaisistes dans lart du
décalque analogique du sens, et multipliant les variantes :
Chevallier : Mais il sopposera en revanche [lesprit dindépendance] à
ceux qui ont osé donner le nom sacré de vertu à la faiblesse avec laquelle
ils cèdent à leurs opinions, dictées par le caprice ou lintérêt10 (Beccaria
1965b: chap. IV).
Lisy : [ ] & [il] ne refusera son hommage quà ceux qui ont osé appeler
du nom sacré de vertu, la foiblesse de céder à leurs opinions dictées par le
caprice & lintérêt (Beccaria 1773: chap. IV).
Morellet : Ils seront moins esclaves de ceux qui ont donné le nom de vertu
à la foiblesse et à la soumission aveugle à leurs caprices. (Beccaria 1797:
chap. IV).
Dufey : Il nest hostile quà légard de ces magistrats prévaricateurs qui
prostituent le nom sacré de vertu à un lâche dévouement à leurs intérêts et à
leurs caprices (Beccaria 1821: chap. IV)
Plancy : Et quils seront moins esclaves de ceux qui ont osé appeler du nom
10

Pour « Egli è vero altresí che acquisteranno uno spirito dindipendenza, ma
non già scuotitore delle leggi e ricalcitrante a supremi magistrati, bensí a quelli che
hanno osato chiamare col sacro nome di virtú la debolezza di cedere alle loro
interessate o capricciose opinioni » (c'est nous qui mettons en italique  Beccaria
1965a: cap. IV).
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sacré de vertu la lâcheté, les faiblesses et les complaisances aveugles
(Beccaria 1822: chap. IV).

Nous avons donné lexemple de « Sopposer à » qui semble
bien neutre par rapport à « ne refuser son hommage quà », « être
moins lesclave de » et « nêtre hostile quà légard de » et insisté sur
lexpressivité de lattaque en règle de Dufey contre ces « magistrats
prévaricateurs qui prostituent le nom sacré de vertu à un lâche
dévouement à leurs intérêts et à leurs caprices ». Istrati offre lui aussi
différentes versions enrichies par la traduction, comme la relevé
Carmen �urcan dans lédition bilingue de La Maison Thüringer que
lon doit à Zamfir B�lan (Istrati 1998a). Plus quavec cette uvre
capitale dont Magdeleine Paz a dit, provoquant la vive réaction de
lauteur11, quelle « nest pas autre chose quune défense de la
bourgeoisie », cest dans un texte tel que Les Chardons du Baragan,
publié un an avant Vers lautre flamme, que la violence de la
tragédie familiale, chère à Istrati dès Kyra Kyralina, a un écho des
plus poignants. Et la traduction, qui peut dans le pire des cas être
considérée comme une sorte de parodie du texte original (Cigada
1982: 189), est ici un excellent instrument danalyse critique du
discours istratien sur linjustice.
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The Italian Translations of Kyra Kyralina and Les Chardons du
Baragan
This work attempts to contribute a descriptive study to an area of
research that explores a typology of the functions that defines the
translators voice. The translators try to emulate the eloquence of the
original and the aim of this article is to see how the Italian translations of
Kyra Kyralina and Les Chardons du Baragan highlight the authors
discourse about violence and justice. Attention will be devoted to the
stylistic rendering of this discourse that has contributed to the literary
success of Panaït Istrati.
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Ciulinii B�r�ganului, expresie a identit��ii
române�ti
Nicoleta REDINCIUC
Chiar de-ai avea suflet de crac� uscat�, tot nu
po�i s� nu iube�ti p�mântul pe care te-ai târât
venind pe lume �i ale c�rui limb� �i obiceiuri î�i
sunt grefate în sânge (Panait Istrati).

Key-words: cultural affiliation, national identity, selftranslation,
Panait Istrati, Ciulinii B�r�ganului [The Thistles of B�r�gan]

1. Povestea Ciulinilor
Citite în limba francez�, textele istratiene surprind prin ceea ce
critica literar� a numit în mod eronat exotism: inser�ii române�ti
transcrise sau adaptate fonetic, expresii traduse, dar �i prin evocarea
lumii române�ti, cu tradi�iile �i obiceiurile pe care aceasta le implic�.
Scriind în francez�, aduce în limba surs� tr�s�turile limbii �int�  din
punct de vedere logic  limba mamei sale, limba ��rii sale. În acest
sens, interesul studiului nostru se orienteaz� spre problema identit��ii
na�ionale exprimat� în textele istratiene, urm�rind dou� aspecte
esen�iale: trama narativ� �i problema limbajului.
În scrisoarea de la Roman Rolland, din 21 iulie 1928, în care se
face referire la romanul Ciulinii B�r�ganului, cuvintele de apreciere
ale maestrului1 privesc dou� aspecte: evolu�ia scriitorului în ceea ce
prive�te limba francez�, stilul scrierilor sale �i modul de construc�ie a
lumii extralingvistice: romanul lui Istrati zugr�ve�te via�a autentic� a
personajelor. Dac� în alte texte, în special în cele scrise în francez�,
Istrati l�sase în seama cititorului avizat s�-i descopere subtila inserare
�����������������������������������������������������������
1
« Je viens de lire Les Chardons de Baragan. Cest magnifique. Dun bout à lautre.
(Mais le début surtout est épique). Le plus plein, le plus parfait de tout ce que vous avez écrit.
La maîtrise absolue. [ ]. Voilà un livre enfin ! Presque tout le reste de la littér ature dà

présent me dégoûte. Et parfois, je me demande : « Ai-je, donc, perdu lappétit ? » 
Non ! Je ne lai pas perdu. Jai dévoré vos chardons, comme un âne. Il y a toute la sève et le
feu de la terre, là-dedans. Mais les autres ne me donnent à manger que du papier » (Istrati
1989 : 276).
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a identit��ii române�ti, în Ciulinii B�r�ganului surprinde cititorul prin
elementele paratextuale, declarând ata�amentul fa�� de neamul s�u.
Dedica�ia, în strâns� leg�tur� cu în�elesul simbolic al termenului
ciulini, din titlu, vorbe�te deschis despre aceasta:
Dedic aceast� carte poporului român, celor 11.000 de ��rani asasina�i de c�tre
guvernul român, celor trei sate rase cu lovituri de tun: St�nile�ti, B�ile�ti �i
Hodivoaia  crime s�vâr�ite în martie 1907 �i r�mase nepedepsite.

F�r� îndoial� c�, mai mult decât al�ii, Istrati este astfel format în
spa�iul originar, încât debordeaz� de revolt� contra nedrept��ii sociale.
În articolul Trecut �i viitor, scriitorul se arat� sensibil nu la durerea
românului în mod special, ci fa�� de to�i cei afla�i în suferin��:
Martor �i p�rta�, din frageda-mi copil�rie, al trudei popoarelor, eu port mereu
în inim� rana durerilor lor. Eu aud �i azi tânguirile muncitorului de la ora�, ca
�i pe acelea ale iobagului de la sate [...]. Eu scrâ�nesc din din�i [...] Dar eu nu
dau întâietate unui neam în dauna altuia. N-am nicio preferin�� în materie de
durere (Istrati 2004II: 157).

Cu toate acestea, se remarc� îndeosebi prin revolta contra
asupririi poporului român, de care se îndep�rtase fizic de ani buni
atunci când a�eza pe hârtie acest cântec al B�r�ganului, dar de
suferin�ele c�ruia nu a uitat niciodat�. Revolta se na�te în roman
dintr-o durere nesfâr�it�, pus� pe seama tr�irilor personajului narator,
cu prilejul evoc�rii vremurilor copil�riei. Matache este un personaj
tulbur�tor, care caut� s� se ini�ieze, asemeni personajelor din basmele
populare, c�l�torind în lume, fugind dup� ciulini �i, mai târziu, de
ciulini. Ochii �i inima sa înmagazineaz� toat� durerea de care un copil
este capabil, pierzându-i pe to�i cei apropia�i din cauza r�scoalei:
Via�� furtunoas�, de neînchipuit!... Azi, dup� dou�zeci de ani, sunt gata s� m�
întreb dac� feeria de-atunci n-a fost un vis, dac� copil�ria mea a tr�it-o întradev�r. C�ci de la vremurile legendare ale barbariei turce�ti, harnica �i blânda
mea �ar� n-a cunoscut niciodat� zile atât de crude ca cele pe care le voi ar�ta
de-a lungul acestei povestiri. Niciodat� duioasa mea na�ie n-a suferit mai
îngrozitor. Dar, ce �tiam noi, copiii? (Istrati 1987: 236).

Prin epitetele harnica �i blânda mea �ar�, duioasa mea na�ie
naratorul situeaz� spa�iul na�terii sale într-o perspectiv� uman�,
apropiat� sie�i, construind un univers specific, în care termeni precum
�ar� �i na�ie se afl� într-un raport de interdependen��, în opozi�ie cu
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universul creat de sintagma (vremurile legendare ale) barbariei
turce�ti sau de epitetul la superlativ zile atât de crude. În acest
context, procesul constituirii semnifica�iei se desf��oar� sub forma
tensiunii dintre cele dou� lumi extralingvistice întemeiate: una
comportând tr�s�turile semantice + omenie, + afectivitate, cealalt� pe
cele opuse: neomenie �i s�lb�ticie.
Lumea pe care o întemeiaz� în roman concentreaz� setea avid�
de libertate �i de umanitate a poporului român, exprimat� de-a lungul
anilor �i în coresponden��, interviuri sau articole. Publicistica îns��i
dezv�luie acest aspect esen�ial, Istrati denun�ând f�r� team� suferin�ele
celor neînsemna�i �i abuzurile celor de la putere  împ�r�i�i de el în
împila�i �i împil�tori (Istrati 1981: 321)  �i declarându-se deschis
de partea celor asupri�i:
Exist� în societatea noastr� o nenorocit� clas� de oameni, o breasl� mai bine
zis, de care nimeni nu se intereseaz� �i care zace în amor�ire departe de
poteca ce duce pe calea emancip�rii. Desconsiderat� �i ocolit� de cei ce suf�r
ca dânsa, hulit� �i batjocorit� de to�i parveni�ii, speculat� de trântorii tuturor
birourilor de plasare, ea se g�se�te mai mult decât oricare alta la bunul plac al
celor ce ne sug m�duva oaselor (Istrati 2004I: 28).

Miza scrierilor sale vrea s� fie însufle�irea, tr�irea autentic� a
personajelor, gr�itoare fiind în acest sens nelini�tea provocat� de o
posibil� pierdere sau diminuare a acestora, exprimat� în Prefa�� la
Adrian Zograffi sau m�rturisirile unui scriitor din vremea noastr�.
Din aceast� perspectiv� î�i judec� el crea�ia literar�:
Când am vrut s� m� înapoiez la bietul meu Adrian Zograffi, la via�a lui
adev�rat�, am observat c� flautul meu plesnise: Mihail î�i pleda r�u marea
cauz�, prietenia. Încurcai realitatea �i visul. Îmi lipsea oare suflul? Încercai s�
m� conving, cântând Neran�ula �i Ciulinii B�r�ganului. �i am fost foarte
aplaudat (Istrati 2004III: 122).

Fragmentul constituie în acela�i timp �i o m�rturisire indirect� a
zbuciumului de care este însufle�it� opera, un zbucium tragic specific
fiin�ei române�ti; ea se confrunt� cu un întreg sistem social. Scriitorul
însu�i î�i asum� acest destin. Revolta istratian� ia forma unei lumi a
întreb�rilor în articolul Tulbur�torii ordinii sociale:
Când eu de-abia îmi târ�sc zilele, alergând dup� o pâine, tu zvârli banii pe
fereastr�  sudoare stoars� din spatele meu gârbovit? Când pe mine m� arde
pârjolul cât e ziua de mare, f�cându-�i �ie aur pentru a m� schilodi când treci
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cu cucoana în automobil �i pentru a turna plumbi pe care mi-i trimi�i în piept
când î�i cer un drept la via��  aceasta zici c� e ordine? (Istrati 2004 I: 46).

Starea de tensiune cre�te progresiv în roman, pentru a culmina
cu momentul descrierii evenimentului anun�at în Dedica�ie. Nici
m�car în descrierea ini�ial� a B�r�ganului nu exist� ezit�ri în a
exprima în plan semantic tensiunea conferit� de zbaterea pentru
libertate. Un fragment revelator în acest sens înmagazineaz� opozi�ii
sugestive pentru raportul dintre dou� entit��i diferite ca importan�� �i
statut  Ialomi�a �i Dun�rea, B�r�ganul �i omul harnic:
Întins, de când lumea, peste toate �arinile pe care le arde soarele, între
duioasa Ialomi�� �i Dun�rea ursuz�, B�r�ganul se afl� cât �ine prim�vara �i
vara, în lupt� viclean� cu omul harnic pe care nu-l iube�te �i c�ruia îi refuz�
orice bun� stare, afar� doar de aceea de-a hoin�ri �i de-a urla în toat� voia.

Suita de termeni f�când parte din câmpul semantic al opozi�iei
ne determin� înc� o dat� s� anticip�m drama care va urma: pr�bu�irea
fiin�ei umane. Prin urmare, R�scoala de la 1907 nu este un eveniment
oarecare, introdus în text doar ca reper temporal sau pentru a conferi
culoare local� scrierii, ci este un moment istoric îndelung c�utat
pentru a putea exprima în toat� puterea cuvântului tragismul luptei
fiin�ei române�ti.
2. O lume construit� pe limbaj
O alt� surs� important� a descoperirii apartenen�ei na�ionale în
cazul operei istratiene este analiza nivelului lingvistic al textului.
Acesta exprim� la un nivel profund sau uneori �i la nivel de suprafa��
adev�rata identitate a scriitorului. Textul scris ini�ial în francez� este
marcat expresiv; dincolo de nivelul lingvistic, el permite s� se
întrevad� crea�ia ini�ial�, momentul c�ut�rii interioare a subiectului, a
sentimentelor, a formelor. Este momentul pre-crea�iei, este vorba
despre o construc�ie mental� dinamic�, lipsit� de conven�iile textului
scris, în care se manifest� rela�ia intim� dintre autor �i limba matern�,
fiind, în acela�i timp, limba în care el gânde�te textele �i apoi cea în
care le va traduce.
Se pare c� în cazul lui Istrati nu limba literar�, ci limba vorbit�
este cea care caracterizeaz� construc�ia mental�. Modalitatea de
inser�ie a cuvintelor str�ine în textul francez explic� modul în care �i-a
construit Istrati textul înainte de a-l scrie în francez� �i dovede�te
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existen�a anterioar� a acestuia, dup� m�rturiile autorului. Astfel, într-o
scrisoare adresat� lui Ig. Hertz, la 15 aprilie 1925, Istrati m�rturisea:
Acestor oameni  singurii c�rora m� adresez în tot ce scriu  le voi spune c�
majoritatea eroilor mei sunt români, ori din România  ceea ce pentru mine e
acela�i lucru  c� ace�ti eroi au gândit �i au gr�it  în sufletul meu, timp de
ani îndelunga�i  în române�te, oricât de universal� ar p�rea sim�irea lor
redat� în art� (Istrati 2009: 278).

Notele pe care le redacteaz� la subsolul paginii sunt semne ale
importan�ei pe care Istrati o acord� în�elegerii din partea cititorului, fie
francez, fie român. Întâlnirea cu Romain Rolland �i mai ales cu textele
sale, fa�� de care î�i exprim� admira�ia, a fost decisiv� pentru Istrati.
Dac� î�i revendic� apartenen�a la literatura român� în mod direct,
declarându-se scriitor român din na�tere, o face pentru c� stilul
scriitorului p�streaz� �i m�rcile stilului na�ional românesc. În acest
sens, încerc�m s� raport�m explica�ia prezen�ei cuvintelor române�ti la
nevoia de des�vâr�ire a operei, �inându-se cont în mod deosebit  în
ecua�ia autor�text�cititor  de punctul de vedere al cititorului;
aceasta pare s�-l caracterizeze pe Istrati. Evident, fiecare autor �ine
cont de orizontul de a�teptare a cititorului s�u, dar cu Istrati ne afl�m
în cazul dublei apartenen�e lingvistice �i a dublei recept�ri. Cu
siguran��, vocabularul textului istratian este compus dintr-un amestec
de cuvinte str�ine, majoritatea inser�iilor fiind române�ti, provenind
din vocabularul popular, în care cuvintele obi�nuite sunt înc�rcate cu
alte conota�ii. Pentru Istrati, transpunerea limbajului vorbit,
regionalizat, în limba francez�, este o opera�ie destul de dificil�.
Pentru a în�elege mai bine, propunem mai întâi o delimitare pe
criteriul formal. Astfel, în textele sale, întâlnim cuvinte �i expresii
române�ti traduse în francez�, calcuri române�ti, cuvinte române�ti
sau str�ine, dar folosite la vremea respectiv� în român�, în transcriere
fonetic�. În ambele cazuri, trebuie s� facem o alt� ierarhizare în
func�ie de procedeele tehnice �i grafice folosite, pentru a marca
originea non-francez� a asocierilor: expresii scrise între ghilimele
(partir en Haïdoucie, font des histoires), cuvinte subliniate, cuvinte
nemarcate grafic. �i mai facem disocierea, de asemenea, între
cuvintele al c�ror sens este înso�it de o explica�ie, �i cuvintele
neexplicate, l�sând contextului rolul de a elucida sensul lor.
�
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Pentru a-�i face clar� opinia, Panait Istrati introduce în text
cuvinte române�ti, majoritatea transcrise fonetic, care ar fi putut avea
un echivalent francez, precum: tsipénie, mamaliga, tchéaoune, soba,
argat, coulegatori, malaï, tinda, pacoura, oursou, cojan etc. El le
explic� în text, în notele de subsol sau nu le explic� deloc, în cazul în
care contextul în care le introduce este suficient în�elegerii sensului. În
consecin��, prezen�a cuvintelor române�ti nu se explic� întotdeauna
prin lipsa referentului, ci prin inten�ia autorului de a p�stra spiritul
local. Spre exemplu, întâlnim în textele sale cuvinte transcrise fonetic
din român�, dar �i sinonimul lor par�ial în francez�, consemnat în note
de subsol: doudouca = mademoiselle, bachtina = autochtone, pricopsit
= arrivé, parvenu, îndulcit = mi-salé, sau explicat prin parafraz�:
cazan = grand récipient en tôle légère et à deux anses dans lequel les
paysans font bouillir le linge, (Istrati 1974: 524), facaletz = le terciu,
cest le jus de la polenta en train de bouillir; le facaletz, le bâton dont
on sert pour remuer cette bouillie (ibidem: 572). În ceea ce prive�te
expresiile idiomatice române�ti, ele nu sunt explicate pentru c� nu
sunt niciodat� transcrise fonetic în totalitate. Ele sunt fie introduse în
contexte adecvate pentru a facilita în�elegerea sensului, chiar dac�
cititorul nu poate sim�i profunzimea expresiei specific române�ti, fie
exist� elemente specifice ale discursului care avertizeaz� asupra
inser�iei unei expresii purt�toare a unei gândiri diferite de gândirea
general� evocat� pân� în acest punct. Fiecare situa�ie este deosebit� �i
ne oblig� s� analiz�m expresivitatea cuvintelor �i a expresiilor în mod
diferit �i s� ne focaliz�m aten�ia mai mult pe context, �i nu doar pe
semnifica�ia decontextualizat� a lor. Expresiile aduc cu ele obiceiuri �i
credin�e populare române�ti, cum ar fi supersti�iile legate de barz�: il
met le feu à la chaumière, si on abîme son nid. În opinia popular�, ea
aduce noroc familiei pe casa c�reia î�i face cuibul, dar �i nenorocire
celui care îndr�zne�te s�-i distrug� cuibul.
Lumea real� preced� lumea cuvântului, motiv pentru care, între
limba matern� �i autor se instituie o rela�ie intim�, dar nu �i între autor
�i textul scris în francez�. Naratorul poveste�te evenimente, f�când
apel la în�elepciunea popular�, ascuns� în diferite tipuri de cuvinte.
Istrati are r�gazul �i pl�cerea de a introduce în textul în francez�
gesturi �i obiceiuri ale personajelor necunoscute cititorului francez.
Din respect pentru acesta, dar �i din mândria apartenen�ei sale
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culturale, scriitorul aduce lumin� în mintea cititorului prin note de
subsol. Pentru a-i anun�a pe Matache �i pe Marin de moartea Anic�i,
Gavril� nu se poate exprima altfel decât manifestând un
comportament specific românesc; gestul oferirii mortului pu�in�
b�utur� prin v�rsarea acesteia din pahar, înainte de a bea, este ritualic
�i cunoscut de autohtoni, de aceea este suficient �i exprim� mai mult
decât ar putea spune Gavril� prin cuvinte:
− Ad�-mi o cinzeac� de �uic�! Strig� el c�tre hangiu. Apuc� �oiul, ridic�, f�r�
s� spun� o vorb�, bra�ul �i picur� câ�iva stropi pe du�umea − în acest
moment, scriitorul g�se�te necesar s� adauge o explica�ie − On ne fait ce
geste, selon ces rites orthodoxes que lorsqu'on veut saluer la mémoire d'une
personne décédée et dont il est question (ibidem: 560).

O alt� expresie specific� limbii române la care Istrati nu vrea s�
renun�e pentru a exprima mul�imea ap�s�toare a copiilor din familie
este anu' �i gavanu; transcris� fonetic, aceasta este imediat explicat�
de Istrati prin une chaque année (ibidem: 652). O alt� modalitate de a
marca un mod de gândire românesc este aceea de a traduce expresiile
ad litteram �i de a le pune între ghilimele. Expresia a se �ine scai nu
este transcris� fonetic, ci calchiat� �i scris� între ghilimele, pentru a
atrage aten�ia asupra straniet��ii expresiei: Voici les «chardons» qui se
«tiennent chardons [subl. a.] a nos trousses»!, explicat� imediat în
not�: Etre «chardon», ou poursuivre, tel un chardon, expression
roumaine caractérisant quelqu'un dont on ne peut se débarrasser
(ibidem: 710). Inten�ia evoc�rii unui specific românesc este evident�.
Nu ne�tiin�a sau neputin�a traducerii în francez� îl determin� pe scriitor
s� introduc� astfel de românisme. Pentru a exprima aceast� rela�ie de
dependen��, parazitar� chiar, Istrati folosise în acela�i text echivalentul
în francez� le talonnant de près (ibidem: 544).
Raportul autor−limb�−text este unul dintre cele mai complexe în
cazul lui Istrati. Autorul r�mâne acela�i, dar limba se schimb� pentru
c� textul în francez� este scris într-o limb� str�in�, chiar dac� ea evoc�
lumea real�, cunoscut� autorului. Între imaginea pe care cuvântul
românesc o evoc� �i imaginea pe care cuvântul francez o treze�te,
exist� o mare diferen�� pentru scriitorul român, de aceea recurge la
lexicul de origine român�. F�r� îndoial�, folosirea termenilor
române�ti a adus genera�iei sale o tensiune, care a fost resim�it� �i de
�
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receptori contemporani, n�scându-se într-o prim� etap� din dezacordul
dintre forma grafic� �i cea sonor� a cuvintelor str�ine, apoi din
dezvoltarea tr�s�turilor semantice mai pu�in cunoscute. Acestui aspect
i s-au ad�ugat o serie de întreb�ri referitoare la identitatea textului. În
ce const� nelini�tea identit��ii? În motiva�ia inser�rii cuvintelor
str�ine, dintre care cele mai multe sunt române�ti. Aceasta provine din
cunoa�terea insuficient� a limbii franceze? Acestea sunt întreb�ri la
care am încercat s� g�sim un r�spuns în studiul nostru, citindu-l
într-un alt mod pe Istrati.
Analiza noastr� poate fi sus�inut� de observa�iile pline de adev�r
ale Domnului Profesor Dumitru Irimia, care descrie tensiunea dintre
cele dou� orizonturi lingvistice, francez �i român, în dinamica
literaturii lui Panait Istrati din perspectiva sensurilor de adâncime �i a
destinului cultural al operei:
Expresia, lingvistic�, dar nu �i stilistic�, a operei lui Panait Istrati nu l-a
transformat într-un scriitor francez. Rolul limbii franceze a fost fundamental
în a asigura intrarea în circuitul universal a ceea ce era prin sine destinat
universalit��ii (Irimia 1999: 242).
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Irimia 1999: Dumitru Irimia, Introducere în stilistic�, Ia�i, Editura Polirom.
The Thistles of B�r�gan, an Expression of Romanian Identity
It goes without saying that Panait Istratis books reflect the clear
intention of the writer to manifest his cultural affiliation, as well as his
inclination for the suffering humanity. Even if elaborated in French, neither
the observance of the French writing rules nor the manner of looking at and
of experiencing life ever prevent the creator to assert his national identity in
a moving manner for a strange reader. Consequently, the focus of the present
study is on the national/cultural identity revealed in the texts of Panait Istrati,
written in French and subsequently (self)translated into his mother tongue.
The present discussion focuses on the work entitled The Thistles of
B�r�gan, viewed by Romain Rolland, in the moment of its publication, as a
text containing the whole vigour and the whole warmth of the earth,
special stress being laid on two essential aspects related to the above
assertion, namely the historical reality of the days evoked in the work 
peasants uprising in the year 1907  and the manner in which the language
expresses the real identity of the writer, on both surface level, but equally on
a deeper, profound level.
The novel builds up a world animated by the suffering of the
Romanian peasant, exploited along the centuries, which motivates his thirst
for freedom. The passion and esteem of Istrati for Man make him write
about the 11,000 peasants assasinated by the Romanian government [...] 
crimes committed in March 1907 and still not punished, reflecting such
sufferings through the eyes of two children living in the Plain of B�r�gan.
At a formal level, the original text, elaborated in French, includes
several insertions of Romanian origin, stylistically characterized by the
sonorousness of some specific Romanian terms and expressions (crivatz,
sgaïba, tchéaoune), as well as of Romanian verses, entirely cited, for not
losing, once translated, their intrinsic expressivity. Obviously, Istrati cannot
give up his mother tongue.
The writers option for the narrative texture, and equally for the terms
and phrases taken over as such in the French text, is motivated not only by
his intention of preserving a picturesque colour of the extraliguistic reality
here evoked, being actually a manner of asserting his national affiliation.
Colegiul Richard Wurmbrand
Ia�i, România
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Imaginile râsului în Occisio Gregorii Vodae
Maria ROMANO
Cui i se adreseaz� prin urmare râsul? C�tre un altceva din sine însu�i
(Michel de Certeau, Fabula mistic�. Secolele XVI−XVII).

Key-words: Occisio Gregorii, the Carnival, Medieval plays, Grigore III
Ghica, Medieval Laughter, the Bacchanalian Feast

Acolo unde dragoste nu este, apare râsul lumii. Prin râs, arta i-a
oglindit omului starea sufleteasc� în care s-a aflat omenirea. Râsul nu este
o form� a fericirii, ci mai degrab� o dorin�� de echilibru atunci când toate
în jur stau s� se pr�bu�easc�; el, râsul, ne apare drept o deschidere c�tre
cel�lalt, atunci când este investit cu func�ii terapeutice. De cele mai multe
ori, râsul dezv�luie o form� a p�catului, a dep�rt�rii de Dumnezeu, prin
faptul c� dispare starea de tain� în care ar trebui s� se afle omul.
Dumnezeu îi d� omului râsul �i cântecul, atât timp cât din ele nu este
cl�dit un idol, pentru a-l elibera de triste�e. Omul aflat în iubire este într-o
deplin� tain�, în t�cere �i ascultare. Râsul, care prin el însu�i este zgomot,
arat� dep�rtarea de Dumnezeu, �i înlocuirea st�rii de fericire cu gânduri �i
imagini ce vin din afara sa, a omului, pentru a-i acoperi golul atunci când
nu mai este atins� starea de iubire absolut�. Se poate afirma c� starea
normal� a omului este aceea a senin�t��ii, pe când convulsiile date de râs
înv�luie trista masc� a neputin�elor omene�ti.
Omul �i-a ascuns fa�a de Creatorul s�u pentru a putea râde, pentru a
se face pe sine creator într-o lume ale c�rei reguli le impune el. Râsul
desfiin�eaz� într-o încercare de a reînnoi, iar tot ceea ce este cl�dit pe
temelia sa pleac� de la resturile unei lumi p�r�site. Mihail Bahtin (1974:
7) scrie c� fundamentul râsului este acela de a-l scoate pe om din
dogmele de care se simte str�in. Prin intermediul carnavalului, râsul îl
introduce într-o lume în care el, din pricina sl�biciunilor, se minte c� �i-a
reluat locul în lumea de care cândva s-a dezis. În timpul carnavalului to�i
oamenii sunt egali, pân� �i delimitarea spectator/actor dispare.
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Bahtin scrie c� râsul carnavalului este unul al poporului, c� el
afirm� �i neag�, îngroap� �i reînvie (Bahtin 1974: 12) − aceast� ipotez�
nu poate fi acceptat� întru totul, deoarece chiar dac� o parte din popor
particip� la manifest�rile carnavalului, acesta nu se identific� cu el. Râsul
apare în absen�a a altceva ca un ecou (Bergson 1992: 12), el trebuie s�
umple o t�cere ce nu-i apar�ine deplin�t��ii iubirii, ci una a dep�rt�rii
omului de sine.
Când lumea din jurul omului se afl� într-un declin, unii renun�� la
lupta cu ea �i-�i f�uresc o lume a lor. Înclinarea pe care o are omul de a
reda direct ceea ce se vede în exterior s-a putut manifesta mult mai
puternic �i mai complet prin mijloacele de ordin pictural decât prin cele
literare (Huizinga 2002: 409), dar, cu toate acestea, ambele forme
artistice i-au putut bucura sim�urile. Teatrul Evului Mediu, prin
multiplele sale forme de manifestare, va încerca s� transmit� privitorilor
emo�iile unei lumi lipsite de orice fel de constrângeri. Al�turi de genurile
teatrului religios, reg�sim carnavalul, aflat într-o continu� mi�care.
Începuturile teatrului propriu-zis în spa�iul românesc trebuie fixate
la mijlocul secolului al XVIII-lea, când au avut loc cele dintâi spectacole
cu adev�rat teatrale − indiferent de cine au fost date, pentru cine �i în ce
limb�. Literatura dramatic� original� din secolul al XVIII-lea are pu�ini
reprezentan�i: în afara dramei populare Vicleimul, a c�rei existen�� este
atestat� înc� din secolul anterior, mai sunt p�strate Jocul p�pu�ilor,
Judecata vl�dicii, Comedia pastoral�, Occisio Gregorii (Occisio: 6). Cea
mai veche �tire despre o reprezenta�ie în limba român� dateaz� din 1755.
Mai precis, ea a fost organizat� la Blaj, de c�tre elevii români de acolo (a
c�ror �coal� fusese înfiin�at� în 1754), la îndemnul unor profesori, în
frunte cu viitorul episcop Grigore Maior. Relat�rile istorice vorbesc
despre un adev�rat turneu, dar ele con�in �i informa�ii despre con�inutul
textelor. Aceste spectacole constituiau o manifestare specific� teatrului de
colegiu, cu o bogat� activitate în acest timp în cadrul �colilor
confesionale maghiare �i germane din Transilvania, teatru ce a fost
ulterior adoptat �i de c�tre elevii români. În activitatea �colilor
confesionale, teatrul f�cea parte din mijloacele de educa�ie, el tinzând, în
special, s� ajute la formarea de oratori ai amvonului (Massof 1961: 65).
Manuscrisul celei mai vechi piese române�ti a fost g�sit de Nicolae
Densu�ianu în biblioteca episcopiei române�ti din Oradea în 1878. El este
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scris cu litere chirilice în mai multe limbi, acest gen de fars� fiind des
întâlnit în literatura maghiar� a timpului. Ac�iunea dramatic� are o unitate
destul de firav�, aceasta pierzându-se din pricina deselor interven�ii, în
reprezentarea scenic� a acestora intrând acroba�iile �i scamatoriile ce
aveau rolul de a suplini lipsa ac�iunii, �i a�a destul de redus�. Prologul
prin care începe piesa aminte�te de comediile Rena�terii �i de preg�tirea
ce i se f�cea spectatorului înainte de desf��urarea efectiv� a ac�iunii. De�i
piesa în sine este dramatic� prin con�inutul s�u, perspectiva moral�
asumat� nu las� loc niciunui sentiment de solidaritate cu tragedia
domnitorului moldovean, lucru greu de explicat fie �i prin rostul
carnavalesc al reprezent�rii, m�rturisit în mai multe rânduri (Istrate 2001:
88). Grigore III Ghica devine un fel de personaj secundar, locul s�u fiind
luat de joc �i râs.
Primul plan al piesei î�i desf��oar� ac�iunea pe întinderea a patru
tablouri ce poart� denumirea de scene. Începutul este o rezumare a
efectivei asasin�ri a lui Grigore Ghica, la 12 octombrie 1777. Intrând
direct în subiectul piesei, prima scen� ni-i înf��i�eaz� pe domnitor
(Gregorius) �i pe sfetnicii s�i (Vasilie �i Simion). Imediat dup�
relatarea unor discu�ii privind alian�ele politice ce urmeaz� a fi f�cute
ne este prezentat� angajarea noului secretar. Vestea adus� nu este una
de bun augur: Ceas r�u, nenorocit! Veste slab�! Doar� ceriul
împotriva noastr� �-au întors cursu�ul? Muri sp�tariul, sau
secretariu�ul, �i tocma acuma-i lucru mai mare. Doar� nu-i bine s� s�
înceap�, ca s� nu aib� sfâr�it jelnic. Domnitorul î�i ceart� sluga
pentru felul în care a adus vestea, �i drept pedeaps� îi cere s�-�i �ipe
hainele jos �i s� mearg� la porci. Scena se închide �i urmeaz� un alt
intermediu scris în latine�te: un �igan cu un orologiu din ceap�, ale
c�rui mi�c�ri circulare sunt de la sine, �i care cre�te mereu, dup� ce
discut� cu un altul despre cuvintele mai înainte auzite, ca din
încredin�area domnitorului Grigore vod�, care are în Moldova astfel
de astrologi [!], prezice prin ciur începuturile unui viitor prosper.
Venit de departe, este anun�at cel ce dore�te s� ocupe postul de
secretar în locul celui de curând decedat. Grigore Ghica îi pretinde
secretarului s� cunoasc� opt limbi, �i anume: latine�te, ungure�te,
nem�e�te, rus�, francez�, german�, turc�, �ig�ne�te. Trecând proba
interviului, i se cere candidatului s� arate recomandarea − de acolo
domnitorul poate citi c� el este de fapt un be�ivan, iar cererea este
�
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semnat� de c�tre cârciumarul locului. Cu toate acestea, având în vedere �i
faptul c� a�a �i se prezentase candidatul înc� de la bun început, Grigorie îl
angajeaz� pe postul de secretar. Concluzia este favorabil� noului secretar,
fiind urmat� de cererea din partea voievodului ca acesta s� rosteasc� un
simbol de credin��, cu valen�e magice, construit dup� forma rostirilor de
incanta�ie. Aceste cuvinte nu au un rost anume, fiind destul de obscene:
P� noao ��ri,/ p� trei mânc�ri,/ p� zioa de ieri;/ p� spatele vântului,/ p� fa�a
juciului,/ p� coada m�gariului;/ p� ciuma p�durii,/ p� apa vinerii,/ p� spuma
Dun�rii;/ p� picioare de porc ce e�ti,/ cu coaste, cu �old cu tot,/ perire-ai tu tot;/ p�
oal�,/ p� boal�,/ p� pi�toale,/ s� s� pi�e to�i în iele;/ p� lunei,/ p� macavei,/ p�
mar�olea/ cu fasolea,/ p� miercurata/ vinerata,/ înclon�ata,/ care mânc� pe tata;/ p�
acest condei/ ca s� piei,/ c�-i de vultur,/ scobi-�-ar în cur;/ p� lup,/ p� urs,/ p� sît�,/
p� fus/ �i p� to�i cei dac� vei fi credincios./ A�e zioa de ast�z s� te bat�!//
(Occisio: 78).

Moment dup� care ne este înf��i�at al doilea intermediu, a c�rui
ac�iune se petrece în curtea Horholinei, la o �ez�toare. Subiectul
dialogului este pe�itul Neag�i de c�tre Bucur, în vederea finaliz�rii unei
c�s�torii. Apar destul de des aluzii licen�ioase pe fundalul descrierii
ac�iunii burle�ti a personajelor. Dintre intermediile str�ine temei
principale, un loc aparte îl ocup� grotesca scen� de pe�ire a Horholinei,
mai exact cererea ei de so�ie devine o parodiere a obiceiului folcloric
descris în ora�iile de nunt� �i alte cântece populare. La �ez�toare apar la
început doar trei personaje: fata − Neaga, mama ei − Horholina, �i tat�l,
care împletesc o cunun�. Mama fetei cânt� un cântec cu care începe
scena, ce are aspectul unui descântec. Din el se poate deduce c� fusese
a�teptat un pe�itor. În momentul în care Neaga anun�� venirea celor doi
pe�itori − Bucur �i starostele −, gazda îi întreab� pe ambii ce anume caut�.
Starostele începe cu vorbele obi�nuite unei ora�ii de nunt�, dar în
continuare, în loc de cunoscuta legend� a feciorului de împ�rat ce
urm�re�te la vân�toare o c�prioar�, se relateaz� o poveste mai pu�in
obi�nuit� �i cunoscut� − �i totu�i existent� în folclor, �i anume aceea
despre crearea femeii nu din coasta lui Adam, ci din coada câinelui care
furase coasta pus� la uscat. În casa Horholinei, mama fetei, apare �i cel
de-al doilea pe�itor, cam n�uc, Bucur, care întrerupe solemnitatea
ritualului, desacralizând momentul prin faptul c� scuip� de la mare
dep�rtare. Dup� aceast� secven��, �i viitoarea mireas� dezv�luie un
repertoriu bogat în ceea ce prive�te vulgaritatea limbajului �i a
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comportamentului. Urmeaz� o alt� secven��, înf��i�ând acela�i cadru, în
care iar��i apare mai-marele pie�ii, care vine cu foc �i instrumente de
tortur�. Dup� care este o scen� mut� unde s-ar fi f�cut probabil ni�te
scamatorii.
A doua scen� are loc la palatul sultanului, unde acestuia i se aduce
la cuno�tin�� hot�rârea vertical� a domnitorului. Acest moment este
întrerupt de mai multe intermedii: într-unul un �igan vorbe�te despre
diversele func�ii ale unei �uri, dup� care într-altul doi �ig�nu�i aduc
ulei, iar în al treilea este omorât un stup de albine. Prin acest
intermezzo, s-ar putea anticipa cele ce se vor petrece în a treia scen�,
dac� prin cei doi copii de �igan ar trebui în�eleas� aluzia la sfetnicii
tr�d�tori, Vasilie �i Simion, iar prin stup, trimiterea la domnul care a
ac�ionat în interesele ��rii.
O secven�� intermediar� este aceea a aducerii în scen� a unui medic
la care vin trei bolnavi pentru consulta�ie: unul cu o durere de m�sea �i
c�ruia îi umple gura cu f�in�, altuia, pe care îl doare stomacul, îi scoate
un pui, iar celui de-al treilea îi d� mai întâi s� bea lapte din piuli��, dup�
care îi scoate p�s�rile din cap. Încheiat� fiind aceast� nostim� scen� de
scamatorie, vor reap�rea �ig�nu�ii care danseaz�, unul dintre ei încercând
mai tare s�-i învioreze pe ceilal�i.
Dup� acest moment tensionant se roste�te un fel de predic�, îns�
f�r� a se preciza c�tre cine − de aici putem observa din nou caracterul
desacralizant al piesei; predica este precedat� de o încercare proprie de
raportare a �iganului la Dumnezeu, c�ruia îi cerre cele îndestul�toare
pântecelui, prefigurându-se astfel iar��i o lume r�sturnat� − elementul
carnavalesc: lumea se rezum� la stomac, la mâncare �i nu, a�a cum ar fi
normal, la cele spirituale, ale Duhului. Nu poate fi vorba aici de o
parodiere a rug�ciunii Tat�l nostru, dup� cum sus�ine Lucian Drimba
(Occisio: 52), pentru c� textul în sine nu are structura rug�ciunii, �i nici
m�car treptele în care aceasta este compus�, ci începe doar cu formula
Amero Dado, care se traduce într-adev�r din �ig�ne�te prin Tat�l nostru,
dar mai mult cele dou� texte nu au în comun:
Unde mergi, m�i, unde mergi? C� eu m� duc în p�dure. Ce faci, m�i, acolo? M�
duc s� prind o pas�re, s� prind o pas�re, s� o dau în�untru. Popa mare ce face?
Popa mare m�nînc� acolo p�s�ri. Slav� lui Dumnezeu [restul este neîn�eles]
(ibidem: 154).
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Textul este compus haotic �i nu are vreo logic� intern� decât
strig�tul sim�urilor.
Piesa îns� nu se încheie aici, c�ci apare în scen� Bachus − probabil
interludiul cel mai �ocant din întreaga compozi�ie a ei. Zeu al vinului, al
be�iei �i al desfrâului, form� mai pu�in complet� a lui Dionysos, el
intervine în scen� chemând �ase copii − fete �i b�ie�i −, cu amfore în
mâini, care execut� un cântec bahic pe versuri ungure�ti. Cântecul este un
îndemn la s�vâr�irea tuturor pl�cerilor lume�ti:
A sosit s�rb�toarea lui Bachus/ �i cârna�ul cel gustos s-a pr�jit,/ Sângeretele s-a
fiert,/ Ceea ce ne-a umplut de bucurie.// [ ] S� mânc�m pân� cr�p�m,/ S� ne
umplem ma�ele pân� la gât;/ S� bem pân� ne vom îneca,/ Pân� ce sângele nostru
se va preface în vin.// [ ] Hei, dragii mei, s� dans�m,/ S� fim veseli cât tr�im!/
Acum e vremea pentru aceasta,/ Nu mai târziu, în postul mare.// [ ] (ibidem:
157−158).

Urmeaz� citirea testamentului bahic, acesta este îngropat, apoi se
trece la executarea unui dans turcesc, întrerupt de apari�ia diavolului.
Testamentul aduce aminte de scenele goliardice, nesupuse dogmelor,
ie�ite din canoane: În numele f�r�angului,/ raiului �i vinului/ celui dulce
�i celui cu pelin,/ s� zicem to�i amin (ibidem: 102). Urmeaz� o expunere
a mânc�rii, a nes��iosului, culminând cu moartea lui Bachus pentru c� i sa terminat vinul. Lumea este a�adar r�sturnat�, se intr� într-o lume a
întunericului, a poftelor trupe�ti, unde batjocura este la loc de cinste �i nu
mai exist� nimic sfânt. În fond, ne este prezent� lumea scabrosului �i a
decaden�ei, o descriere destul de mizer� a infernului. Se d� citire legilor
unui be�iv (moment ce ar trebui s� stârneasc� râsul din partea auditorilor),
dup� care intr� în scen� tr�d�torii: sfetnicii Vasilie, Simion �i medicul,
care î�i caut� perechea, pe Iuda, pe care îl g�sesc atârnând caraghios,
spânzurat fiind, moment în care sunt r�pi�i de c�tre un demon aprins.
Astfel se termin� piesa, la sfâr�it strigându-se: s� tr�iasc� Maria Tereza,
Iosif �i Grigore Maior (episcopul de atunci al locului) (ibidem: 162).
Aceste p�r�i ce aveau menirea s� stârneasc� râsul au fost introduse
deoarece erau în consonan�� cu atmosfera carnavalului, a f�r�angului.
Din aceast� cauz� putem vorbi nu de o pies� al c�rei con�inut este unitar,
ci mai degrab� de o pies� v�rsat� într-alta. Intermediile cuprind fie
dansuri, impreca�ii, cântece sau replici vulgare cu caracter burlesc − toate
acestea, îmbinate, dând piesei un aspect compozit, o structur� baroc�. La
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acestea mai trebuie ad�ugat� �i libertatea care se d�dea interpre�ilor de a
completa o replic� sau de a improviza un text sau o scen� întreag� (lucru
nepermis în teatrul antic), asemeni ca în produc�iile commedia dellarte.
Din pricina acestor îmbin�ri insolite de genuri, stiluri, curente artistice,
unii critici i-au negat orice valoare artistic�, denumind-o o curiozitate/
ciud��enie literar� (ibidem: 54).
Întreg felul cum se desf��oar�, la fel �i modul cum sunt expuse
unele momente �i personaje las� impresia c� drama sângeroas� nu e decât
un pretext pentru desf��urarea liber� a p�r�ilor comice, carnavale�ti.
Toate personajele se autoanuleaz� prin gestica �i vorbirea lor, acest
aspect fiind încununat de sfâr�itului piesei Vai, mori/ c� n-am vin!,
tragicul transp�rând prin chiar aceast� autoanulare a textului. Elementul
carnavalesc se distinge mai ales în pasajul în care este expus testamentul
lui Bachus: unii autori (precum Ion Istrate) au scris c� acest testament
este o batjocorire adus� celor sfinte, o r�sturnare a lumii. Într-adev�r,
înaintea carnavalului exista acest moment de afi�are a patimilor umane în
vederea purific�rii pe care o aducea perioada postului. Lumea privit� cu
susu-n jos este o modalitate de a-l rupe pe om de normele societ��ii, de a
pune deoparte rutina zilnic� �i de a-l introduce într-un spa�iu lipsit de
constrângeri. Din aceast� cauz� de multe ori carnavalul este asociat nu
doar cu distrac�ia �i uitarea de grijile înconjur�toare, ci �i cu pericolul,
uitarea lumii concrete. De aceea se �i purtau m��tile în timpul
carnavalului, pentru a nu se face cunoscut cel ce s�vâr�ea diferite
f�r�delegi; era momentul când oamenii î�i puteau refula toate patimile �i
nemul�umirile f�r� a fi judeca�i de ceilal�i. Metoda nu ducea expres la
ceva bun, dar se încet��enise înc� din vremuri imemoriale.
Râsul se prezint� în acest text sub diferite m��ti: fata de m�ritat nu
mai are tr�s�turile cumin�i ale unei tinere ce se preg�te�te s� tr�iasc� o
tain� − aceea a iubirii; astrologii, înv��a�ii sunt ei în�i�i obiect de
batjocur� pentru c� tot ceea ce-i inspir� pe ei �ine de latura materialului, a
ceea ce este comun. În�elepciunea doctorilor în ceea ce prive�te
vindecarea oamenilor este �i ea luat� în derâdere: ei sunt subiectul unei
fantezii debordante, cu imagini desprinse din picturile lui Hieronymus
Bosch. Râsul transpare din situa�iile relatate, cuvintele folosite, personaje,
dar toate acestea nu fac decât s� preg�teasc� cititorul pentru ultima
secven�� − aceea a apari�iei lui Bachus. Dac� omul de la curtea lui Vod�
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este alungat �i trimis la porci deoarece a dat vestea cea rea, cum c�
muri sp�tariul/ secretariu�ul, pe acesta îl reg�sim la finele piesei în
postura ciobanului, a omului liber; pe secretarul nou angajat, care din
recomandarea înaintat� lui Vod� reiese c� este un om supus pl�cerilor
dionisiace, îl afl�m în postura lui Bachus. El este imaginea invers� a
regelui − unsul Lui Dumnezeu pe p�mânt; singurul c�ruia i se închin�
acest personaj este pântecele propriu. El d� vinului acea conota�ie
negativ� − a be�iei, a uit�rii de sine, �i nu aceea în care vinul reprezint�
sângele Mântuitorului, simbol al jertfei din iubire. Ceea ce el le las�
mo�tenire fiilor �i fiicelor este cuvântul ferm s� nu se m�rite, c� aceast�
uniune va constitui în mod cert o piedic� în calea libert��ii be�iei lor, �i ca
orice testament las� �i o serie de legate privitoare la trupul s�u − ce
trebuie f�cut cu el (bineîn�eles, nu trebuie l�sat de prisos, ci fiecare bucat�
a sa trebuie folosit� pentru a se face mâncare �i a-i îmbuiba pe ceilal�i): s�
nu fie înmormântat cu preot �i nici în cimitir, �i mai ales nimeni s� nu se
opreasc� din b�ut. El are s� moar� atunci când nu va mai avea vin
Lumea aceasta carnavalesc�, a c�rei efervescen�� aminte�te de
universul bâlciurilor din timpul s�rb�torilor medievale occidentale, era
esen�ialmente cea a farsei, a deform�rii parodice �i a râsului (Baconsky
2008: 78). Sfântul Ioan Gur� de Aur vorbe�te în predicile sale despre
originea celor de pe scen� − în marea lor majoritate persoane neîmplinite:
sclavi, s�raci, care în momentul în care intr� în pielea personajelor au
�ansa s� fie ceea ce î�i doresc: în�elep�i, regi, persoane admirate �i iubite
de o societate întreag�. Ceea ce îl deranjeaz� cel mai mult pe Sfântul Ioan
Gur� de Aur este acest aspect de lume pe dos pe care teatrul îl
comunic� prin toate manifest�rile sale. El pare de asemenea excedat de
faptul c�, departe de a o denun�a, dimpotriv�, râsul înt�re�te ipocrizia
spectatorilor care, odat� ajun�i acas�, devin actorii unei enorme
duplicit��i sociale: în vreme ce acas�, so�iile �i servitorii care spun cuvinte
de ocar� sunt aspru pedepsi�i, acelea�i cuvinte sunt aplaudate atunci când
se aud de pe scen� (Baconsky 2008: 105−106). Spa�iul teatral devine un
loc de refugiu pentru omul care nu mai lupt� cu sine �i nu mai de�ine
arma unui cuvânt al s�u, ci recit� ceea ce nu-i apar�ine, ridicându-se pe o
scen� în speran�a c�-i face pe ascult�torii s�i s� cread� în reprezentarea
lui, în iluzia pe care le-o ofer�.
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Pentru gânditorii Evului Mediu, râsul constituia un element
complex al existen�ei lor, un loc creat de ei în�i�i unde-�i puteau refula
toate nemul�umirile în leg�tur� cu lumea în care tr�iau: resim�eau vreo
nedreptate din partea conduc�torului − pe scen� îl înf��i�au dezbr�cat,
preotul nu le inspira încredere − îl imaginau diform, doctorii, înv��a�ii le
f�ceau r�u în loc de bine, batjocoreau toat� �tiin�a lor de carte.
Respectivul spa�iu, cu toate c� lipsit de veridicitate �i demnitate, le d�dea
lor în�i�i putere de conducere peste to�i cei din pricina c�rora suferiser�.
De ce se râde cu atâta disperare? Probabil �i dintr-o dorin�� de biruire a
nedrept��ii, a lipsurilor continue ce-i macin� pe oameni... Nemaireu�ind
s� cuprind� înaltul, oamenii se în�al� spunându-�i c� se mul�umesc cu
corporalul, tot ce este jos.
Aceast� pies� de teatru este metafor� pentru o lume dec�zut�, o
lume care tânje�te dup� dreptate, o lume care s� se salveze renun�ând la
conven�iile sociale. Temeiul lumii lui Dumnezeu este iubirea, iar temeiul
lumii p�mânte�ti este dreptatea, dreptate ce se înf�ptuie�te printr-o
restitutio in integrum a vie�ii lui Grigore Ghica al III-lea înaintea
poporului; a regener�rii oamenilor dup� petrecerea într-un continuu
carnaval ap�sat de patina ruginii; a locului pe care-l merit� în literatura
român� prima pies� de teatru scris� în limba na�ional�. Iar toate acestea
se înf�ptuiesc atât printr-un act de iubire de adev�r, cât �i printr-un act de
dreptate în fa�a con�tiin�ei unei na�iuni.
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Massof 1961: Ioan Massof, Teatrul românesc. Privire istoric�, vol. I (De la
obâr�ie pân� la 1860), Bucure�ti, Editura pentru Literatur�.
Occisio: Occisio Gregorii in Moldavia Vodae Tragedice Expressa (Uciderea lui
Grigore Vod� în Moldova expus� sub form� de pies� de teatru), edi�ie
îngrijit�, studiu introductiv �i note de Lucian Drimba, [Restituiri. Serie
îngrijit� de Mircea Zaciu], Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1983.
The Images of Laughter in Occisio Gregorii Vodae
Laughter appears in Medieval Ages as a tool through which there is given
the king another image before the people. A Medieval Age that laughs shows an
attitude towards the world and a certain way in which man relates to it. One can
not say that the solemn pattern is lost, but there is also opened a window to
another possible interpretation to some values that are already known. The king
− Gods sent on earth − the one that his own people show or laugh reveals not
only mans recanting of their own deeds, but also a method through which the
people castigate the leader that forgets to live for his people. In the first play
written in Romanian people laugh a lot, they sing, they play− all done in the
background of the murder of Grigore Ghica the 3rd, the Moldavian ruler. From
the literary perspective, theatre begins to take shape, and tries to break free from
the folkloric influences, entering the road of a writing with a key. From the
cultural-historical perspective one can say that the blending of different
interludes with the course of events of the last days of the ruler expose an author
that is not at all a stranger from political events, that manages to set in shadows
the murder through the description of some grotesque situations − the
matchmaking of a girl, a bacchanalian feast, hiring a new secretary, or other
scenes in which Gypsies appear. According to the canons during the
performances of the Carnival, the world flips and is depicted under the primacy
of a carnal and material world. In Occisio Gregorii we encounter an enormous
appetite for life in its pure shape, emphasizing the human longing for freedom,
the hatred towards the oppressors and the inclination towards all forms of
laughter. So laughter is primarily a manifestation of agreement or disagreement
in what concerns the power, only after this one can present it as a form of
relaxation among the people.
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Ia�i, România
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1. Domni�oara Christina. Scurt istoric
1936  roman publicat la Editura Cultura Na�ional�.
1971  The University of Chicago Library de�ine un proiect
de film al regizorului Radu Gabrea, La deuxième mort de
Mademoiselle Christina1. Proiectul nu s-a concretizat, de�i a existat un
schimb epistolar între regizor �i Mircea Eliade, privind abordarea
cinematografic� a textului.
1984  20 martie. Prima audi�ie absolut� a operei lirice
Domni�oara Christina a compozitorului �erban Nichifor, scris� cu
acordul lui Eliade însu�i  oper� în concert  a avut loc în Sala Mihail
Jora (Studioul T-4) a Radiodifuziunii Române din Bucure�ti.
1992  film TV în regia lui Viorel Sergovici, distins cu patru
premii UNITER oferite de Asocia�ia Profesioni�tilor de Televiziune
din România pe anul 1992 (S�r��eanu 1993).
1993  La Casa Pogor poate fi admirat tabloul (ulei pe pânz�)
(al) pictorului ie�ean Dimitrie Gavrilean  Domni�oara Cristina,
inspirat de textul omonim al lui Mircea Eliade. Tabloul a fost donat de
∗

� Aceast� lucrare a fost cofinan�at� din Fondul Social European prin Programul
Opera�ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Cod contract:
POSDRU/159/1.5/S/140863, Cercet�tori competitivi pe plan european în domeniul
�tiin�elor umaniste �i socio-economice. Re�ea de cercetare multiregional� (CCPE).
1
Scenariul se afl� în arhiva Eliade, Special Collections Research Center
University of Chicago Library, Series I: Writings, Notes and Interviews, Subseries 1:
Writings, Sub-subseries 1: Literary Writings, Box 3, Folder 4, La deuxième mort de
Mademoiselle Cristina, film adaptation, Radu Gabrea, photocopy of typescript, 1971.��
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Horia Stelian Juncu Muzeului Literaturii Române din Ia�i 2. Apare ca
ilustra�ie a copertei I a revistei Dacia literar�, nr. 42 (3/2001).
1994  dram� liric� în dou� acte; compozitor: �erban Nichifor.
Regia artistic�: Marina Emandi Tiron. Scenografia: Dumitru Popescu.
Coregrafia: �tefan Gheorghe. Premiera absolut�: 22 iunie, la Opera
Român� din Timi�oara (Scarlat 2005a: 39).
1999  exist� o variant� în regia Dumitrianei Condurache,
montat� în subteranele Casei Pogor din Ia�i, un spectacol teatral
insolit (Oprea 2005: 230), cu un singur personaj, cel al Christinei.
Este o variant� concentrat� a textului, din care regizoarea a selectat
capitolele XIV �i XV din roman.
2001  la 10 februarie, pe scena Teatrului Real din Madrid, are
loc premiera operei La señorita Cristina, oper� în trei acte �i zece
scene. Compozitor: Luis de Pablo. Director muzical: José Ramón
Encinar. Scenografia: Francisco Nieva. Coregrafia: Pedro Berdäyes.
Foto: Javier del Real3 (Scarlat 2005b: 102−105).
2006  la Editura Humanitas-multimedia apare varianta
audiobook a aceluia�i text, în lectura actorului Ion Caramitru.
2006  regizorul francez de origine chilian� Raoul Ruiz voia s�
înceap� în România film�rile dup� Domni�oara Christina (Georgescu
2006). Eliades Miss Cristina shot in Romania4 este unul dintre
titlurile care anun�au inten�ia regizorului de a ecraniza textul
scriitorului român. Filmul nu a mai fost realizat5.
2007  Domino Film/LAutre Rivage au în lucru pelicula
Demoiselle în regia lui Adrian Istria dElner, dup� acela�i roman 6.
2

Informa�ie oferit� de Lucian Vasiliu, muzeograf, Casa Memorial� N. Gane,
Ia�i. Pentru mai multe informa�ii, a se vedea Scarlat 2011c: 119−122.
3
Informa�ii preluate din libretul operei La señorita Cristina, Teatro Real,
Madrid, Fundación del Teatro Lírico, [2001], 150 Aniversario Temporada
2000−2010.
4
http://bignewsmagazine.com/2006/05/eliades-miss-cristina-shot-in-romania/
(accesat: 5 martie 2012).
5
�http://www.b1.ro/stiri/externe/regizorul-raul-ruiz-a-murit-in-urma-unei-infec-iipulmonare-la-varsta-de-70-de-ani-9825.html (accesat: 2 august 2012).
6
Concursul de proiecte CNC, edi�ia din prim�var� pân�-n toamn� 2007 s-a
încheiat. Privind rezultatele putem avea o imagine a ceea ce vom vedea pe ecrane în
2009 sau chiar 2010 [...] (Corciovescu 2007). Disensiunile dintre regizor �i
produc�tor au condus la întreruperea filmului �i returnarea banilor c�tre CNC.
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2012  În luna august 2011, regizorul Alexandru Maftei
finalizeaz� film�rile peliculei Domni�oara Christina7. Premiera a avut
loc în cadrul Zilelor Filmului Românesc, TIFF, Cluj, 6 iunie 2013.
Filmul este produs de Gabi Antal �i Abis Studio8 �i Mitra Film9, fiind
finan�at de Centrul Na�ional de Cinematografie10.
2. Mircea Eliade despre romanul Domni�oara Christina
M�rturisirile lui Eliade însu�i despre povestea tinerei boieroaice
ucise în timpul r�scoalei din 1907 pe mo�ia de la B�l�noia sunt cele
mai în m�sur� s� fac� trecerea spre toate versiunile pe care le-a
inspirat. Scriitorul crede în valoarea textului �i justific� alegerea unei
copile de nou� ani în rolul Siminei: La paisprezece-cincisprezece ani
ar fi avut aerul unei precocit��i maladive, dar în ordinea fireasc� a
lucrurilor-tocmai ce voiam eu s� evit (Eliade 2006: 175−176).
Povestea tinerei ucise, al c�rei trup nu a fost descoperit, este
recompus� �i continuat� prin intermediul personajelor reunite la
conac. Rela�ia ei cu membrii familiei (sora-doamna Moscu �i fiicele
acesteia, Sanda �i Simina) continu�, înc�, la nivele subtile. Acestea,
devoalate pe parcursul reconstituirii, prin poveste, conduc la un
deznod�mânt previzibil în termenii logicii realit��ii: uciderea
strigoiului, cu consecin�e asupra protagoni�tilor implica�i în poveste.
Simina este personajul de leg�tur� între fata ucis� �i ceilal�i membri ai
familiei, rolul s�u fiind, cum autorul însu�i a remarcat, în contrast cu
vârsta sa �i ac�iunile în care e implicat�. Modul în care
reac�ioneaz�/rela�ioneaz� cu ceilal�i este anormal, dac� încerc�m
amendarea lui în termenii realit��ii obi�nuite. La nivel fantastic, îns�,
traducând leg�tura neobi�nuit� cu m�tu�a moart�, care-i
coordoneaz�/dirijeaz� ac�iunile �i i le motiveaz�, el este explicabil.
Versiunile care au plecat de la text (muzicale, teatrale, filmice etc.) au
preluat �i au contorsionat acest aspect al pove�tii, vizat fiind elementul
comercial (feti�a posedat� de strigoi).

7

http://www.filmneweurope.com/production/news/production-miss-christina-inproduction (accesat: 2 august 2012).
8
www.abisstudio.ro (accesat: 2 august 2012).
9
www.mitrafilm.ro (accesat: 2 august 2012).
10
www.cncinema.abt.ro (accesat: 2 august 2012).
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3. O alt� poveste: Radu Gabrea
În arhiva Eliade, Special Collections Research Center University
of Chicago Library se afl� scenariul filmului lui Radu Gabrea La
deuxième mort de Mademoiselle Cristina, cu urm�toarele indicii: film
adaptation, Radu Gabrea, photocopy of typescript, 1971. Versiunea în
limba francez�: Marlène Jarlegan. Copyright: Radu Gabrea
reprezentat de: Milosfilm sa/Freddy Landry, MeudonLes Verrières,
Elve�ia. Redactat în perioada octombrie-noiembrie 1971, Paris-Les
Verrières. Originalul are patru pagini format A4, b�tute la ma�in�, în
limba francez�, cu dedica�ia în limba român�, scris� de mân� pe prima
pagin�, col� stânga sus, adresat� de regizor lui Eliade (Domnului
profesor Mircea Eliade, omagiu respectuos aceast� schi�� a unui viitor
film pe care-l iubesc �i pe care l-a� dori la în�l�imea modelului
Semnat: Radu Gabrea, 26. XI. 1971)11. Eliade îns� va scrie în paginile
sale de coresponden��, �i nu numai, despre latura erotic� a acestui
proiect. La 12 aprilie 1972, c�tre Mac Linscott Ricketts:
[ ] nu �tiu ce s� cred despre aceast� carte. Are, desigur, multe cruzimi
erotice (Simina, o feti�� de 9−10 ani ). De aceea, probabil, a interesat pe un
scenarist român de film. Am citit scenariul: este �i mai orgiastic�, plin de scene
agresive �i erotice (se pare c� a�a se face ast�zi cinematograf!). Scenariul a fost
acceptat de o firm� francez�, cu condi�ia ca filmul  cu actori francezi − s� fie
montat în România... Dar, nu �tiu exact pe ce motiv, Societatea român� de
filme n-a acceptat [ ] (Eliade 2004: 48).

La 10 noiembrie 1971, Eliade îi scrie lui Mary Stevenson,
traduc�toarea în englez� a textului: La Paris, unde am stat între 1
septembrie �i 15 octombrie [ ] am întâlnit un regizor român, [Radu]
Gabrea, care vrea s� fac� un film inspirat din Domni�oara Christina
(Eliade 2004: 179). La 1 martie 1972 îi scrie aceleia�i c� Radu Gabrea
a f�cut un scenariu pentru film (în fran�uze�te), dar destul de diferit de
roman (a introdus mult� erotic�� spunând c� �a�a e moda!�) (Eliade
2004: 182). În coresponden�a schimbat� pe acest subiect al ecraniz�rii
textului, la 9 martie 1972 regizorul îi scrie lui Eliade: voi face tot
posibilul s� elimin în film aceste striden�e (Gabrea 1972).

11

O xerocopie a acestui material ne-a fost oferit� de Mac Linscott Ricketts.
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12

.

12
Scrisoare inedit� aflat� în arhiva Eliade − Special Collections Research Center
University of Chicago Library, Mircea Eliade Papers, Box 52, Folder 6. Sublinierea
expeditorului. Prin amabilitatea lui Liviu Borda�.
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Un început promi��tor îl indica titlul proiectului ales de Radu
Gabrea, A doua moarte a Domni�oarei Christina, titlu care rezum�
textul lui Eliade în sensurile lui. Practic, povestea care se deruleaz� �i
pe care o activ�m prin simplul exerci�iu al lecturii este despre aceast�
a doua moarte a personajului principal: prima este moartea fizic�,
uciderea tinerei boieroaice în timpul r�scoalei din 1907 �i a doua,
simbolic�, uciderea strigoiului de c�tre Egor, mul�i ani dup� aceste
evenimente. Episoadele care se contureaz� la conac �i structurile
complexe în care sunt implicate, la nivel livresc, personajele conduc la
deznod�mântul firesc, previzibil, în termenii gândirii populare �i ai
logicii realit��ii. Regizorul a schimbat numele personajelor, iar locul
desf��ur�rii ac�iunii men�ioneaz� c� putea fi Câmpia Dun�rii, ca în
roman, sau un oricare altul în care se p�streaz� credin�a popular� în
mitul strigoiului. În epistola semnalat�, regizorul îi scrie lui Eliade c�
film�rile urmau s� aib� loc în B�r�gan, un amestec de legend� �i
realism violent [ ] (Gabrea 1972)13. L-a vrut un film poetic care s�
reflecteze fidel mitul strigoiului, orice îndep�rtare de la firul narativ
considerând-o vulgar� − dup� cum remarc�. Sincopele între versiunea
scris� �i scenariul propus rezid� din limbajele diferite ale celor dou�
arte, literatur� �i film, c�rora regizorul le g�se�te scuz�: materialul
epic imens �i divers, a c�rui structurare se dovede�te a fi extrem de
dificil� (Gabrea 1972)14. În schi�a de scenariu aflat� în arhiva de la
Chicago, regizorul men�ioneaz�: Le réalisateur se propose de faire un
film poétique en révélant un mythe avec tout le respect dû à ce mythe
(Gabrea 1971). Ceea ce se pare c� nu fost a�a, drept dovad� fiind
reac�ia epistolar� a lui Eliade c�tre Mac Linscott Ricketts �i Mary
Stevenson, citat�. Regizorul pune pe primul loc mai întâi, dorin�a de
a realiza un film interesant pentru un anume produc�tor. Asta
însemnând o atitudine comercial�. Cerând sprijinul lui Eliade atât
pentru realizarea concret� a filmului, cât �i pentru construc�ia
scenariului creeaz� impresia c� regizorul ar fi vrut s�-�i adauge în
palmares, plecând de la un text al unui scriitor recunoscut, un film
care s�-i asigure capital de imagine.

13
14

Ibidem.
Ibidem.
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4. Avatarurile reinterpret�rii. Concluzii
Fiecare transpunere aduce modific�ri formulei narative propuse
de Eliade. Modific�rile sunt inerente, îns�, datorate limbajelor în care
au fost convertite. Încercând s� delimit�m diferen�ele �i distan��rile
fa�� de textul surs�, nu am face decât s� revenim asupra delicatului
subiect privind rela�ia literatur� − cinema sau problematica traducerii
�i s� încerc�m s� refacem traseul filmului spre text, invers, anamnetic,
pentru a descoperi punctele nodale de racord �i/sau de distan�are.
Textul originar va reie�i din procesul de re-traducere cosmetizat,
transformat, hibrid, de-mascat în noi formule care-i pot demonstra
valen�ele sau i le pot m�slui �i contorsiona, pân� la anulare.
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La deuxième mort de Mademoiselle Cristina, film adaptation
by Radu Gabrea: the Avatars of a Literary Text�s Transposition
into Other Artistic Languages
Adaptations for television, cinema, music or scenic versions inspired
by a literary text are not perfect synonyms with the source text at all levels of
re-presentation, given the different languages/ enunciation codes. Each
adaptation brings changes/pluses/mirrorings of the narrative formula
proposed, be it in the composition of characters, be it in the dialogues or
scenes having the faithfulness of the text as starting point or the need to
improvise. The variant signalled in our paper (La deuxième mort de
Mademoiselle Cristina, film adaptation by Radu Gabrea) with references to
complementary versions is only inspired by the literary text, not its
adaptation. By trying to establish the differences and distances from the
source text, we would simply bring into play the sensible topic of the
relation between literature and film or the issue of translation, thus
attempting to relate the film to the text in a converse, anamnestic manner so
as to unveil the similarities and differences between the two media. This
shows the degree of freedom that a text re-creator, a translator from a code
into another code may take with respect to the source code. The original text
will overcome this hybrid, unmasked, polished, changed re-translation into
new formula that may prove its valences or may spoil and contort them to
cancelation. Mircea Eliade�s novel, Domni�oara Christina, despite its lack
of appurtenance to cinema or theatre, was the basis of many musical, cinema
or theatrical projects that were either finalised or less so. In the latter case
this was probably due to the lack of agreement between the artistic
viewpoints of the ones that envisaged scenarios/ approaches of the literary
text starting from one of its aspects and the authors vision in the original
text. Such an instance, i.e. of a project that was not finalized, is Radu
Gabreas film La deuxième mort de Mademoiselle Cristina. Unpublished
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documents in the Eliade archive at Special Collections Research Center
University of Chicago, as well as information provided by Eliade himself in
his diaries and correspondence are a proof in this sense. In our paper, we will
tackle the avatars of the literary text mentioned above and its turning into
other artistic languages from the creators personal opinions on it and the recreators.
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Ia�i, România

Nou�sprezece trandafiri, de Mircea Eliade:
roman teatral, roman cinematografic∗
Cristina SCARLAT
Nu m� îndoiesc de reu�ita literar� a romanului,
dar m� întreb dac� mesajul atât de bine camuflat va fi în�eles
(Eliade 1993: 373).

Key-words: Mircea Eliade, Nou�sprezece trandafiri [Nineteen
Roses], theatrical novel, cinematic novel

1. Mircea Eliade. Scurte considera�ii despre arta filmului

De�i nu la fel de abundente ca abord�rile problematicii teatrului
ca subiect de jurnal sau de oper� literar�, referin�ele la arta
cinematografic� apar �i ele în ansamblul operei lui Eliade: simple
observa�ii de cinefil pe marginea vizion�rii unor filme sau opinii
exprimate cu ocazia unor anchete sau interviuri realizate de diverse
reviste literare. Astfel, în 1932, despre cinematograf opina c� acesta
cultiv� cea mai onorabil� facultate a omului: fantezia [ ] (Eliade
1991b: 66−67). În alt� parte c� are aceast� imens� posibilitate de a
povesti un mit �i de a-l camufla minunat [ ] pân� �i în lucrurile
aproape degradate sau degradante (Rocquet 2006: 162). În 1978, în
convorbirea sa cu Claude-Henri Rocquet (LÉpreuve du labyrinthe,
Belfond, Paris, 1978) la întrebarea referitoare la cinema �i mit în
societatea modern�, Eliade r�spunde: Arta cinematografic� opereaz�
atât de bine cu simbolul încât nici nu-l mai vedem, doar îl sim�im, mai
târziu (Rocquet 2006: 162). Ofer� ca exemplu Clovnii lui Fellini.
Teatrul �i filmul satisfac nevoia individului de mit, de poveste, de rea�ezare în cotidian.
∗
Aceast� lucrare a fost cofinan�at� din Fondul Social European prin Programul
Opera�ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Cod contract:
POSDRU/159/1.5/S/140863, Cercet�tori competitivi pe plan european în domeniul
�tiin�elor umaniste �i socio-economice. Re�ea de cercetare multiregional� (CCPE).
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2. Roman teatral, roman cinematografic
Textele lui Eliade în care este abordat� problematica artei
dramatice  Uniforme de general, Adio!..., Nou�sprezece trandafiri,
Incognito la Buchenwald − instaureaz� un mit al spectacolului. Astfel,
Maria Vod� C�pu�an apreciaz� c� rela�ia real − fic�iune, travaliul
în�elegerii prefigureaz� un adev�rat mit al fic�iunii literare [ ] �i
un mit al Spectacolului pe cale de a se alc�tui prin încerc�ri succesive
(C�pu�an 1991: 18). Pentru Eliade semnifica�ia Spectacolului
reprezint� mai mult decât jocul pe scena unui teatru, cu implica�ii
existen�iale revelate printr-o simbolic� ecumenic�  (C�pu�an 1991:
18−19). Textele sale sunt teatrale, în accep�ia pe care Anne Ubersfeld
o d� termenului: teatralitatea unui text o reprezint� faptul c� el poate
fi jucat pe scen� (Ubersfeld 1999: 89), iar teatralitatea unui spectacol,
faptul c� poate fi considerat drept teatru (Ubersfeld 1999: 89).
Textul lui Eliade se încadreaz� �i defini�iei formulate de Patrice Pavis,
care consider� teatral un text care se adapteaz� bine exigen�elor
jocului scenic (de exemplu, o scen� foarte vizual� într-un roman)
(Pavis 2012: 382). În acela�i context, Georgiana Epureanu avanseaz�
conceptul de roman teatral1 (Epureanu 2008a), în accep�ia de crea�ie
hibrid�, neconven�ional�, care exprim� la nivel estetic op�iunea pur
subiectiv� a scriitorului pentru sfera textului dramatic [ ] (Epureanu
2008b: 21−22). În romanul teatral, autoarea afirm� c�, în fluxul
narativ, spectacolul are prioritate, desfiin�ând nara�iunea �i propunând
o viziune narativ� spectacular�, subordonarea tehnicilor romane�ti
vizualului transformând textul într-un dialog deschis cu cititorul.
Romanul teatral ofer� prioritate în imagina�ia cititorului acelor fapte,
noduri ideatice, procese, acte care sunt [ ] activate în cadrul
spectacolului de teatru (Epureanu 2008b: 21−22). Ca ilustrare:
romanul Nou�sprezece trandafiri este rama unui spectacol de teatru,
încadrat peste firul narativ central: reconstituirea unei pove�ti de iubire
prin joc teatral, anamnetic, prin spectacolul jucat de trupa de actori
condu�i de Ieronim Thanase. Scopul experimentelor teatrale îl reprezint�
reactivarea re-amintirii �i recuperarea unor experien�e uitate  prin anamnez�
1
Formula nu este una inovatoare. S� nu uit�m c� Mihail Bulgakov �i-a intitulat
sau subintitulat parte din texte romane teatrale. Sintagma autoarei are o alt�
conota�ie, mai direct� cu con�inutul textelor definite astfel, dar nu inedit�.
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declan�at� prin joc. Spectacolul preia, astfel, prin dirijarea aten�iei cititorului �i
canalizarea lui spre sensuri ascunse, întâietatea fa�� de planul narativ central.
3. Nou�sprezece trandafiri: o poveste despre teatru

Despre romanul Nou�sprezece trandafiri, a c�rui esen�� Remus
Pintea o rezum� prin formula ars poetica (Pintea 1982: 10), Mircea
Handoca î�i aminte�te c�, în dedica�ia scris� de Eliade pe exemplarul
d�ruit (ap�rut la Paris în 1980), autorul î�i definea cartea drept o
introducere într-o dramaturgie a viitorului (Handoca 1992: 272).
Personajul Ieronim Thanase este, la rându-i, într-o oglindire de tip
mise − en  abîme, autorul unei Introduceri la o art� a tehnicii
dramatice sau Introducere la o art� �i tehnic� dramatic� potrivit�
timpului nostru (Eliade 1991: 77) or Introducere la o dramaturgie
posibil� (Eliade 1991: 78). Piesa Orfeu �i Euridice, r�mas�
neterminat�, a lui A.D.P. se subintituleaz� Introducere la cea mai
veche metafizic�. Definit de Eugen Simion roman cu tez� − despre
func�ia mitic� a spectacolului ca instrument de libertate spiritual�
(Simion 1995: 226) − romanul lui Eliade transpune cititorul în lumea
jocului f�cându-l s� con�tientizeze faptul c� exist�, lâng� noi, lumi
paralele la care avem acces dac� �tim codul. Maria-Cornelia Miron
conchide, în aceast� idee, c� lumile paralele de lâng� noi pot fi
în�elese fiindc� omul de�ine acele resurse interioare necesare pentru a
face saltul c�tre aceste lumi (Miron 2009: 61). Jocul dirijat este
cheia. Jocul protagoni�tilor, îns�, în roman, încadrarea informa�iei
narative în dublu registru  romanesc �i de spectacol  dirijeaz�
aten�ia lectorului în dublu sens. Statutul cititorului este, astfel,
distorsionat: el este, în acela�i timp, �i spectator. Informa�iile pe care
le primim ca din culise (bagaj necesar pentru a în�elege sau m�car a
încerca s� în�elegem ce se întâmpl� pe scen� − povestea dintre A.D.P.
�i mama lui Laurian) ne dirijeaz� aten�ia �i distributiv, �i cumulativ:
strângerea de date din dou� surse, pentru formularea de
ipoteze/concluzii/verdicte. Fiecare din cele 25 de capitole în care este
structurat� materia narativ� a romanului se constituie în veritabile
scene de teatru ale unei piese riguros construite: personajele intr� în
scen�, evolueaz� într-un anumit context, sus�inând partitura întregului,
primim informa�ii care s� ne ajute s� decript�m ceea ce se întâmpl� cu
protagoni�tii pentru ca, în final, s� încerc�m devoalarea misterului.
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Ideile despre teatru ale protagoni�tilor (Laurian, Ieronim, Niculina,
Pandele) vin în continuarea mesajului întregului roman teatral �i
propun piste inedite pentru descifrarea lui. Pentru declan�area
anamnezei sunt propuse formule de spectacole cu m��ti, tradi�ionale,
utilizând scenarii de mim �i choregrafie, acompaniate de anumite
melodii str�vechi, aproape uitate în zilele noastre (Eliade 1991: 22).
Florina Rogalski vorbe�te despre lec�ia exemplar� a spectacolului
integral (Rogalski 2002: 186), a�a cum este conceput �i teoretizat de
Eliade prin personajele sale. Este v�zut, de asemenea, cu func�ia sa de
sacerdo�iu epifanic (Berechet 2003: 111), eschatologia regresiv� a
spectacolului arhaic facilitând, de asemenea, anamneza �i
antihegelianismul (Borbély 2003: 210). În final, îns�, întregul
edificiu romanesc, de�i cu m�iestrie me�te�ugit, r�mâne ermetic. Jocul
actorilor descris în roman este menit s� ne faciliteze în�elegerea,
pentru a reconstitui finalul pove�tii dintre scriitorul Anghel D. Pandele
�i mama lui Laurian Serdaru �i, apoi, dispari�ia misterioas� a
scriitorului, în urma unor experimente teatrale originale. Cu toate
acestea, Marcel Tolcea opineaz� c� toate aceste decamufl�ri, cu toate
aceste interpret�ri [ ] nimeni nu în�elege cu adev�rat ce s-a petrecut
(Tolcea 2012: 336). Solu�ia decript�rii mesajului poate fi formula de
final, À bon entendeur salut!, pe care Al. Piru o traduce literar prin
cine are urechi de auzit, s� aud� (Piru 1988: 120), iar Marcel Tolcea
prin: Mântuirea, salutul divin, îi apar�ine celui care în�elege (Tolcea
2012: 336). Noi am reformula: în loc de salutul divin, iertarea divin�.
Vir�m, astfel, spre vânarea sensului din contexte ermetice, me�te�ugit
construite, cu repere pu�ine pentru devoalarea lui integral�. Marta
Petreu adaug� c� r�mâi dup� lectur�, cu senza�ia c� savantul
colaboreaz� nepermis de mult la edificarea scenariului narativ �i c�
[ ] �i-a jucat o stra�nic� fest� (Petreu 1988: 182−183). Liviu
Petrescu avanseaz� ideea c� Eliade ar dezvolta în acest text o sugestie
care vine mai pu�in din gnoz�, �i mai mult din folclorul medieval
indian (amnezia yoghinului Matsyendranath se vindec�, conform unei
legende populare, invocate �i de Mircea Eliade, prin dansul
discipolului s�u, Goraknath) (Petrescu 1988: 122). Robert Lazu duce
mai departe ideea, observând asem�narea concep�iei despre originea �i
func�iile teatrului cu cea formulat� în Natyasastra, tratatul indian de
art� dramatic�. Teatrul �i mitul interfereaz�, se desf��oar� ritualic,
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starea interioar� la care ajung spectatorii în timpul desf��ur�rii
spectacolului fiind asem�n�toare celei de samadhi2 a yoghinului.
Robert Lazu figureaz� o filosofie eliadian� a teatrului, plecând de la
textele3 care abordeaz� problematica artei dramatice �i constituie
veritabile scenarii mitico-ritualice (Lazu 2002: 54−56) cu calit��i
spectaculare aparte (C�pu�an 1988: 123). Cert este c� func�iile
teatrului, a�a cum le formuleaz� Eliade, dezv�luie posibilit��i neb�nuite.
Teatrul este renovator, instaurator, recuperator, în aceea�i accep�ie pe
care o formuleaz� �i Artaud: Il faut croire à un sens de la vie renouvelé
par le théâtre, et où lhomme [ ] se rend le maître de ce qui nest pas
encore, et le fait naître (Artaud 2006: 19). Ca �i consecin��, personajele
n-au cum s� fie altfel decât figuri speciale, exemplare �i caractere
dezinvolte, spontane, neîmpov�rate de prejudec��i, adev�rate cugete
libere, cu spiritualitate cu tensiune anamnetic� (Ichim 1995: 298),
provocându-l pe cititor-spectator întru captarea sensului pove�tii.
Recuperare a timpurilor ancestrale prin recontextualizarea prezentului.
Prin teatru individul se poate salva, teatrul f�când existen�a suportabil�,
ap�rându-l pe om de teroare, transformându-i obsesiile, nenorocul în
spectacol (Simion 1995: 220).
4. Scenariu de film (Copiii nim�nui) în rama romanului
(Nou�sprezece trandafiri)

Proza lui Eliade con�ine scenarii de film sau opinii referitoare la
arta cinematografic�, formulate de personajele sale, prin tehnica
rezumatului. Cea mai ampl� abordare de acest gen, structurat� în
romanul Nou�sprezece trandafiri, o putem încadra sub titulatura
roman cinematografic, plecând de la considera�iile pe care le-am
formulat în subcapitolele anterioare. Ieronim Thanase, personajulcheie, este regizorul filmului Copiii nim�nui, cel mai bun film
socialist al secolului (Eliade 1991: 187). Filmul,  str�b�tut
subteran de firul ini�iatic al ideilor lui Ieronim îmbr�cate de
circumstan�� în salopeta realismului-socialist [ ] (Demetrescu 1994:
130) este considerat o capodoper�. Scenariul filmului este descris prin
2

Am asocia termenul sanscrit cu transfigurare, intrarea actorului în personaj.
Textele din volumul Mircea Eliade, Coloana nesfâr�it�, teatru, edi�ie îngrijit�
de Mircea Handoca, Bucure�ti, Editura Minerva, 1996.
3
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tehnica rezumatului: Niculina ajut� prin pove�tile pe care le spune,
dansând �i cântând, copii suferind de frig, foame �i oboseal�, f�când
s� apar�, ca din jobenul unui prestidigitator, p�pu�i �i animale. Dar
pe nea�teptate, se aud zurg�l�ii s�niilor, �i în�elege  (Eliade 1991:
188). Descrierea reprezint�, în esen��, ilustrarea unei scene de teatru,
nu de film, încrustat� în rama romanului, virând povestea tot spre
teatral. Improviza�ia Niculinei reprezint� o recontextualizare, jucarea
unei scene magice în fa�a unui public, cu puternice reverbera�ii,
transfigurând spa�iul de joc/joac�. Zurg�l�ii reprezint� gongul dinaintea
începerii spectacolului sau/�i de la finalul lui, intrarea într-un alt timp.
Fic�iunea î�i instaureaz� propria realitate, credibil�, preluat� ca real� în
spa�iul−timpul decupate prin spectacol.
5. Schi�e de piese de teatru în romanul Nou�sprezece trandafiri
Ca �i în romanul Noaptea de Sânziene, g�sim în Nou�sprezece
trandafiri schi�e de piese de teatru care justific� �i certific� în timp
preocuparea lui Eliade pentru arta dramatic�. O prim� schi�� are ca
titlu La început a fost sfâr�itul, autorul ei fiind A.D. Pandele, alter ego
al lui Eliade: ac�iunea s-ar petrece în zilele noastre, într-un parc,
toamna [...] (Eliade 1991: 101). Piesa are trei titluri: dou� pentru
lectur�, Lecturi din ceilal�i �i Invita�ie la voi acas� �i unul pentru
reprezentare, La început a fost sfâr�itul. În capitolul 13 afl�m mai
multe informa�ii despre acest proiect, despre receptarea �i lectura
textului: Indica�ii (didascalii): Aici cititorul e sf�tuit s� asculte, la
patefon, Adagio de Albinoni. La reprezenta�ie, trebuie utilizat un disc
stereofonic (Eliade 1991: 102) �i indica�ii enigmatice: Ajuns la
acest pasaj, cititorul e sf�tuit s� închid� cartea �i s� se plimbe pe strad�
[...]. (Eliade 1991: 102). O aten�ie special� este acordat� costumului
− De câte ori dezbrac� un costum, actorul se elibereaz� de un anumit
mod de a fi (Eliade 1991: 81). În aceea�i idee, numele logodnicei lui
Serdaru nu este nici Niculina Niculae, nici Veronica Prodan, ci Elena
Niculescu: trei euri, trei roluri, trei destine, în c�utarea, prin joc, a
celui just. Piesa se încheie cu o scen� în care personajele psalmodiaz�
un text curios [...] care se transforma pe nesim�ite într-o admirabil�
poveste [...] (Eliade 1991: 105−106). Nu este neglijat cititorul: rolul
lui este primordial, fiind direct implicat în ceea ce se na�te în fa�a lui.
El trebuie, artaudian, �ocat, speriat, indignat. Numai dup� aceea
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poate avea loc metanoia [...], trezirea, reintegrarea. [...] (Eliade 1991:
108). Epilogul piesei se adreseaz�, de asemenea, cititorului, avertizat
c� nu va în�elege nimic (premisa autorului): La început a fost ceea ce
va fi �i la sfâr�it �i apoi din nou la început − [...] haosul (Eliade 1991:
106). Un alt proiect de pies� este Mar�uri eroice  titlul pentru cititori
�i R�zboiul Troiei − titlul pentru spectacol. Urmeaz� Principatele
unite  dou� piese reunite într-o dram�, [...] sem�nând cu poemele
mistico-erotice, [...] mai pu�in excentrice (Eliade 1991: 111). Toate
aceste piese urmau s� apar� în volumul de Teatru al lui A.D. Pandele,
o sintez� a teoriilor sale despre arta spectacolului, o reformulare a
ideilor lui Ieronim Thanase care urmau s� fie publicate sub numele
celebrului scriitor, pentru a le conferi o mai mare credibilitate.
6. În loc de concluzii

Povestea între-�esut� în Nou�sprezece trandafiri, marginalizarea
contingentului �i p�strarea lui doar în calitate de ram� a pove�tii
ascunse, care trebuie recuperat� me�te�ugit, construiesc tabloul unei
texturi misterioase. C�l�toria anamnetic�, prin experien�� �i joc, spre
miezul pove�tii destr�mate re-compune, astfel, o poveste despre teatru
�i sensurile lui, despre rolul lui, despre esen�a lui, despre via��. Toate
acestea configureaz� statutul textului Nou�sprezece trandafiri,
plecând de la premisele formulate ini�ial, de roman teatral �i, în
acela�i timp, de roman cinematografic, completând manualul virtual
al lui Eliade despre arta spectacolului.
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Nineteen Roses by Mircea Eliade: a Theatrical and Cinematic Novel
Theatre, in Eliades view, is an alternative meant to rescue someone
from the terror of history in the present, a playful salvation, a recovery of
ancestral, mythical times by recontextualising the present. The fascination
that theatre and cinema exerted on the author can be seen both in his diarylike observations, film or performance reviews (literary pieces and other
etc.) and in other texts on the topic, throughout his work. Eliade tackled the
art of drama by writing plays, novellas, and novels that largely deal with the
problematic of theatrical art and cinema, to a lesser extent. Our paper draws
on this aspect, evolving around the concepts of theatrical novel and
cinematic novel to be applied to the text of Nineteen Roses. Its texts are
theatrical in the sense coined by Anne Ubersfeld: she states that a texts
theatricality is based on the fact that it can be performed on stage
(Ubersfeld 1999: 89), whereas the theatricality of a performance consists in
the fact that the text cannot be analysed as theatre (Ubersfeld 1999: 89). In
the same context, Georgiana Epureanu coins the concept of theatrical novel
in the acception of unconventional hybrid creation that expresses, at an
aesthetic level, the writers pure subjective option for the sphere of the
dramatic text or becomes the reflection of a prismatic reality (be it
psychological, social, historical or political). Against this background, we
propose the concept of cinematic novel, as a complement. The readers
status is thus distorted since he is also part of the audience. The characters
game in the novel, framing narrative information based on a double register
 pertaining to novel and performance  guides the reader in a double sense,
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his attention being drawn to both registers. The information we receive
arrests our attention in a distributive and cumulative manner: gathering data
from two sources to reach hypotheses/conclusions/verdicts. The reader is
involved in the story as a part of the audience, as well: he needs to solve the
mystery, to put together the pieces in which characters are involved so that
what happened/happens makes sense.
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Ia�i, România
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Originally written in English during the authors stay in the
United States (cf. Manolescu 2010: 224 sq.; Moretti 2010: 213), Jocul
de smarald by Ioan Petru Culianu (1950−1991)1 partially places itself
within the reference framework of Romanian Migrant Literature.
We aim to provide a reading of Jocul de smarald  contemplated as an
autonomous short story2  starting from the perspective offered by
mythocriticism. In fact, we deem that, in order to successfully
organize an original interpretative excursus concerning a piece of
literary prose composed by a historian of religions, the mythocritical
methodology  which puts archetypological materials in support of
textual hermeneutics  may prove to be illuminating.
�����������������������������������������������������������
1

Formally, Jocul de smarald is the title of Le Rouleau diaphanes shortest
chapter. Le Rouleau diaphane is a novel by Ioan Petru Culianu, consisting of eleven
chapters (twelve, including the Preface), which was published for the first time in
Italy (in translation) with the title La Collezione di smeraldi (Couliano 1989b). A
more recent Italian edition better respects the original title (Culianu 2010). The title
Jocul de smarald must not be confused with that of a later novel (Culianu 2011).
Eight chapters of Le Rouleau diaphane were originally written in French, while the
other three were originally written in English. Among the latter we find Jocul de
smarald (cf. Gliga, Moroiu, Petrescu 2013: 5). Nevertheless, since the manuscript is
currently untraceable, we have translated all passages from the Romanian edition.
2
Each chapter of Le Rouleau diaphane can be considered as an independent
literary entity. In addition, the ambiguity for which the original versions subtitle is
roman (novel) while that of the edition published for the first time ever in Italy is
racconti (short stories; cf. Gliga, Moroiu, Petrescu 2013: 5) testifies to the tension
between unity and fragmentary nature predominating within this disguised novel
(Gavril 2003: 367).
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Condensing images and themes endowed with meaningful
symbolic pregnancy, Jocul de smarald calls to mind a reflection by
Mircea Eliade, whose literary prose production represents a natural
transition from the field of the critical interpretation of archaic
mythology (myth exegesis) to that of the creation of his own literary
mythology (mythogenesis) (Oi�teanu 2007: 108):
Sometimes, without my being conscious of the fact at the moment of writing
fiction, the literary imagination utilized materials or meanings I had studied
as a historian of religions (Eliade 1985: 173).

The intense symbolic substratum underlying Jocul de smarald
structures itself under the sign of the Great Goddess  an archetype
well known to Culianu3 , recognizable in the mysterious character of
the Emerald Goddess (Zei�a de smarald; Culianu 2013: 77), the
meeting with whom represents an eliadian access to the Centre,
which is equivalent to an initiation (Eliade 1958: 381). But what is
most striking is that the Great Goddess is far from being a mere
apparition [ ] of a mythological element (Brunel, Chevrel 1989:
29) in the literary text. Indeed, the inevitable irradiation of such a
prolific archetype on the memory and imagination of a writer
(Brunel 1992: 84)  which is even more incisive, since this writer is in
primis a historian of religions  produces a complex yet cohesive
symbolic constellation which harmonizes Jocul de smaralds most
enigmatic contents. This constellation includes: the Labyrinth, the
Lady of the Beasts, the Sparagmos, the Hieros Gamos, the Anima and
the return to the Uroboros.
The two thematic cornerstones upon which Jocul the smarald is
founded are the journey experience and the erotic one. The former
consists in the exploration of a dimension called Emerald World
(lumea de smarald; Culianu 2013: 77), which can be identified with
one of those possible worlds (Gavril 2003: 368)  wonderful,
unimagined worlds [ ] hidden in tiny particles (Couliano 1991: 12)
 whose existence is theorized by Culianu in his Out of This World
�����������������������������������������������������������

3
The Feminine archetype could hardly be ignored by a phenomenologist of
religion like Culianu. In this regard, it is worth mentioning his many studies
concerning the myth of Sophia, gnostic equivalent of the Mother Goddess
(Couliano 1989a: 106; Culianu 1981: passim; Culianu 1984b: passim).
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(1991). The latter is among the main workings of phantasy
(Couliano 1987: XVIII) of human imagination that Culianu examined
in depth in his Eros and Magic in the Renaissance (1984). Therefore,
the complementarity, in Culianus work, between two dimensions
[...] the scientific one and the narrative one, which constantly
enlighten each other (Moretti 2010: 218), provides a further
interpretative tool for our hermeneutical reflection.
1. Under the Sign of the Goddess
The firm structural and thematic coherence underlying Jocul de
smarald emerges both in the characterization of the Emerald World
and in the stages of the female protagonists initiatic journey through
it. In order to show the continuity of the setting traits of the short
story, such as the labyrinthine space and the presence of fauna, we
will appeal to the complex symbolism surrounding the Great Goddess
during her prehistoric Golden Age (cf. Eisler 1987: 1−28; Gimbutas
1991: passim; Baring, Cashford 1993: 3−105).
We may recognize the Labyrinth archetype in the spatial
morphology of the Emerald World, initially appearing in the form of
long, mysterious corridors (lungi, misterioase coridoare; Culianu
2013: 75)  glimpsed by the nameless female main character in a
little piece of a translucent green stone (o bucat� de piatr� verde
translucid�; Culianu 2013: 75). The Labyrinth is a hypostasis of the
Great Goddess. As Eliade asserts, to penetrate into a labyrinth or a
cavern was the equivalent of a mystical return to the Mother (Eliade
1967: 171): since the Paleolithic, entering labyrinthine caves  the
sacred place par excellence  was like making a journey into
another world, one which is inside the body of the goddess;
obviously, wandering in their gloomy darkness, it was impossible not
to feel a tremor of fear (Baring, Cashford 1993: 16). Similarly, at the
beginning of Jocul de smarald, the female protagonist, as she tries to
penetrate into the emerald stone by focusing her gaze on it, undertakes
an initiatic journey into the otherworldly realm of the Emerald
Goddess4. The fear and the hesitation aroused by the labyrinths
�����������������������������������������������������������
4

Decades before Culianu wrote Jocul de smarald, the French philosopher
Gaston Bachelard had dedicated a whole chapter of his Earth and Rêveries of Will to
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elongated dungeon (Bachelard 2011: 165) make her rush back to the
entrance more than once. They vanish only when she realizes that the
green atmosphere down there was not cold (atmosfera verde de
acolo nu era rece; Culianu 2013: 75): in fact, the heat is typical of all
the so-called images of depth (Bachelard 2011: 188)  such as the
Labyrinth  which correspond to the archetype of the Womb. The
uterine warmth of the Great Goddess, which will later reappear in the
form of erotic warmth (a ro�it, s�rut �i ro�eat�-n obraji; Culianu
2013: 77), is a prerogative of the subterranean and feminine
labyrinthine world5:
While beings caught in a labyrinth may suffer great agony, they also
experience the well-being of warmth. [ ] There is no deep oneirism of
coldness, and insofar as the labyrinth is a deep dream, there is no cold
labyrinth (Bachelard 2011: 181).

The labyrinthine Emerald World is pervaded by silence, which
represents an opening prelude to revelation (Chevalier, Gheerbrant
1969b: 205). In fact, the labyrinth always announces the presence of
something [ ] sacred (Chevalier, Gheerbrant 1969a: 100): the
meeting with the Emerald Goddess halfway through the short story
symbolizes the arrival to the centre of the labyrinth (Chevalier,
Gheerbrant 1969a: 102), where the union creates transformation, and
the way out again allows rebirth (Baring, Cashford 1993: 135)6.
During her exploration of the Emerald World, the female
traveller runs into several animals; this varied fauna can be easily
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
an alike process, defining it crystalline rêverie: when the dreaming eye peers
with curiosity into the very center of the precious stone (Bachelard 2000: 226), it
discovers an Imaginary Cosmos [ ], a world alive in every solid, bright-coloured
atom (Bachelard 2000: 248). In particular, as regards emeralds, Bachelard mentions
an unknown author, who states: the more one admires emeralds, the larger they
grow, for they make the air green all around (Bachelard 2000: 246).
5
The principle according to which the crossing of the labyrinth promotes
fertility (Kraft 1997: 18)  anchored by the Great Goddess archetype  is moreover
noticeable in North European folkloric labyrinth games, which establish that a
beautiful maiden must stand at the centre of the labyrinth (cf. Kraft 1997: 21−32).
6
Lady of the Labyrinth is, for instance, the title assigned to the main goddess
of Minoan Crete (Castleden 1990: 107), who was a Goddess of Renewal [ ]
connected with the central rites of the vegetation cycle (Castleden 1990: 105).
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framed within the archetypal domain of the Great Goddess: in
prehistoric religious imagery, the Great Goddess was assigned the
epithet Lady of the Beasts, in virtue of the biological principle
according to which the Female, as the repository of the fertility
mystery (Neumann 1974: 270), owns the power over birth, human
and animal (Johnson 1988: 348). As a consequence, all animals are
regarded by the primitive mind as diverse expressions of the allencompassing reality of the Great Mother Goddess (Baring, Cashford
1993: 27). Throughout the course of the narration, we locate two
implicit zoophanies, that of the serpent and that of the dog. In the
Emerald World, the gentle breeze brushing the shrubs bore a great
resemblance with a winged serpent (aducea foarte mult cu un �arpe
înaripat; Culianu 2013: 76); later in the narration, the female
protagonist does not realize whether her feet are brushing the grass or
a big dog was licking them (un câine mare i le lingea; Culianu
2013: 77). These two creatures are frequently associated with the
Great Goddess, the former because it holds the threefold secret of
death, fertility and the cycle (Durand 1999: 309)7, and the latter for
its nocturnal disposition, and the relation to the moon (Johnson
1988: 114). At the climax of the narration, instead, we locate three
explicit zoophanies: that of the dolphin, that of the rabbit and that of
the hedgehog. The rabbit  likewise related the goddess through its
association with the moon (cf. Briffault 1927: 611619)  is black, the
colour of the fertile earth (cf. Chevalier, Gheerbrant 1969a: 276); the
dolphin and the hedgehog may be ascribed to the water isotopy of the
Emerald Sea (marea de smarald; Culianu 2013: 76) which the
female traveller can hear in the distance but which she does not
manage to behold. The sea, too, is a hypostasis of the Great Goddess,
being the place of births, transformations and rebirths, as well as an
image of the unconscious (Chevalier, Gheerbrant 1969a: 203).

�����������������������������������������������������������

7
The serpent is generally an earthen archetype (Bachelard 2011: 193), for it is
the most earthen of animals (Bachelard 2011: 192). Nonetheless, it is here
assigned  through similitude  to the domain of the air element.
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2. The Return to the Uroboros
In order to develop a reflection upon some obscure diegetic traits
of Jocul de smarald, such as the gradual loss of body parts and the
erotic meeting between the female main character and the Emerald
Goddess, we can add to our theoretical sources the Vegetation Myth 
in particular, the Sparagmos and Hieros Gamos mythemes  and above
all the symbolic imagery of the Anima and the Uroboros.
As she advances in the Emerald World, the female protagonist
undergoes a progressive mutilation: her superior limbs, her inferior
limbs and finally her mouth disappear. Her gradual loss of body parts
corresponds to the mytheme of Sparagmos: isotopic with agro-lunar
decline (Durand 1999: 297), this gory practice, consisting in a ritual
dismemberment, is a sacrifice to the Great Goddess  i.e. the Earth,
which must drink blood in order to be fruitful (Neumann 1995: 74).
In such a context, mutilation takes on a highly initiatic value
(Chevalier, Gheerbrant 1969a: 250), since it allows to the female
traveller to continue her journey into the emeraldine depths 
archetypically, her descent into the Earth or katabasis  and to access
the Goddess sacred Centre.
Exactly halfway through the short story, once the female
travellers dismemberment is complete, the Emerald Goddess enters
the scene; but in fact, since she cannot be properly seen, no divine
vision takes place. It is not a case that her apparition paradoxically
occurs when there was nothing else to see, so that the eyes too were
useless (n-a mai fost nimic de privit, încât ochii ei nu mai aveau
întrebuin�are; Culianu 2013: 76); in such a mystic way, the initiate,
faced with this revelation, could no longer discern what herself was,
least of all what or where the Goddess was (nu putea spune nici
m�car ce era ea îns��i, necum ce sau unde era Zei�a; Culianu 2013:
76). The form in which the Emerald Goddess presents itself is kisses
and blush upon the cheeks (s�rut �i ro�eat�-n obraji; Culianu 2013:
77), making the female protagonist burn up and making her feel
deeply in love (foarte tare îndr�gostit�; Culianu 2013: 77). The
erotic traits characterizing the meeting between the female initiate and
the Emerald Goddess are partially related to the mytheme of the
Hieros Gamos, in which the Vegetation God  here identified as an
archetypal model for the Jocul de smaralds main character 
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becomes, descending into the earth, the son-lover of the Great
Goddess, who welcomes him into her womb through a deadly and
simultaneously fecund embrace, ensuring thus his future rebirth8.
The fact that the explorer of the Emerald World is a woman
does not clash with the erotic-hierogamic symbolism underlying her
meeting with the Goddess. Firstly, it is worth noting that the
Vegetation God is an androgynous divinity (Przyluski 1950: 176).
Secondly  and above all  it is possible to identify, in the mysterious
female protagonist of Jocul de smarald, the Jungian Anima-image of a
masculine narrating-I, who unveils himself only towards the end of
the narration, shifting from third to first person singular and making us
understand to have felt within himself the ecstatic experience of the
female initiate9.
As Carl Gustav Jung theorizes, the Anima consists in an innate
psychic structure (Jung 1999: 190) which personifies mans
feminine side (Jung 1990: 284). The Anima-image may appear in
dreams  or, in the case of Jocul de smarald, in the imaginativeliterary evocation as continuation [ ] of oneiric experience (Eliade
1989b: 284)  in the form of quite unknown or mythological figures
(Jung 1976a: 470); with men, the Anima is usually personified by the
unconscious as a woman (Jung 1976a: 470). The female explorer of
the Emerald World fits perfectly this description: she is an anonymous
figure and she is female, while the character who experiences her
adventure within himself is male.
Therefore, the final mystical turn, depicting the ultimate union
between the narrating-Is Anima and the Emerald Goddess10, can only
partially be interpreted as based on the hierogamic model of the
�����������������������������������������������������������
8

In the Vegetation Myth, the Hieros Gamos mytheme is archetypically isotopic
with the Gods Descensus ad Inferos as penetration of the Earth, and therefore of
the Goddess (cf. Sirangelo 2014: 288−297).
9
In this paper, the adjective ecstatic is used as interchangeable with
mystical. In his scientific work, Culianu bestows a more circumscribed meaning
on this term (cf. Culianu 1984a: passim; Couliano 1991: 104 sqq.).�
10
From this Unio Mystica follows a sort of blurring of identity between the two
feminine figures: sometimes she got out of the Emerald World and every time it
happened the Goddess came with her (uneori ie�ea din lumea de smarald �i de
fiecare dat� Zei�a venea cu ea; Culianu 2013: 77).
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Vegetation Myth, since it refers more consistently to the macromodel
of the so-called return to the Uroboros (cf. Neumann 1995: 5
sqq.)11. As Erich Neumann theorizes, the Uroboros is the symbol of
the primeval unconscious state and of the very Beginning; it appears
as the round «container», i.e. the maternal womb, but also as the union
of masculine and feminine opposites (Neumann 1995: 13). Through
the return to the Uroboros, the personality gives up the primacy of its
specific sexuality and, by assimilating the anima or animus, regains its
original hermaphroditism (Neumann 1995: 413): that which occurs in
Jocul de smarald corresponds to the case of the male, in which the
reconnection to the unconscious takes place via the anima, his female
side (Neumann 1994c: 118). The return to the Uroboros is described
by Neumann as a tendency with a profoundly erotic character
(Neumann 1995: 278): it emerges clearly in Jocul de smarald, but it
would remain incomprehensible if we did not identify in the
otherworldly traveller the feminine aspect of the hero (Jung 1976b:
388)  i.e. his Anima. At the end of the short story, the otherworldly
journey has granted a new awareness  a new level of life  to the
protagonist, for the world of the Uroboros is also the world of [ ]
regeneration, from which life and the ego are eternally reborn
(Neumann 1995: 278).
The uroboric theory also better explains why an apparently
insurmountable fear initially prevents the female protagonist from
venturing into the Emerald World: the uroboric fear of the Great
Mother  as fear of regressing to an older ego form which would
destroy the new (Neumann 1995: 311)  is indeed felt by the
masculine narrating-I, and not directly by his Anima. In fact, the
anima is that side of the male psyche associated with the Feminine
that entices the man to adventure, to the conquest of the new
(Neumann 1994a: 254 sq.). Yet, this incentive  like every demand to
�����������������������������������������������������������

11
Neumann distinguishes two processes which can be classified as return to the
Uroboros: the uroboric incest, in which the infantile ego is still close to the
mother (Neumann 1995: 17) and the developmental trend known as
centroversion (Neumann 1995: 37). The latter, in which the Uroboros appears as
the latest symbol of individual psychic development (Neumann 1995: 37), seems
to mirror more aptly Jocul de smaralds ending.
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develop toward something unknown  is answered with fear
(Neumann 1994a: 254) by the male ego.
Once his journey into the Emerald World is concluded, the
narrating-I affirms that love was love and it had no object and all this
was nothing but the Goddess (iubirea era iubire �i n-avea nici un
obiect �i toate acestea erau Zei�a; Culianu 2013: 77), thus sealing his
mystical identification via the Anima with the Emerald Goddess. As
already mentioned, it is possible to find a theoretical counterpart of his
arcane assertion in Culianus scientific work Eros and Magic in the
Renaissance (1984). Commenting on Marsilio Ficino, Culianu asserts
that, actually, we never love another object, a stranger to ourselves,
but we are always enamored of an unconscious image (Couliano
1987: 31): the abstract mechanisms of Eros (Couliano 1987: 96)
imply, therefore, the loss and the transfer of [ ] «subjectness» into
the object (Couliano 1987: 70 sq.). The same Culianu recognizes that
this dialectic is very close to the dialectic animus-anima in the
analytic psychology of C. G. Jung (Couliano 1987: 32).
Moreover, we believe it is possible to identify, in this dialectic,
the typical traits of the so-called participation mystique, a condition
characterizing the primordial stage of Uroboros. According to Jung,
the participation mystique denotes a peculiar kind of psychological
connection in which the subject cannot clearly distinguish himself
from the object (Jung 1976a: 456). The feeling of oneness
(Neumann 1995: 276) belonging to the participation mystique state is
furthermore witnessed in the final statement: It had all begun as a
game. It ended as something familiar, for the player himself was part
of the Emerald Game (Totul a început ca un joc. S-a terminat ca un
lucru familiar, juc�torul însu�i f�când parte din jocul de smarald;
Culianu 2013: 77).
Another all-absorbing trait of the uroboric condition is the
interchangeability of inside and outside (Neumann 1995: 281). As a
matter of fact, an increasing lack of orientation characterizes the
female travellers path in Jocul de smarald. As she advances, she has
to observe that, although she tries to turn back, there was not any
«back» (nu exista nici un înapoi; Culianu 2013: 76); later, although
having had access to the innermost region of the emeraldine realm,
she feels she has crossed no boundary (n-ai traversat nici o
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frontier�; Culianu 2013: 76); finally, and above all, after the
conclusion of her journey, she emerges out of the stone, although
there was neither inside nor outside (nu exista nici în afar� �i nici
în�untru; Culianu 2013: 77). This vanishing of well-defined contours
proves that the Jocul de smaralds initiatic journey restores the
primeval stage of Uroboros, in which the Great Mother  the Goddess
 is simultaneously inside and outside, because she is
contemporarily both world and Self in one (Neumann 1994a: 231).
3. An Inner Journey
Its numerous interrelated hierophanies and the initiatic structure
of its plot make Jocul de smarald the literary exemplification of
Eliades assertion according to which literature is the daughter of
mythology (Eliade 2006: 190). Both myth and literature are in fact a
matter of creation, being the revelation of certain worlds parallel to
the daily universe in which we move (Eliade 1989a: 308). If the
cryptic Emerald World corresponds to the deep, maternal and
subterranean domain of Uroboros as the projection of the
unconscious (Neumann 1994b: 190), it is therefore an Inner World
(Neumann 1994b: 187), whose exploration represents the initiation to
the dark earth of human psyche (Neumann 1994b: 200).
As Culianu himself affirmed, concerning the otherworldly
journeys:
Where did those people who pretended to travel to another world actually go?
[ ] The common denominator of the many psychological approaches to the
problem of otherworldly journeys and visions is that all of them agree on one
fact [ ]: that the explored universes are mental universes. In other words,
their reality is in the mind of the explorer. [ ] The world outside us and the
world inside us are not truly parallel, for not only do they interfere with each
other in many ways, but we cannot even be sure where one of them ceases to
be and the other commences (Couliano 1991: 2−5)12.

�����������������������������������������������������������

12
A reflection by Gaston Bachelard might represent a complement to Culianus
statement: We are drawn on by a real sense of deepening. We are beings who are
deep. [...] And within us, depth is [...] a trans-descendence. [...] Often, we think we
are only describing a world of images when we are, in fact, going down into our
own mystery. We are vertically isomorphic with the great images of depth
(Bachelard 2011: 190).

A Mythocritical Approach to Ioan Petru Culianu’s Jocul de smarald […] 375

Bibliography
Bachelard 2000: Gaston Bachelard, Earth and Reveries of Will: An Essay on
the Imagination of Matter, Dallas, Dallas Institute Publications.
Bachelard 2011: Gaston Bachelard, Earth and Reveries of Repose: An Essay
on Images of Interiority, Dallas, Dallas Institute Publications.
Baring, Cashford 1993: Anne Baring, Jules Cashford, The Myth of the
Goddess. Evolution of an Image, London, Penguin.
Briffault 1927: Robert Briffault, The Mothers: A Study of the Origins of
Sentiments and Institutions, vol. II, New York, Macmillan.
Brunel 1992: Pierre Brunel, Mythocritique. Théorie et parcours, Paris,
P.U.F.
Brunel, Chevrel 1989: Pierre Brunel, Yves Chevrel, Précis de littérature
comparée, Paris, P.U.F.
Castleden 1990: Rodney Castleden, The Knossos Labyrinth: A New View of
the Palace of Minos at Knossos, London, Routledge.
Chevalier, Gheerbrant 1969a: Jean Chevalier, Alain Gheerbrant,
Dictionnaire des symboles, vol. III, Paris, Laffont.
Chevalier, Gheerbrant 1969b: Jean Chevalier, Alain Gheerbrant,
Dictionnaire des symboles, vol. IV, Paris, Laffont.
Couliano 1987: Ioan Petru Couliano, Eros and Magic in the Renaissance,
Chicago, University of Chicago Press.
Couliano 1989a: Ioan Petru Couliano, I Miti dei dualismi occidentali: dai
sistemi gnostici al mondo moderno, Milano, Jaca Book.
Couliano 1989b: Ioan Petru Couliano, La Collezione di smeraldi, Milano,
Jaca Book.
Couliano 1991: Ioan Petru Couliano, Out of This World: Otherworldly
Journeys from Gilgamesh to Albert Einstein, Boston-London,
Shambhala.
Culianu 1981: Ioan Petru Culianu, La Passione di Sophia nello
gnosticismo in prospettiva storico-comparativa, in Idem, Iter in silvis.
Saggi scelti sulla gnosi e altri studi, vol. I, Messina, EDAS, p. 1−14.
Culianu 1984a: Ioan Petru Culianu, Expériences de lextase: Extase,
ascension et récit visionnaire de lhellénisme au Moyen Âge, Paris,
Payot.
Culianu 1984b: Ioan Petru Culianu, Masculine versus Feminine. The Sophia
Myth and the Origins of Feminism, in Hans Gerhard Kippenberg (ed.),
Struggles of Gods. Papers of the Groningen Work Group for the Study
of the History of Religions, Berlin, de Gruyter, p. 65−98.

376 Valentina Sirangelo
Culianu 2010: Ioan Petru Culianu, Il Rotolo diafano e gli ultimi racconti,
Roma, Elliot.
Culianu 2011: Ioan Petru Culianu, Jocul de smarald, Ia�i, Polirom.
Culianu 2013: Ioan Petru Culianu, Pergamentul diafan. Ultimele povestiri,
Ia�i, Polirom.
Durand 1999: Gilbert Durand, Anthropological Structures of the Imaginary,
Brisbane, Boombana Publications.
Eisler 1987: Riane Eisler, The Chalice and the Blade: Our History, Our
Future, San Francisco, HarperCollins.
Eliade 1958: Mircea Eliade, Patterns in Comparative Religion, New York,
Sheed & Ward.
Eliade 1967: Mircea Eliade, Myths, Dreams, and Mysteries: The Encounter
Between Contemporary Faiths and Archaic Realities, New York,
Harper & Row.
Eliade 1985: Mircea Eliade, Literary Imagination and Religious Structure, in
Idem, Symbolism, the Sacred and the Arts, New York, Crossroad,
p. 171−177.
Eliade 1989a: Mircea Eliade, Journal II: 1957−1969, Chicago, University of
Chicago Press.
Eliade 1989b: Mircea Eliade, Journal III: 1970−1978, Chicago, University
of Chicago Press.
Eliade 2006: Mircea Eliade, LÉpreuve du labyrinthe, Paris, Éditions du
Rocher.
Gavril 2003: Gabriela Gavril, Jocurile maestrului Culianu, in Sorin Antohi
(ed.), Ioan Petru Culianu: Omul �i opera, Ia�i, Polirom, p. 360−372.
Gimbutas 1991: Marija Gimbutas, The Civilization of the Goddess: The
World of Old Europe, San Francisco, HarperCollins.
Gliga, Moroiu, Petrescu 2013: Mihaela Gliga, Mihai Moroiu, Dan Petrescu,
Not� asupra edi�iei, in Ioan Petru Culianu, Pergamentul diafan.
Ultimele povestiri, Ia�i, Polirom, p. 5.
Johnson 1988: Buffie Johnson, Lady of the Beasts: The Goddess and Her
Sacred Animals, San Francisco, Harper & Row.
Jung 1976a: Carl Gustav Jung, Psychological Types, New York, Bollingen
Foundation Inc. / Princeton University Press.
Jung 1976b: Carl Gustav Jung, Symbols of Transformation, New York,
Bollingen Foundation Inc. / Princeton University Press.
Jung 1990: Carl Gustav Jung, The Archetypes and the Collective
Unconscious, New York, Bollingen Foundation Inc. / Princeton
University Press.

A Mythocritical Approach to Ioan Petru Culianu’s Jocul de smarald […] 377

Jung 1999: Carl Gustav Jung, Two Essays on Analytical Psychology,
London, Routledge.
Kraft 1997: John Kraft, Die Göttin im Labyrinth. Spiele und Tänze im
Zeichen eines matriarchalen Symbols, Bern, Amalia.
Manolescu 2010: Florin Manolescu, Enciclopedia Exilului Literar Românesc
1945-1989, Bucure�ti, Editura Compania.
Moretti 2010: Roberta Moretti, Ioan Petru Culianu e il valore conoscitivo
dellimmaginazione letteraria, Postface to Ioan Petru Culianu, Il
Rotolo diafano e gli ultimi racconti, Roma, Elliot, p. 211−238.
Neumann 1974: Erich Neumann, The Great Mother: An Analysis of the
Archetype, Princeton, Princeton University Press.
Neumann 1994a: Erich Neumann, The Fear of the Feminine, in Idem, The
Fear of the Feminine and Other Essays on Feminine Psychology,
Princeton, Princeton University Press, p. 227−281.
Neumann 1994b: Erich Neumann, The Meaning of the Earth Archetype for
Modern Times, in Idem, The Fear of the Feminine and Other Essays
on Feminine Psychology, Princeton, Princeton University Press, p.
165−226.
Neumann 1994c: Erich Neumann, The Moon and Matriarchal
Consciousness, in Idem, The Fear of the Feminine and Other Essays
on Feminine Psychology, Princeton, Princeton University Press,
p. 64−118.
Neumann 1995: Erich Neumann, The Origins and History of Consciousness,
Princeton, Princeton University Press.
Oi�teanu 2007: Andrei Oi�teanu, Religie, politic� �i mit: texte despre Mircea
Eliade �i Ioan Petru Culianu, Ia�i, Polirom.
Przyluski 1950: Jean Przyluski, La Grande Déesse. Introduction à létude
comparative des religions, Paris, Payot.
Sirangelo 2014: Valentina Sirangelo, Dio della vegetazione e poesia, Roma,
Aracne.
Abstract
Starting from the perspective offered by mythocriticism  which puts
archetypological materials in support of literary hermeneutics , the present
article offers a reading of Jocul de smarald by Ioan Petru Culianu. Originally
written in English during the authors stay in the United States, this short
story partially inserts itself in the reference framework of Romanian
Migrant Literature. The interpretation here proposed is based on an
archetype well known to the historian of religions Culianu: the Great

378 Valentina Sirangelo
Goddess, recognizable in the mysterious character of the Emerald
Goddess, whom the nameless female main character meets at the end of an
initiatic journey inside an emerald stone. In the first part of the article, we
analyze the basic coherence of some of the setting traits of Jocul de smarald,
such as the labyrinthine space and the presence of fauna. Such an analysis
appeals to the complex symbolism surrounding the Great Goddess � as
Lady of the Labyrinth and Lady of the Beasts � during her prehistoric
Golden Age. In the second part of the article, in order to develop a
reflection upon the diegesis of the short story, we add the Vegetation Myth �
in particular, the Sparagmos and Hieros Gamos mythemes � and the
symbolic imagery of the Anima to our theoretical sources. The gradual loss
of body parts and the erotic traits of the final encounter with the Emerald
Goddess allow us to define Jocul de smarald as an authentic parable of the
return to the Uroboros � the original unconscious stage. Thus, as an
initiation to the dark earth of human psyche, Jocul de smaralds
otherworldly journey proves to be indeed an inner one.
University of Calabria
Italy

Sub pecetea decadentismului
Între zi �i noapte �i Lunatecii∗
C�t�lina-Aurora STOICA
Key-words: decadent movement, decadence, crepuscular, dandy,
femme fatale, bohemian, Henriette Yvonne Stahl, Ion Vinea

Situa�ia socio-cultural� de la sfâr�itul secolului al XIX-lea s-a
dovedit a fi extrem de potrivit� pentru a da na�tere unui nou curent
literar: decadentismul. Apari�ia acestui fenomen cultural a fost posibil�
datorit� unor sensibilit��i pe care intelectualitatea Europei acelor
timpuri le încerca. Pentru c� aceast� perioad� a fost, în linii mari, una
dominat� de progres, s-a ajuns la satura�ie (din punct de vedere
tehnologic, emo�ional etc.). Tocmai pentru c� asist�m la o exuberan��
material� �i industrial�, spleen-ul, le mal du siècle tipic romantic se va
instala ajutând astfel la crearea unei noi sensibilit��i ce rezona foarte
bine cu aceea a pesimistului Schopenhauer (anul mor�ii filozofului,
1860, fiind considerat �i anul-reper pentru debutul noului curent).
Sfâr�itul de secol XIX cu sentimentul lui ap�s�tor de fin du monde, de
imposibilitate de a crea ceva nou într-o lume ce a cunoscut totul, face
posibil celebrul vers al lui Mallarmé: La chair est triste, hélas! et jai lu
tous les livres. Plictisul, aceast� nou� boal� a secolului, va pune
st�pânire pe lumea aflat� într-o vizibil� deriv�. De asemenea,
decadentismul va face posibil� na�terea unui nou tip de personaj, un om
nou care s� înmagazineze aceast� nou� sensibilitate exacerbat�.
Decadentismul poate fi în�eles �i ca un gest de frond� literar�. El
se va împotrivi vechii structuri, î�i va crea operele înmuindu-�i tot mai
�����������������������������������������������������������
∗

Aceast� lucrare a fost realizat� în cadrul proiectului Cultura român� �i modele
culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate, cofinan�at de Uniunea
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mult pana în puroi �i în mocirl�. Scriitorii de acum vor miza mai
mult pe efectul estetic, punându-l deasupra oric�rui altuia.
Îns�, în spa�iul românesc abia se încerca sedimentarea culturii,
se c�uta crearea unei literaturi na�ionale astfel c� decaden�ii nu aveau
ce piedestaluri s� d�râme. În România acelor ani, de multe ori între
decadentism �i simbolism se punea semnul de egalitate, a�a cum se
întâmplase �i în Fran�a. De altfel, confuzii înc� se mai fac, p�rerile
r�mânând împ�r�ite. Cei ce s-au ocupat cu studierea mi�c�rii nu au
reu�it s� se pun� de acord asupra statutului exact al fenomenului
socio-cultural. Totu�i, fie c� este perceput ca o simpl� prelungire a
romantismului în ceea ce acesta avea mai exagerat (conform lui Mario
Praz), fie c� este considerat ca parte integrant� a unui curent mai
amplu care era simbolismul, decadentismul nefiind altceva decât fa�eta
liric� a acestuia din urm� (a�a cum consider� Guy Michaud), el va fi
din ce în ce mai des frecventat de c�tre cercet�tori.
Decadentismul românesc trebuie privit strict din punctul de
vedere al tradi�iei noastre literare, curentul european ajungând s� se
îmbog��easc� în acest spa�iu cu noi valen�e. Acesta va fi ilustrat cu
ajutorul unor opere hibride, care comport� fa�ete multiple. �i operele
pe care le voi supune analizei, privindu-le prin ocheanul decadent,
Între zi �i noapte �i Lunatecii, sunt astfel de produse târzii, prin
raportare la anul extinc�iei curentului propriu-zis, care au suportat mai
multe încadr�ri de-a lungul timpului. Conform Elenei Zaharia-Filipa�
în paginile romanului Henriettei se aglutineaz� re�ete estetice diverse,
de la romantism �i romanul popular, la decadentism �i psihanaliz�
(Zaharia-Filipa� 2004: 79), iar prin Lunatecii romanul decadent
cunoa�te faza sa de introspec�ie, care-l racordeaz� la modernism
(Mitchievici 2011: 549).
Ion Vinea, crescut la �coala avangardist�, autorul celebrului
Manifest activist c�tre tinerime scrie un roman în total� neconcordan��
cu teoriile pe care el însu�i le proclam�. De altfel, întreaga lui oper�
este str�b�tut� de un lirism difuz. Lunatecii este, a�a cum l-a rezumat
Sergiu S�l�gean un roman al declinului unei lumi, cu surprinderea
acestuia în via�a etic� �i social�, roman al rafinamentului estetizant
aflat pe marginea decaden�ei (S�l�gean 1971: 51−52).
Chiar dac� perioada lui concret� de desf��urare este cuprins�
între anii 1860 �i 1918, decadentismul cu tot ceea ce reprezint� el
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(stilul hiperrafinat, gustul pentru artificial, predilec�ia pentru anumite
teme cum ar fi maladivul, perversiunea, satanismul, introvertirea
sexual� etc.) nu va fi uitat, interferen�e ale acestuia putându-se întâlni
�i în crea�iile literare urm�toare. Chiar dac� tr�s�turile îi vor fi u�or
estompate, acestea se vor putea totu�i recunoa�te �i atribui curentului
în cauz�. Cel mai u�or putem identifica aceste unde anacronice în
literatura român� care nu a beneficiat de o derulare cursiv� asemeni
altor literaturi.
Cele dou� scrieri pe care le propun în continuare pentru a ilustra
prelungirile de sorginte decadent�, la suficien�i ani dup� încheierea
perioadei de manifestare propriu-zis� a curentului, p�streaz� în tu�e
uneori voalate o parte din sensibilit��ile acestuia. În ceea ce prive�te
romanul lui Vinea, putem urm�ri punctual aproape toate cele �ase
miteme decadente pe care le identifica Gilbert Durand: mitemul
subversiunii sau al r�sturn�rii, spleen-ul sau dulcele farniente, cum îl
nume�te antropologul francez, mitemul declinului, al amurgului, acela
al femeii fatale, mitemul renun��rii la iubire, exaltarea morbid�,
predilec�ia pentru tema mor�ii prin decapitare (Durand 2003: 157).
Între zi �i noapte, pe de alt� parte, ilustreaz� un decadentism difuz.
Aici vom avea bineîn�eles conturat� o atmosfer� ap�s�toare, de tip fin
du monde dar �i o serie de personaje coborâte din galeria monstruoas�
pe care o preferau �i o uzitau decaden�ii din dorin�a lor de a-�i �oca
auditoriul: morfinomani, personaje tarate, dominate de luxur�, dandy,
boemi. F�r� a încerca s� scrie à la manière de Baudelaire ori
Huysmans, dup� cum Henriette îns��i îi spune Mihaelei Cristea în
cartea vorbit�, ba chiar punctând c� ea nu s-a l�sat acaparat� de
diversele curente literare ce s-au succedat, va da totu�i na�tere unei
scrieri de tipul acesta.
Ceea ce putem observa la o lectur� în paralel a romanelor Între
zi �i noapte �i Lunatecii este faptul c� acestea sunt a�ezate în oglind�.
Henriette î�i deschide romanul cu o atmosfer� sumbr�, ap�s�toare, în
aer plutind incertitudinea. Prima parte a ac�iunii se desf��oar� într-un
Bucure�ti m�cinat de r�zboi, ocupat fiind de trupele germane.
Lipsurile �i nesiguran�a generat� de un viitor imprecis î�i pun
amprenta asupra st�rii de spirit a Anei Stavri. Aceasta este în
a�teptarea a ceva ce nici m�car ea nu poate defini concret. Odat� ce o
întâlne�te pe Zoe, existen�a ei va c�p�ta un sens, aceasta având efectul

�

382 Cătălina–Aurora Stoica
unui narcotic asupra inocentei Ana. A�a cum noteaz� �i Bianca Bur�aCernat în Fotografie de grup cu scriitoare uitate, spa�iul în care se
desf��oar� ac�iunea romanului este unul al intervalului, al
provizoratului, al unui crepuscul permanent (Bur�a-Cernat 2011:
185). În Lunatecii, tout au contraire, romanul se deschide într-o not�
pozitiv�, chiar idilic�. Pacea este deja instalat�, ororile r�zboiului au
fost uitate. Vacarmul ora�ului viu î�i poart� trec�torii nep�s�tori la
nenorocirile care se petrec în lume c�tre cafenelele cochete, spre
mondenit��i superficiale.
�i finalurile celor dou� romane sunt inversate. Lunatecul Lucu
Silion decade pe ultima treapt� a societ��ii, din cauza lipsei sale de
voin��, din cauza luxurii în care s-a cufundat, ajungând pân� la urm�,
chiar dac� nu este specificat în roman, la extinc�ie. Avem de-a face
abia în final cu un ora� crepuscular. Scena din final cu cele patru
siluete aflate în penumbr�, contopindu-se, joac� acela�i rol cu visul
povestitorului din Craii de Curtea-Veche: de a marca sfâr�itul unei
lumi, l�ancienne régime.
Între noapte �i zi chiar dac� are ca punct culminant moartea
dramatic�, dar previzibil� a Zoei Mihalcea dup� o lung� agonie atroce
se încheie totu�i într-o not� senin�. Ana va ajunge la cap�tul ini�ierii.
Zoe î�i va fi dus la bun sfâr�it rolul ce i-a fost dat în des�vâr�irea
interioar� a Anei. Datorit� acestei experien�e, protagonista va ajunge
s� cunoasc� adev�ratul sens al existen�ei.
Între cele dou� romane se mai contureaz� �i alte similitudini.
Una dintre ele, cea mai puternic� de altfel, se stabile�te la nivelul
atmosferei crepusculare care se degaj� de-a lungul paginilor. Metafora
sfâr�itului, a amurgului însângerat se întâlne�te la tot pasul. Apusul,
care o însp�imânta pe Henriette mai mult decât înserarea, este conturat
în tu�e de artist înc� din începutul romanului. Rareori ac�iunea, când
se petrece în afara pere�ilor od�ii Zoei sau ai casei Vrânceanu, se
desf��oar� în lumina puternic� �i s�n�toas� a zilei. Înserarea cu
umbrele ei devine aproape un personaj al romanului. La fel ca în Craii
de Curtea-Veche, cadrul este unul eminamente nocturn. P��im în afara
casei Mihalcea-Vrânceanu împreun� cu Ana abia când umbrele nop�ii
se abat asupra ora�ului. Dac� drumurile spre Zoe sunt doar schi�ate de
c�tre autoare, întoarcerile târzii ale Anei în spa�iul securizant al casei
Stavri sunt, de cele mai multe ori, redate în pasaje ample.
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Atât Henriette Yvonne Stahl, cât �i Ion Vinea au o anumit�
predilec�ie pentru personajele înzestrate cu calit��i deosebite dar care
vor ajunge pân� la final, din cauza unei lipse de voin�� acut�, s� se
anihileze. Zoe Mihalcea �i Lucu Silion sufer� de acea maladie a
secolului: plictisul tipic decadent. Dac� în cazul personajului lui Vinea
aceast� stare se poate pune pe seama eredit��ii (o alt� tem� important�
predilect� scriitorilor decaden�i fiind degenerarea), dar �i a stilului s�u
de via�� excesiv care poate fi comb�tut� numai printr-o c�utare
continu� a celor mai intense senza�ii, la Zoe este vorba de o barier�
psihic� pe care aceasta �i-a impus-o ca urmare a abuzurilor tat�lui.
Singurul refugiu pe care ea îl va g�si va fi în paradisul artificial
construit în urma consumului de morfin�.
Ultimele secven�e ni prezint� pe cei doi eroi la marginea
societ��ii. Dec�derea treptat� a lui Lucu Silion la care asist�m va avea
ca punct final transformarea acestuia într-o umbr� a celui ce a fost. De
acum Lucu se va confunda cu figurile lui Giuseppe, Stolz �i Diogenid,
aceia pe care la începutul romanului abia dac� îi privea �i atunci când
o f�cea îi cerceta de sus, cu dispre�. Cel ce fusese recunoscut drept un
arbitru al elegan�ei va ajunge s� se identifice cu ace�tia trei. Asemeni
dandy-lor cu acte în regul�, va sfâr�i într-o s�r�cie lucie, tocmai din
cauza stilului de via�� necugetat pe care l-a dus pân� mai ieri. Chiar �i
în momentele în care dec�derea este complet� �i ireversibil� el nu
renun�� totu�i la atitudinea v�dit superioar� fa�� de ceilal�i.
Transformarea lui Lucu pare de acum încheiat�, personajul
epuizându-�i orice urm� de vitalitate. Acesta, împreun� cu cei trei crai
inversa�i, va p�r�si localul select al domnului Filip unde devenise un
tolerat la o mas� l�turalnic�, pentru a se afunda �i mai mult în les basfonds de la société, pierzându-se în mul�imea de be�ivi.
Zoe, ruinat� �i dorind s� prelungeasc� o existen�� inutil�, va
ajunge s�-�i vând� pu�ina avere r�mas� pe o sum� derizorie care nu
f�cea altceva decât s�-i între�in� iluzia vie�ii. Cu ajutorul necondi�ionat
al Anei i se vor mai acorda câteva zeci de zile anihilate de consumul
morfinei. Scurtul episod în care autoarea o ilustreaz� cântând într-o
cârcium� mizer� din cartierul cimitirelor, în care oameni de serviciu,
dricari, cioclii �i pietrarii cimitirelor... (Stahl 1968: 315) reprezentau
singurul s�u public, rezoneaz� perfect cu dimine�ile lui Lucu Silion
petrecute la hale. Henriette nu va ar�ta nicio mil� Zoei, aceasta
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ajungând s� moar� din cauza unui tetanos. I se va refuza inclusiv un
mormânt în care s�-�i g�seasc� lini�tea, ajungând material didactic
pentru studen�ii de la disec�ie. Secven�a în care Ana g�se�te într-o sal�
de curs goal� din Facultatea de Medicin� un schelet gracil, cu umeri
largi �i �olduri înguste... Capul cu orbitele mari... foarte mari... (Stahl
1968: 340) este str�b�tut� de note specifice romanului gotic, cu care
de altfel decadentismul se intersecteaz�.
Se mai pot stabili afinit��i între Zoe �i Laura Feraru, una dintre
figurile feminine ilustrate în Lunatecii. Acestea dou� sunt ni�te apari�ii
fantomatice, guvernate de maladiv. Prin intermediul lor asist�m la o
estetizare a nevrozelor, conform lui Mihai Ene. Ilinca Arnoteanu din
Craii de Curtea-Veche este un alt personaj cu care Zoe are multe
puncte în comun: acela�i spirit exemplar în acela�i mediu bolnav.
Paradigma decadent� prevede existen�a unui tip de personaj care
o subsumeaz� într-o oarecare m�sur�: la femme fatale. În romanul
Henriettei Yvonne Stahl niciunul dintre personajele feminine nu
întrune�te toate caracteristicile necesare încadr�rii într-o astfel de
tipologie. Exist� totu�i un element care ne-ar putea face s� vedem în
Zoe o întruchipare firav� a femeii fatale. Aceasta se va face vinovat�
de moartea lui Dorin Iuga. Zoe neputând s�-i r�spund� sentimentului
sincer de iubire îl va determina s� se sinucid�.
În ceea ce prive�te romanul lui Ion Vinea aceast� tipologie este
foarte bine reprezentat� prin trei figuri feminine care ilustreaz�,
fiecare o alt� fa�et� a feminit��ii. Astfel, Matilda este o adev�rat�
Brunhild�, femme fatale autonom� �i voluntar� (Mitchievici 2011:
557), Laura este prizonier� a sensibilit��ii �i a maladiei (Mitchievici
2011: 557), o dona angelicata de profil maladiv prerafaelit
(Mitchievici 2011: 557), iar Ana Ulmu reprezint� femeia încifrat�,
ermetic� (Mitchievici 2011: 557).
Laura manifest� o for�� hipnotic� asupra lui Lucu Silion. Ochii
acesteia au aproape acelea�i propriet��i ca cei ai Medusei: chiar dac� nu
îl împietre�te pe cel care îi cade prad�, îl transform� totu�i din om în
neom, îl transform� în lunatec. Ana Ulmu îl va cuceri pe Lucu prin
�oapt�, într-atât încât acesta ar urma-o oriunde, oricând, întocmai ca un
lunatec. Pentru el, acel Vino la mine în orice sear� vrei, nu îns� mai
devreme de zece! are efect incantatoriu. Lucu se las� subjugat de
misterul acelor vorbe, de v�lul enigmatic pe care doamna Ulmu îl �ese
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în jurul ei. Seduc�ia nu mai are loc aici prin intermediul dansului, ca în
mitul biblic al Salomeei, ci prin intermediul logosului. �i Lucu, asemeni
lui Irod, pentru o clip� de pl�cere, este dispus s� sacrifice totul.
Men�ionarea de c�tre autor a unor figuri mitice ca Medusa sau
Dalila se vor dovedi adev�rate chei de lectur� pe care Ion Vinea le
pune la îndemâna cititorilor s�i. Într-un schimb de replici dintre Ana �i
Lucu, aceasta î�i nume�te fostul so� Samson. A�adar, ea se dovede�te
o adev�rat� Dalil�, reprezentant� tipic� a femeii fatale.
Un alt personaj de sorginte decadent� care traverseaz�
fantomatic paginile romanului Între zi �i noapte este �tefan Banea.
Chiar dac� autoarea alege s� nu-i acorde un spa�iu foarte amplu, cele
câteva secven�e în care apare sunt suficiente pentru a-i contura
portretul unui blazat, al unui dandy. Datorit� aducerilor aminte ale
Anei Stavri, �tefan Banea intr� în scen� înve�mântat cu pardesiul
elegant azvârlit pe umeri, cu fularul alb fâlfâind la gât, ca la ie�irea
dintr-un bal (Stahl 1968: 84). �inuta acestuia este una foarte studiat�,
puternic estetizat�. Banea ilustreaz� existen�a unui decadent care �i-a
petrecut via�a numai într-o petrecere, care �i-a risipit averea pe un trai
îndestulat �i boem �i care a ajuns în pragul dec�derii, nemaiexistând
cale de întoarcere în redresarea lui.
Viciul nu a atins îns� note paroxistice ca în cazul lui Dorian
Gray c�ruia pare a nu-i ajunge desfrâul în care tr�ie�te, ci se ded� �i la
macularea �i pierderea altor fiin�e nevinovate. Asemeni unui decadent,
î�i preg�te�te ie�irea din scen� în stilu-i caracteristic. Ultimii bani pe
care îi câ�tigase în urma procesului i-a cheltuit în doar câteva zile cum
�tiuse el cel mai bine: în chefuri monstruoase ca în vremurile bune,
menite s�-i restabileasc� titulatura de conte. A�a cum f�cuse �i
Pantazi, risipe�te tot f�r� a fi interesat de ce urmeaz�, sau �tiind prea
bine ce urmeaz� dar neavând puterea s� se împotriveasc� se las� purtat
de t�v�lug, nep�s�tor. Ma�in�ria destinului odat� pornit� nu va mai
putea fi oprit�. �tefan Banea nu va g�si un testament pe care s�-l
m�sluiasc� �i astfel s� poat� s�-�i continue existen�a în stilul �i spiritul
în care era obi�nuit. Destinul i s-a împlinit. Nu a putut s� �i-l schimbe
ci doar, cel mult, s� �i-l amâne.
Livrescul infuzeaz� în ambele romane. Autorii se vor folosi de
mici accroche-uri prin intermediul c�rora s� ofere cititorilor grile de
lectur�, îndrum�ri pentru în�elegerea corect� a personajelor. A�adar,
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prima carte pe care Zoe a citit-o în lunga convalescen�� dup�
tratamentul inuman ce i-a fost administrat într-un sanatoriu din
Leipzig, din ordinul tat�lui s�u, a fost Portretul lui Dorian Gray.
Aceast� specificare aparent nevinovat� din partea autoarei o consider
o devoalare a modelelor pe care, poate involuntar le-a urmat. Aceea�i
tehnic� folosit� �i în Lunatecii. În camera hiperestetizat� a lui Lucu
Silion exist� o lamp� de cobalt, care aduce mai mult a statuet� �i care
este copia fidel� a uneia pe care o v�zuse într-o ilustra�ie de Aubrey
Beardsley �i, c�utând pretutindeni, descoperise una la fel la un
anticar (Vinea 1988: 51). Afilierea lui Beardsley este deja de toat�
lumea cunoscut�. A�a cum puncteaz� �i Mihai Ene în V�lurile
Salomeei
invocarea numelui s�u nu este deloc întâmpl�toare �i sugereaz� o afinitate
destul de subtil�, dar care nu las� nicio urm� de îndoial�, a lui Silion cu
rafinamentul estet de factur� decadent� (Ene 2011: 235).

A�adar, atmosfera crepuscular�, tipic� dup� cum am putut vedea
celor dou� romane, metafora sfâr�itului care guverneaz� textele
aproape în întregimea lor, precum �i personajele tarate în jurul c�rora
se �ese firul narativ, spleen-ul, inapeten�a pentru via��, inducerea unor
st�ri de staz� cu ajutorul narcoticelor, fac din romanele Între zi �i
noapte �i Lunatecii opere exponen�iale ale decadentismului european.
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Under the Seal of Decadentism
Între zi �i noapte and Lunatecii
This paper approaches comparatively the novel Între zi �i noapte by
Henriette Yvonne Stahl and Lunatecii by Ion Vinea taking into consideration
the paradigm of European decadent movement. This socio-cultural
movement risen in France, at the end of the nineteenth century, movement
which will later disseminate to others countries like Italy, Germany, England
and even Romania, represents an alternative to the naturalistic and realistic
literature of those times. Regarding the Romanian literature the intercept of
these literary realities was not made immediately. The confusion between the
term of decadence (which is nothing else than an historical concept) and
decadentism (aesthetics concept which will absorb after all the idea of
decadence, of decline) will spread in time leading to an unfortunate
conclusion: a worthless work will be automatically a decadent one.
The characteristics of the movement, like the hiperrefined style, the
taste for the artificial rather than for the natural, predisposition for certain
topics such as illness, perversion, Satanism, sexual introversion etc. will
definitely not be extinguished once the movement has its official closure. This
is why, even nowadays, we assist at some interesting recoveries of decadent
elements. This was the general context which made it possible for novels such
as Între zi �i noapte (appeared in 1942) and Lunatecii (appeared hardly in
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1965, posthumously) to occur, about half a century after the end of the
decadent movement. Regarding Ion Vineas novel, it is true that the writing of
this one was crossed by syncopated periods which determined its reception
and its low impact in both the academic spheres and popular culture. The
similarities between these two novels are particularly visible in the atmosphere
they recreate. The metaphor of ending or crepuscule is a constant in the
novels. Regarding the characters we established that Zoe Mihalcea-Vrânceanu
and Lucu Silion can be encased in the same paradigm: characters with
exceptional qualities that will decay as a result of their lack of will. Some
other character typologies which are iconic for the decadent movement such as
the femme fatale, the dandy or the bohemian are being analyzed.
Universitatea din Bucure�ti
România
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Noaptea de Sânziene  punctul de întâlnire al
procedeelor �i temelor operei lui Mircea Eliade∗
Ramona-Ionela T�NASE
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Noaptea de Sânziene

Lucrarea de fa�� î�i propune s� discute �i s� analizeze rolul
romanului Noaptea de Sânziene de Mircea Eliade din perspectiva
ansamblului operei literare a scriitorului român, dar urm�rind
tangen�ial �i opera �tiin�ific� �i publicistic�. Vom urm�ri modul în care
acest roman continu� �i dezvolt� temele care au marcat întreaga oper�
(atât cea literar�, cât �i cea �tiin�ific�), palierele crea�iei lui Eliade
comunicând constant. Astfel, rolul romanului Noaptea de Sânziene ni
se pare cu atât mai important cu cât în cadrul lui putem descoperi
poate cea mai mare concentrare de obsesii, cea mai mare aglomerare
de teme �i subteme ale literaturii sale. Putem afirma, folosind unul
dintre termenii pe care Eugen Simion i-a consacrat referindu-se la
opera lui Eliade, c� Noaptea de Sânziene este nodul narativ al operei
sale. Romanul publicat în 1954 în Fran�a reprezint� gara în care se
întâlnesc �i converseaz� obsesiile scriitorului.
Eliade pare c� sintetizeaz� în romanul Noaptea de Sânziene
întreaga sa gândire literar�, oferindu-i cititorului o plimbare prin toate
temele �i motivele esen�iale ale literaturii sale. �i toate acestea sub o
form� literar� nou�, înscriindu-se în categoria a ceea ce va deveni
cunoscut sub numele de nara�iune mitic�. Formula acestei nara�iuni
pare destul de simpl� dac� o reducem la scheletul principal: avem de-a
face cu o istorie în care se manifest� semnele cosmice �i se
�����������������������������������������������������������
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prelungesc, sub înf��i��ri profane, întâmpl�rile sacre (Simion 2011:
246). Adev�rata provocare propus� cititorului începe îns� în
momentul în care cele dou� planuri ale romanului (cel istoric �i cel
mitic) încep s� se amestece, nefiind niciun fel de linie de demarca�ie
clar� între acestea. Ie�irea dintr-un plan �i intrarea în cel�lalt nu este
marcat� în niciun fel, nici m�car la nivel grafic prin intermediul unei
pauze tipografice. Dar tocmai aceast� nedelimitare a planurilor asigur�
efectul de neprev�zut al operei, cititorul fiind în permanen�� conectat
la ac�iunea romanului.
Vom încerca mai întâi s� construim un corpus de teme, motive
�i procedee concentrate în acest roman pe care vom încerca s� le
punem în leg�tur� cu celelalte paliere ale operei savantului român.
Dintre temele care îl obsedeaz� pe Eliade în întreaga sa oper�, putem
construi urm�torul inventar de teme majore pe care le reg�sim în
Noaptea de Sânziene: preocuparea pentru istorism, iubirea pentru
dou� femei, obsesia spa�iului sacru al Camerei Samb�, mesajele din
labirint, timpul sacru-timpul profan-timpul moarte, eliberarea sau
retragerea
din
fa�a
istoriei,
coincidentia
oppositorum,
irecognoscibilitatea miracolului, ini�ierea, descoperirea sacrului în
mijlocul profanului.
De altfel, putem constata c� �i tehnica de construc�ie a
personajelor este aproximativ aceea�i de-a lungul dezvolt�rii literaturii
sale. Aproape toate personajele literaturii lui Eliade sunt personajeidei, personaje-filosofii. Fiecare personaj reprezint� o direc�ie
filosofic� pe care autorul o dezvolt� de-a lungul romanelor.
Personajele create de Mircea Eliade nu sunt foarte bine conturate, sunt
doar forme pe care scriitorul le umple cu atitudini �i pozi�ii necesare
construirii filosofiei genera�iei sale. Romanele lui Eliade din perioada
experien�ialist� se construiesc în jurul câtorva teme majore,
personajele fiind diferite fa�ete pe care autorul le folose�te pentru a-�i
exprima crezurile. Nici personajele din Noaptea de Sânziene nu fac
excep�ie de la aceast� regul� (în sensul c� fiecare întruchipeaz� o
Idee), doar c� în acest caz ele sunt mai bine conturate �i cap�t� o
oarecare verosimilitate. De aceast� dat� personajele au carne �i haine,
Eliade reu�ind s� le îmbrace, s� le fac� oameni, �i s� le fac� s�-�i
spun� filosofiile într-o manier� natural�. Acest lucru este poate datorat
�i faptului c� Noaptea de Sânziene este romanul a c�rui scriere este
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cea care-l chinuie cel mai mult pe autor. Jurnalul scriitorului abund� în
descrieri ale modului anevoios în care merge construirea romanului.
Pe lâng� tehnica de construc�ie a personajelor, mai descoperim
similarit��i �i în ceea ce prive�te folosirea monologului interior (ca
modalitate de accentuare �i conturare a filosofiei personajelor sau a
personajelor-filosofie), a jurnalului mental ca modalitate de
reprezentare a lumii create în mintea fiec�rui personaj.
În Noaptea de Sânziene g�sim avataruri atât ale începuturilor
prozei bazate pe structuri mitice (romanele Lumina ce se stinge sau
Isabel �i Apele Diavolului), cât �i avataruri ale prozei sale
experien�ialiste: prieteni care merg unul lâng� altul neavând ce s�-�i
mai spun� (asemeni lui Pavel �i David din romanul Întoarcerea din
Rai − t�cerea fiind �i aici dublat� de monologul interior al
personajelor) sau personajul central, �tefan Viziru, care penduleaz�
între iubirea a dou� femei (asemeni lui Pavel Anicet).
Înc� o tem� care apare �i ocup� un rol central în acest roman �i
care l-a obsedat pe Eliade înc� de la începutul anilor 30 este
istorismul �i modalit��ile în care omul poate rezista istoriei (teoriile
istorismului prin resemnare �i ale activismului prin disperare). Dar,
prin articolele sale din perioada exilului, Eliade încearc� s� propun�
un mod de a fi �i de a rezista terorii istoriei (teorii ce vor fi exploatate
mai ales în romanele Noaptea de Sânziene �i Nou�sprezece
trandafiri). De la implicarea în istorie pe care o promovase înainte de
exil, Eliade trece la ascunderea în fa�a istoriei �i la refugierea în illo
tempore (descoperirea �i îmbog��irea matricelor mitice).
În ultimele dou� romane, Eliade dezvolt� teoria evaziunii prin
lectur� (aflat în ad�postul antiaerian din Londra, �tefan refuz� s� ia
parte la istoria care se scrie sub ochii lui �i se refugiaz� în illo tempore
prin citirea unei c�r�i), în timp ce personajele din Nou�sprezece
trandafiri se sustrag istoriei prin spectacolele teatrale. Teoriile asupra
lec�iei spectacolului care vor fi punctul central al romanului
Nou�sprezece trandafiri apar înc� din Noaptea de Sânziene,
Busuceanu fiind personajul prin care Eliade ilustreaz� aceast�
concep�ie asupra spectacolului teatral ca mod de reiterare a mitului.
Aceast� teorie va fi reluat� �i dezvoltat� atât în Nou�sprezece
trandafiri, cât �i în nuvelele Adio, Uniforme de general sau Incognito
la Buchenwald.
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�i cazul personajului Anisie vine s� completeze acest inventar al
modalit��ilor în care omul se poate sustrage istoriei. Anisie joac� rolul
ini�iatului, reu�ind s� se retrag� în timpul mitic de unde guverneaz� ca
un Dumnezeu lumea romanului.
Acest roman este o continuare a literaturii lui Eliade �i în sensul
propriu al cuvântului. Autorul român folose�te în interiorul romanului
o parte a romanului Apocalips, preluând aproape în integralitate
personajul V�dastra. Fragmentele din romanul r�mas neterminat vor fi
publicate în 2000 de Mircea Handoca sub numele de Dubla existen��
a lui Spiridon V. V�dastra1. Noaptea de Sânziene folose�te o serie din
personajele schi�ate în Apocalips, unele personaje p�strându-�i numele
(Spiridon V�dastra �i domni�oara Zisu), altele p�strându-�i atributele
(Evghenie din primul roman devine B�leanu în Noaptea de Sânziene,
p�strând func�ia de locotenent �i povestea de dragoste pe care o
tr�ie�te cu so�ia unui om foarte bogat). V�dastra p�streaz� din primul
roman numele, dar �i nevoia de grandilocven��. Analizându-l pe
Spiridon V. V�dastra, Nicolae Florescu afirma în studiul care devine
postfa�a romanului editat de Mircea Handoca:
�i totu�i, ciudatul �i diabolicul V�dastra din romanul publicat, nu mai
g�se�te decât pu�ine puncte de contact cu anterioara sa proiec�ie narativ�,
unde �arja de tip caragialesc pare predominant�. În Noaptea de Sânziene,
Monica Lovinescu sesiza (Caete de Dor, nr. cit.), înc� de la apari�ia
versiunii franceze a romanului, înrudirea lui V�dastra cu camilpetrescianul
Mitic� Popescu, el însu�i replic� a Miticilor caragiale�ti. Starea personajului,
în schimb, în Apocalipsul intr� în tipologia, binecunoscut�, din Momente �i
schi�e, dar modelat� �i în lumina unei interpret�ri tragice a comicului diabolic
consubstan�ial (Eliade 2000: 167).

G�sim �i-n Jurnalul scriitorului diverse pasaje în care descrie
modalitatea în care vrea s� integreze anumite p�r�i din Apocalips în
noul roman: [...] am descoperit cum a� putea integra în Noaptea de
Sânziene (c�ci a�a se cheam� noul meu roman) o bun� parte din
Apocalips; adic�, toate episoadele semnificative (Eliade 1993: 152).
De asemenea, inserarea anumitor p�r�i din jurnale sau scrieri de
tinere�e în noi proiecte epice, nu reprezint� o noutate pentru modul de
a scrie a lui Mircea Eliade. El folose�te foarte multe pasaje de jurnal în
�����������������������������������������������������������
1

Pe parcursul lucr�rii, de fiecare dat� când vom face referire la acest roman vom
folosi titlul originar, Apocalips.
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diversele romane pe care le scrie (de exemplu �antier, Isabel �i Apele
Diavolului etc.).
Un alt personaj care are o anumit� tradi�ie în literatura lui Eliade
este domni�oara Zisu (grafia numelui difer�, cu un s sau cu doi). Pe
lâng� apari�ia din Apocalips, acest personaj mai poate fi întâlnit �i
într-un scurt fragment publicat în num�rul 2759 din 1932 al ziarului
Cuvântul, ap�rut sub numele Confesiunile unui tân�r al secolului −
fragment care o prezint� pe domni�oara Zisu în tinere�e, luând lec�ii de
pian de la un tân�r intelectual cu care locuie�te în acela�i imobil.
În ceea ce prive�te rela�ia dintre partea literar� �i partea
�tiin�ific� a operei lui Eliade, trebuie remarcat c� acelea�i preocup�ri
ocup� locul central în ambele compartimente ale gândirii autorului
român. Faptul c� în jurul anului 1945 Eliade pune la punct teoria sa
privind mitul a cânt�rit imens �i în dezvoltarea �i maturizarea
literaturii sale, nu doar a operei �tiin�ifice. Aceast� cristalizare a
teoriilor sale asupra mitului a provocat �i schimbarea modului în care
Eliade a început s�-�i scrie literatura. Trebuie totu�i subliniat faptul c�
aceast� schimbare nu este una radical�, ci î�i are punctele de sprijin în
câteva idei care �i-au f�cut loc în literatura scriitorului român dinainte
de aceast� cristalizare a teoriilor �tiin�ifice. Aceasta poate fi datat� în
plan literar înc� din anul 1930, o dat� cu începerea scrierii romanului
Lumina ce se stinge. Acest roman poate fi considerat un precursor în
ceea ce prive�te teoriile asupra evad�rii �i retragerii din fa�a istoriei,
care o dat� cu romanul Nunt� în cer va deveni cunoscut ca procedeul
retragerii în illo tempore. Diferen�a de perspectiv� în ceea ce prive�te
acest roman �i romanele din ciclul mitic este reprezentat� de faptul c�
personajele din Lumina ce se stinge nu se refugiaz� în illo tempore, ci
încearc� s� recreeze momentul ini�ial prin intermediul ritului, operând
astfel schimbarea momentului prezent. �i visul unei nop�i de var�
(corespondentul nop�ii de Sânziene din romanul cu acela�i nume) pe
care Eliade îl insereaz� în romanul Isabel �i apele diavolului se
apropie de ceea ce denumim proza mitic� a lui Eliade. Mitul
guverneaz� lumile lui Eliade, prin diversele sale ustensile: sisteme de
semne, hierofanii, camufl�ri c�utate �i demascate, irecognoscibilitatea
miracolului, coincidentia oppositorum. Înc� de când începe s� scrie
romanul, Eliade vede în �tefan un personaj participant la o quête
ini�iatic�, dup� cum m�rturise�te în volumul al doilea al Memoriilor
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(Eliade 1991a: 146). Perspectiva asupra personajului se modific� o
dat� cu avansarea în scrierea romanului, c�utarea lui fiind interpretat�
de autor ca o c�utare a mor�ii, nu a iubirii. Dar, esen�ial r�mâne faptul
c� acesta se afl� într-o perpetu� c�utare, aceast� quête ini�iatic� fiind
împlinit� în noaptea parisian� a Sânzienelor când ciclul se închide,
oferind astfel �ansa unui incipit vita nova.
Astfel, asist�m la ceea ce s-ar putea numi prelungirea mitului în
literatur�. Mitul �i formele lui de manifestare ajung s� st�pâneasc�
întreg sistemul de gândire al autorului român. Trebuie remarcat faptul
c� literatura mitic� a lui Eliade nu poate fi analizat� cu ustensilele
obi�nuite ale criticii literare. Oricât de mult i-ar fi pl�cut lui Eliade s�
cread� c� palierele operei sale sunt complet autonome, a fost nevoit
pân� la urm� s� recunoasc� c� pentru ca literatura sa s� fie în�eleas� în
sensul în care a fost scris�, este necesar ca ea s� fie trecut� mai întâi prin
câteva filtre specifice mai mult istoriei religiilor. Valoarea literaturii lui
Eliade a constat întotdeauna în fondul s�u �i mai pu�in în form�.
Eliade î�i construie�te propria versiune de fantastic (ca urmare a
nevoii istoricului religiilor de a-�i v�rsa frustr�rile teoretice), care
reprezint� o aducere în literatur� a conceptelor din sfera teoretic� a
istoriei religiilor. Acest tip de literatur� proprie lui Eliade are un
caracter mitico-filosofic, caracterizat prin dorin�a de a descoperi acel
illo tempore, care s� anuleze secole întregi de istoricitate �i de frica
omului de teroarea istoriei.
Revenind la structura romanului propus analizei, trebuie precizat
c� ac�iunea acestui roman se desf��oar� pe o durat� temporal� de 12
ani. În decursul acestor 12 ani trecem de la crimele legionarilor la
crimele r�zboiului, pentru ca apoi s� ajungem la crimele perioadei de
început a regimului comunist. Personajele sunt terorizate de propria
existen��, neg�sindu-�i locul în lume, dar se afl� de asemenea �i sub
teroarea istoriei, romanul fiind construit în jurul ideii de evadare din
timp �i istorie prin g�sirea refugiului în arhetipurile mitice. Rând pe
rând, se plimb� prin fa�a cititorului teoriile timpului, istoriei �i
divinit��ii. De la folclorul românesc (noaptea de Sânziene) trecem la
filosofia european� a secolului trecut (Heiddeger �i filosofia
existen�iali�tilor francezi), ca mai târziu s� ne descoperim în spa�iul
religiei hinduse (referiri la diverse legende indiene, la maya �i ciclurile
cosmice). Toate ustensilele istoricului religiilor sunt folosite. Dar,
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autorul nu mai braveaz� ar�tând tot ceea ce �tie �i st�pâne�te, ci î�i
las� personajele s� preia întâietatea �i s� î�i demonstreze erudi�ia într-o
manier� cât se poate de natural�. Construc�ia nu mai pare atât de
for�at�. Filosofia este firesc camuflat� în dialog sau monolog �i
acestea nu mai au caracterul artificial pe care prozele de tinere�e ale
lui Eliade îl aveau. De data aceasta, Eliade pune pe locul doi teza �i
red� întâietatea literaturii.
La cele dou� mari planuri ale romanului, mai trebuie ad�ugate �i
cele trei timpuri în care are loc ac�iunea întregului roman: timpul mitic
(timpul bazat pe recuperarea miturilor esen�iale ale umanit��ii  ciclul
cosmic fiind început �i terminat într-o noapte de Sânziene, geneza �i
apocalipsa fiind ref�cute), timpul psihologic (timpul pe care
personajele �i-l creeaz� pentru a se refugia) �i timpul istoric (ac�iunea
acoper� o perioad� hot�râtoare �i în ceea ce prive�te biografia
scriitorului român).
Ergografia pe care Eliade o face în Jurnalul s�u reprezint� un real
ajutor pentru cititorul care vrea s� p�trund� toate sensurile �i
simbolurile acestui roman. Urmând pas cu pas ergografia, putem
constata c� pân� �i modul în care romanul este scris conduce la aceast�
întrep�trundere atât a literaturii (reia Apocalips, recite�te �i corecteaz�
Huliganii �i Întoarcerea din Rai), cât �i a operei sale �tiin�ifice (scrie în
paralel �amanism). Dac� urm�rim scrierile sale memorialistice �i
diaristice, putem constata c� �i acestea sunt scrise sub forma unei
nara�iuni mitice. Fiec�rei fapte de via�� Eliade îi g�se�te simbolistica �i
explica�ia în mituri. Nu întâmpl�tor anumi�i critici au g�sit asem�n�ri
între Eliade �i Parsifal, eroul aflat ve�nic în c�utarea formul�rii
întreb�rii juste care s�-l salveze pe regele bolnav (Petru Ursache fiind
un astfel de exemplu care din acest punct de vedere pune semnul de
echivalen�� între Eliade, �tefan Viziru �i Parsifal).
Fiind romanul pe care scriitorul român îl lucreaz� cel mai
mult, a�tept�rile sale cu privire la receptare erau foarte mari. Dar,
într-o Europ� dominat� de noi �i noi valuri de noi romane, romanul lui
Eliade se pierde în aceast� f�ret interdit a propriilor mituri. L�sând
la o parte stâng�ciile care pot fi descoperite în modul de construc�ie al
personajelor sau în integrarea p�r�ilor din Apocalips, consider�m c�
acest roman este foarte valoros deoarece reu�e�te s� creeze un fel de
chintesen�� a gândirii savantului român.
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Concluzion�m observând c� Mircea Eliade folose�te aproape
permanent trei v�mi ale scriiturii − romanul, jurnalul �i opera
�tiin�ific�. Aceste trei v�mi corespund celor trei modalit��i
complementare de a ilustra aceea�i obsesie. Luate individual, fiecare
parte a întregului operei lui Eliade poate fi o ergografie a celeilalte.
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Noaptea de Sânziene − the Convergent Point
of Literary Techniques and Themes in Mircea Eliades Work
This paper analyzes the novel Noaptea de Sânziene written by Mircea
Eliade, by putting in the spotlight the relation between this novel and the
ensemble of the literary, journalistic and scientific works of the Romanian
author. The purpose of this study is to demonstrate that the novel Noaptea de
Sânziene is a synthesis of Mircea Eliades entire literary thought, offering
the reader a passage through all the essential themes and motifs of his
literature, and also of his journalistic and scientific work. All of them take a
new literary form, belonging to the mythical narrative. The real challenge
addressed to the reader by the mythical novel begins when the two
dimensions of the novel (historical and mythical) start to interfere, and
theres no longer a clear line of demarcation between them. On the other
hand, this lack of delimitation of the dimensions ensures the effect of
uncertainty of the book, the reader is continuously connected to the action of
the novel. To these two major dimensions of the novel, one should also add
the three time frames of the novels entire action: the mythical, the
psychological and the historical time. The paper also discusses this novel
from the perspective of the history of religion elements which are inserted in
the text and the relationship between the philosophy of this novel and the
philosophy of the 20th century. The objectives are to identify and analyze
the concepts at the interference of the three areas, emphasizing the organic
bound between all of Mircea Eliades activities: the literary, the journalistic
and the scientific.
Universitatea din Bucure�ti
România

La strategia della prospettiva narrativa
nel romanzo Il peso della nostra bontà di Ion Dru��
Elena �AU
Key-words: narrator, perspective, point of view, strategy to
monopolize, voice

Nel romanzo Il peso della nostra bontà, come in tutte le sue
opere in prosa, I. Dru�� usa preferibilmente la narrazione in terza
persona chiamata autoriale (Lintvelt 1994: 47). Secondo le
convenzioni di questo tipo di narrazione, caratteristica del romanzo
tradizionale, il narratore, identificato, di solito, con un alter ego
dellautore, si sviluppa sotto la maschera di un anonimo situato dal
punto di vista ontico al di fuori della diegesi, il quale, assumendosi
lonniscienza, impone la sua assoluta o quasi assoluta percezione, ed
implicitamente, impone come dominante e, dunque, come unico
centro di orientamento per il lettore, la sua prospettiva sugli eventi e
sui personaggi presentati. Ovviamente, un tale narratore, comè
anche quello de Il peso della nostra bontà, non solo centra
fermamente la sua prospettiva durante il racconto, ma anche, il più
delle volte, la monopolizza, senza ammettere di cederla a un attore.
Comunque, anche nei casi in cui, su alcuni segmenti della
narrazione, questa interferisce o coincide con lottica di alcuni
personaggi dellazione (più spesso con quella di Onache), essa non
smette di essere il suo principale strumento di orientamento del
discorso, di controllo e di svolgimento della diegesi, da una parte, e,
dallaltra, delle attese del lettore. È vero che in qualsiasi tipo di
racconto listanza alla quale appartiene la prospettiva narrativa ha la
priorità di orientare il discorso, dallautore verso il ricettore e di
svolgere, nellatto della comunicazione, diverse funzioni di
controllo, che sarebbero, nei termini di W. Booth: Il controllo della
distanza (Booth 1976: 299−313), Il controllo degli stati danimo
(ibidem: 249−254), Il controllo della comprensione (ibidem:
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332−342), Il controllo della chiarezza e della confusione (ibidem:
342−357) ecc. Però è altrettanto vero il fatto che nella narrazione
impersonale autoriale, a differenza di altri tipi di racconto, tali attività
sono realizzate un po diversamente, con una rigidità eccessiva,
talvolta in modo tirannico, perché qui il narratore, rivendicando
competenze demiurgiche, essenzialmente invade, conquista lo
spazio esistenziale dei personaggi manipolandoli come marionette.
Non a caso, Dorrit Cohn, riferendosi alla tipologia di un tale narratore
nel romanzo realista classico del XIXo secolo (quello di Balzac,
Dickens, Thackeray), lo chiama invasore (Cohn 1981: 37).
Comè noto, i seguaci della modernità ripudiano un tale autore,
considerandolo privo della capacità di creare un racconto che possa
soddisfare le esigenze dellautenticità. Così, secondo lo studio di
D. Cohn, G. Flaubert e H. James, proponendosi di modernizzare il
romanzo, trovano adeguate a questo scopo: lespulsione dalla
finzione del narratore troppo invadente (trop envahissant
Cohn 1981: 42) e la delega della sua prospettiva a un personaggioriflettore. Anche M. Proust, e sulla sua scia, C. Petrescu considerano
essenziale, per il raggiungimento dello stesso fine, la rinuncia al
narratore onnisciente e ubiquo, solo che i due autori sostengono di
rinunciare in favore del narratore-attore in prima persona. Io posso
parlare francamente soltanto in prima persona, postula C. Petrescu.
Comunque, nonostante gli atteggiamenti negativi manifestati a
partire dalla prima metà del XIXo secolo nei confronti del narratore
onnisciente e ubiquo, monopolizzatore della prospettiva narrativa,
questo continua ad essere valorizzato frequentemente, e non
raramente, come provano alcune grandi realizzazioni del genere
romanzesco (Il Maestro e Margarita di M. Bulgakov, Centanni di
solitudine di G. Garcia Marquez e altri), in un modo del tutto
particolare. La particolarità della valorizzazione deriva, come
cercheremo di dimostrare analizzando Il peso della nostra bontà di I.
Dru��, da una retorica sui-generis della configurazione del
monopolizzatore come soggetto parlante e focalizzante, e anche da
una retorica del modo di rappresentare e applicare la prospettiva da
esso assunta.
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Una lettura antropologica del romanzo su cui si focalizza la
nostra attenzione, il quale conosce tre diverse varianti (elaborate
rispettivamente tra gli anni 1961−1967, 1983−1986 e 2004−2005),
rivela che qui lio narrante e la sua prospettiva registra, a seconda
delle modifiche del testo, grandi cambiamenti con un impatto
considerevole sullespressione e sulla sostanza della comunicazione
artistica. Mentre nel contesto delle inserzioni, delle riconfigurazioni
operate nellopera, limmagine e la struttura dellio narrante si
completano, esse assumono certe caratteristiche e, in modo
significativo, si individualizzano fortemente, esprimendo più
profondamente lio autoriale. Nelle ultime due varianti del romanzo
lidentità finzionale del narratore guadagna in complessità e si
individualizza innanzitutto grazie al fatto che egli esteriorizza più
chiaramente le diverse alterità (di filosofo e poeta lirico dotato di
senso dellumorismo), mostrandosi, in particolare, tramite il suo
rapporto con il tempo e con la storia, tramite le sue riflessioni (sul
peso della nostra bontà, sui valori, sulla storia e il destino), come
unalta coscienza sociale, un ethos rappresentativo e un profondo
spirito analitico. Il più delle volte il narratore-filosofo, intensificato
dal narratore-poeta profeta, beneficiando della sua onniscienza e
ubiquità, da limpressione di vivere nella storia e che, mediante le
sue larghe visioni su questa, ha la forza di rivelare verità
fondamentali. Nella sua digressione poematica dedicata alla Pianura
di Soroca, il narratore, evidenziando levoluzione geomorfologica di
questa terra dalla Creazione del Mondo fino ad oggi (Sarà esistito
una volta da queste parti  un mare, ma se nè andato; Si saranno
innalzati da queste parti, nei tempi antichi, dei monti, ma se ne
sono andati), suggerisce che, nonostante le inevitabili
trasformazioni geologiche e sociali della terra natia, il dono più
valoroso che labitante della pianura riceve da Dio  unanima
dolce, appesantita dalla propria bontà  rimane un valore eterno.
Mentre nellaltra sequenza poematica, meditando sul destino sociostorico della Pianura rispetto al mistero della Creazione del mondo,
egli scopre i suoi segni identitari come qualcosa dato da Dio:
Le cose create da Dio rimangono per sempre immutate. La riva destra del
Dnestr, comera allora, alla creazione del mondo, così rimane anche oggi 
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accigliata, nodosa, disubbidiente. Da lontano sembra una torma di esseri
preistorici, svegliati dal loro sonno millenario da un possibile pericolo, che
può venire da oltre il Dnestr. Vegliano giorno e notte, anno dopo anno,
secolo dopo secolo e guardano in lontananza per indovinare che cosa si
ordisce là, nellimmenso regno dellest (Dru�� 2005: 56−57).

Allo stesso tempo, nella sua qualità distanza del discorso e,
dunque, di soggetto locutore, si individualizza attraverso i registri
del suo linguaggio ricco di espressività. Nelle edizioni successive del
romanzo il suo discorso è pieno, in ogni caso non meno della prima
edizione, di formule ed espressioni colloquiali, caratteristiche
dellethos popolare, che conferiscono alla pronuncia una specificità
particolare (eh, cosa si può fare, oh, dunque e poi, e poi
ecco, insomma gente comune ecc.). Inoltre il narratore, nella sua
ipostasi di soggetto parlante, si distingue anche per le sue
dissimulazioni sporadiche nel tu, nel voi oppure nel noi,
generando polifonia e tensione dialogica (in senso bachtiniano). Per
esempio nel brano che segue lio narrante, ad un certo punto, si
maschera sotto il noi (fatto confermato dalle marche verbali:
staremmo, sfoglieremmo, potremmo, ci si spegne, non ci
può più salvare), e, di conseguenza, la sua voce accompagna quella
del personaggio collettivo al quale lui da ragione e con il quale parla
in sordina:
Dunque, a un miracolo divino ambivano i contadini e avevano a loro modo
ragione, perché, se stessimo così, senza fretta, a sfogliare la storia del
nostro popolo, pagina dopo pagina, secolo dopo secolo, potremmo notare
facilmente che nei tempi difficili, nei tempi di svolta, quando sembrava che
tutto avrebbe spento la nostra fiamma e niente ci potesse salvare,
allimprovviso, non si sa come e da dove, apparve un miracolo divino e
dopo quel miracolo, senza fretta, passo dopo passo, giorno dopo giorno,
pian piano (Dru�� 2005: 12).

Nella stessa ipostasi di soggetto dellenunciazione, il narratore
di Dru��, come quello di altri prosatori (M. Bulgakov), si
individualizza soprattutto grazie al ricorso allo stile indiretto libero,
evidentemente più frequente nelle nuove varianti del romanzo
(assimilato da D. Cohn al monologo narrativizzato  Cohn 1981:
121−140). Esso, rappresentando una modalità di citazione libera da
parte del narratore del discorso dei personaggi, modalità che suscita
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un grande interesse nella misura in cui si basa sullinterferenza e
ambiguità (Zafiu 2000: 245), favorisce la tendenza della voce
narrativa a caricarsi delle inflessioni delle voci autoriali, attualizzate
per mezzo di alcune formule di enunciazione ad esse caratteristiche:
Qui gli occhi si inumidiscono, la voce scivola, perché, comunque è venuto
e ci ha salvati Oh, questi cani taciuti e pazienti, fedeli a un popolo così
infedele! E poi ecco che comportamento, che modestia! (Dru�� 2005: 20).

Il narratore di Dru�� si individualizza, in un modo particolare,
in unaltra sua ipostasi, di soggetto focalizzatore. Durante tutto il
romanzo esibisce una visione lirico-poetica di sensibilità distinta, che
genera affettività personalizzata, la quale determina, tra laltro, la
dominante lirico-poetica della scrittura nel suo complesso. Tale
visione mostra una grande forza caratterologica, comunicandoci
molto sulla struttura emozionale-psichica, sul modo di sentire e di
pensare di colui che lha prodotta. Il Capitolo I, aggiunto nella
seconda variante (Chisinau 1986, 1990; Mosca 1983, 1984, 1988;
Bucarest 1992) e nella terza (Chisinau 2005, 2012), comincia con la
rievocazione di una nevicata-carola, che sin dallinizio segnala il
narratore come poeta lirico e filosofo di talento:
Nevicava. Sulla Pianura di Soroca nevicava piano, mollemente, lentamente,
e veniva quellalluvione bianca dallalto non come una nevicata qualsiasi,
ma come una benedizione divina. [ ]. Lanima vibra, lanima cerca in tutti
i modi di capire da dove tanta purezza, da dove tanta serenità e felicità?
[ ]. Dunque, tutta la Pianura di Soroca, con le sue valli e le sue colline,
con i suoi villaggi e piccoli paesini dappertutto, canterellava tra sé una
carola, che il cielo gocciolava dallalto fiocco dopo fiocco, verso dopo
verso (Dru�� 2005: 8).

Indubbiamente, rappresentando un modo specifico di vedere e
di capire le cose, la visione artistica si assimila, in questo caso, alla
prospettiva narrativa, definita, in generale, come angolo di
percezione, di valutazione e di rappresentazione del mondo. Oltre a
questo, essendo frutto dellimmaginazione dellio autoriale, la
visione in causa, lirico-poetica, diventa in Il peso della nostra bontà,
una modalità importante di rappresentazione espressiva della
prospettiva narrativa. Il fatto è che le strutture mitico-simboliche
nucleari, centrate dalla visione (La Pianura di Soroca, Molda,
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Ciutura, la foresta verde, la grande collina, la piccola collina, la casa,
i papaveri, il fuoco), sono consustanziali alle strutture
dellimmaginario diegetico, per mezzo delle quali, insieme alle
riflessioni e ai commenti narratoriali e con laiuto di varie marche
linguistiche, si delinea la prospettiva narrativa, che, di conseguenza,
offre loro sensibilità e suggestività poetica, conferendo una distinta
rilevanza artistica.
In virtù delle facoltà summenzionate delle quali è dotato, ancor
prima di rivestire dimmagini poetiche il logo, lottica, il racconto, il
narratore de Il peso della nostra bontà (ed. Chisinau 2005, 2012)
usufruisce della strategia della monopolizzazione della prospettiva
narrativa per accumulare vari effetti artistico-letterari. Mentre, come
attesta lultima versione del romanzo, la convenzione del controllo
prospettivista assoluto (sulla successione allinterno del discorso,
sullo svolgimento della trama, sullentrata e luscita dei personaggi
nel/dal visore narratoriale ecc.) offre al monopolizzatore una
maggiore libertà di intervenire in modo disinvolto e fantasista nello
scenario narrativo, nella struttura e nella sintassi dellimmaginario,
interventi conclusi effettivamente con una riscrittura artistica,
qualitativamente nuova, del testo. Sono rilevanti, in questo senso,
soprattutto le riconfigurazioni testuali e diegetiche che egli delega
come gioco associativo recuperatore, destinato a completare alcune
zone semantiche rarefatte (evidenti nella prima variante dellopera)
e, in ultima istanza, a condurre allapprofondimento filosofico del
mito della Pianura e della Ciutura (mito simile a quello del
villaggio Macondo del capolavoro Centanni di solitudine di
G. Garzia Márquez). Effetti e implicazioni rivelatrici di questo
genere comportano, per esempio, leliminazione, dalle ultime due
varianti, di un personaggio contradditorio, Bulg�re, e lintroduzione
di un altro personaggio, mitico, Molda, mediante cui si istituisce un
alone semantico suscettibile di ridimensionare il messaggio e di
renderlo memorabile. Generalizzando ciò che si raccontava nei paesi
del Miracolo divino che ha salvato la Pianura di Soroca dal
disastro dei lupi, il narratore rende evidente lamalgama del reale con
il favoloso e in tal modo sviluppa la sua immagine in chiave mitica.
Oltre a ciò, la poetizza in una maniera personale attraverso il prisma
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del suo visionarismo specifico. Per lui la belva rossa è più che un
cane cresciuto presso un ovile oppure una lupa che si è ribellata
contro il suo branco, come interpretava la gente. Dalla sua
prospettiva, soprattutto esterna e di sintesi, la Difenditrice della
Pianura rappresenta un emblema della dignità e del pensiero del
popolo rumeno, della sua aspirazione verso la libertà, del suo spirito
di combattente, di sopravvivenza in tempi irrequieti. Dunque essa
appare al narratore-poeta come una visione affascinante, una
creatura divina, che veniva da lontano, dal profondo dei secoli,
portando nel suo subconscio penosi ricordi dun altro mondo, con
un atteggiamento di sfida e ribellione, con passo di belva libera,
padrona di sé e dei suoi segni dello zodiaco (Dru�� 2005: 20−21).
Anche se secondario, questo personaggio, che ulteriormente
(nel terzo capitolo della variante finale), viene battezzato,
attraverso il riferimento associativo alla leggenda di Drago�-Voda,
con il nome emblematico Molda, rivendica il ruolo di un asse
strutturale intorno al quale si (ri)organizzano i personaggi e le idee
principali. Evolvendo, secondo il concetto dellio autoriale, in una
postura doppia  Difenditrice di un habitat del tempo passato e punto
di riferimento mitico legato alle origini e alla storia del nostro
popolo  Molda riorienta, sovrapponendo presente e passato, verso i
valori perenni, verso il codice della sacralità, esercitando un forte
impatto sulle coscienze. Certo è che proprio essa determina gli
abitanti di Ciutura a cambiare atteggiamento verso Onache, quando
essi gli mostrano, a causa delle sue opzioni inconsuete, meno
considerazione rispetto a Haralambie. Il fatto che la Difenditrice
della Pianura abbia scelto, tra tutti, proprio Onache, stabilendosi
presso la sua casa, è interpretato dagli abitanti di Ciutura come un
segno di benevolenza divina, paragonabile alla cresima (Gli avrà
messo Dio la mano sulla testa). Di conseguenza essa gli offre un
sostegno decisivo nel suo confronto con Haralambie. Daltronde, nei
momenti più difficili della sua vita (ad esempio al ritorno dalla prima
guerra mondiale, quando una sponda non lo lasciava andare e laltra
non lo accettava, o nella grande solitudine di fronte alla vecchiaia e
alle farfalle nere) il protagonista ha come sostegno Molda.
Comunque, sia in presentia, che in absentia, essa lo aiuta a portare
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con coraggio il peso della bontà della sua anima. Il sentimento di
essere apparentato ad essa, di condividere il suo stesso segno
zodiacale, quello della ribellione, dellaspirazione verso la libertà,
ma anche della solitudine (Noi soli soletti, anchessa sola ), lo
determina ad identificarla con un grande mistero. La sua invocazione
retorica che riecheggia: o-o-o-olda-a-a..!!, attraversando come idea
fondamentale lopera, suggerisce un cerimoniale della memoria
collettiva.
Come si può notare, il monopolizzatore de Il peso della nostra
bontà passando i personaggi e gli eventi attraverso il filtro della sua
coscienza, usa le relazioni tra essi per aggiungere delineamenti
caratteriologici e significanti, ma, allo stesso tempo, rilievo focale.
Così, il rapporto al quale ci siamo riferiti prima, tra Onache e Molda,
gettando una luce viva sulla struttura e sul significato identitario,
contribuisce in ugual modo, in collaborazione con altri mezzi (la
centralizzazione diegetica e architetturale, la proiezione nucleare, più
spesso in simbolo), anche alla loro focalizzazione. Una notevole
forza caratteriologica e focalizzatrice denota anche il rapporto tra
Onache e Haralambie, rapporto che è, invece, di altra natura, avendo
una forza psicologica. Nellambito di questo rapporto Onache mostra
il suo carattere tramite la sua reazione rispetto al tradimento da parte
di Haralambie, suo fratello inseparabile, il quale, trasgredendo alla
sua promessa di stabilire una dimora insieme, sullalta collina, si
lascia influenzare da Ciutura (pragmatica) e costruisce la sua casa
sulla bassa collina, dove la terra è più fertile e dove passa anche un
ruscello. Là vicino cè la strada che porta verso il villaggio e la
foresta, mentre poco lontano passa la strada verso il mare. Come
risposta, Onache, rimanendo fedele ai suoi principi etici, uno dei
quali è la dignità, costruisce, con un atteggiamento di sfida, la sua
casa sullalta collina, dove, anche se la terra è argillosa e il luogo è
aperto e ventoso, essa ha unapertura verso le quattro parti del
mondo  e poi, come argomenta Onache, qui il sole quando sorge,
sorge innanzitutto per me e per la mia Tincu�a. Ovviamente, i punti
di vista di Onache sui valori della vita si contrappongono a quelli di
Haralambie. Malgrado ciò, il loro rapporto, nel contesto delle
trasformazioni operate nella variante definitiva del romanzo, non è
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antitetico, come si presenta nella seconda variante (dove si sottolinea
lopposizione stupido-saggio), ma antinomico, tutti e due
prefigurando delle metà esemplari di un insieme, quella matrice
che è chiamata Pianura di Soroca, due metà che si trovano in un
conflitto secolare di poteri, che sono innanzitutto poteri spirituali e
materiali. (Tuttavia nelledizione riscritta del romanzo laccento è
posto sul conflitto di tali poteri, che, invece, scoprono, ad un certo
punto, anche un rovescio politico). Lunità dellinsieme matriciale è
assicurata, nellinterpretazione del narratore, dalla metà di Onache,
questi identificando, come anche Ilie Moromete di M. Preda, un
modello di spiritualità autoctona, un ethos filosofico sano, un codice
etico-morale di resistenza.
È ovvio notare che il personaggio in causa, così come si
presenta, dalla prospettiva autoriale, tramite la sua posizione su tre
assi: del potere, delletica e della conoscenza, assi considerate da
M. Foucault determinanti per lessere umano moderno (Foucault
apud Mu�at 2008: 30), rappresenta per il narratore un suo alter ego.
Poiché, indubbiamente, il suo modo di vedere e di interpretare il
mondo è molto vicino a quello di Onache, è da questo che risultano
le numerose coincidenze e similitudini dei punti di vista. Questo
fatto aiuta il narratore a ottenere alcuni effetti di autentificazione dei
suoi punti di vista e, implicitamente, lattenuazione degli artifici
della monopolizzazione della prospettiva narrativa. Di solito il
monopolizzatore del romanzo analizzato articola i suoi punti di vista
su quelli di Onache e di altri attori principali e in tal modo crea
lillusione che egli, nel processo della comunicazione dialogata con
essi (ma anche con il lettore e con il mondo), assimila e riflette la
percezione, il loro pensiero in un atto di comunicazione rivelatrice.
Mentre egli vuole creare, invece, limpressione che non sta
inventando, ma che sta solo rivelando cose vere alle quali ha
accesso. Un modo di sostenere tale impressione è la costruzione
delle sue riflessioni filosofiche come generalizzazioni o commenti
sulle citazioni operate e altre volte come loro sviluppo in una chiave
personale. Esemplare è il brano in cui il narratore, generalizzando in
una forma di stile indiretto libero la visione di Onache sui papaveri,
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sviluppa una visione propria, che abbiamo chiamato analogicamente
indiretta libera:
I papaveri non piacevano a Onache, ma questa meraviglia non aveva
bisogno dellamore degli altri. Viveva con laiuto di se stessa. Si apriva la
strada dove le piaceva, si insinuava facilmente nellanima, facendo di ogni
cuore una capocchia accesa di papavero, un fuoco ardente mescolato con
demenza. Che più tardi le gentilezze si sarebbero dovute pagare, che, in
seguito a questo incendio, sarebbe rimasta solo cenere, a questo non
pensava nessuno. Limportante è di accenderci il più preso possibile, e di
ardere, signori, ardere fino allultimo respiro! (Dru�� 2005: 180).

Un altro modo usato spesso in Il peso della nostra bontà con
chiare intenzioni di autentificazione della comunicazione narratoria
e, implicitamente, con la volontà di rendere meno ostentativi gli
artifici della monopolizzazione, consiste nellindicazione ambigua
della prospettiva. Come conseguenza dellindicazione ambigua, la
visione attualizzata può essere attribuita non solo al narratore, ma
anche al personaggio che appare nel contesto dato. Così, il poema
sulla Pianura di Soroca, in cui si sintetizzano idee fondamentali
relative allontologia della Matrice rumena, è introdotto dopo il
monologo di Onache sulla tragedia di Ciutura in uno stretto legame
con la stessa:
Forse è bruciata Ciutura, non se ne dubita, ma il pozzo con mazzacavallo è
rimasto? Il cielo sopra il villaggio è rimasto? Lubicazione del villaggio,
alla giuntura delle due colline, esiste ancora? (Dru�� 2005: 76).

Per questo diventa possibile la lettura del poema della
Pianura come una continuazione naturale di questo monologo e,
dunque, si potrebbe ammettere che esso appartenga a Onache. Invece
la sua ripresa alla fine del romanzo, in un nuovo contesto, dopo la
morte di Onache, non lascia alcun dubbio che questo appartiene al
narratore. In tali situazioni, di indicazione ambigua della prospettiva,
è come se il narratore sparisse dietro i personaggi, la sua onniscienza
diventa quasi impercettibile, mentre la monopolizzazione ha
unaggregazione meno ostentativa. Lo stesso accade anche quando
egli ricorre allo stile indiretto libero. La riproduzione indiretta libera
del parlato dei personaggi, della loro interiorità, gli permette di non
usare le marche dellonniscienza, del tipo: ha sentito, ha
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pensato, si è chiesto, che sono alcuni indici del suo controllo
prospettivista assoluto.
Dunque, intraprendendo un atto singolare di riscrittura del
proprio romanzo, Ion Dru�� parte dalla riconfigurazione e
dallindividualizzazione dellio narrante autoriale (nelle sue ipostasi
fondamentali di soggetto parlante e soggetto focalizzatore), in
particolare al livello del discorso e della visione lirico-poetica data
alla prospettiva. Grazie a ciò, la strategia della monopolizzazione
della prospettiva narrativa offre al narratore la possibilità di
muoversi più liberamente nel discorso e di evidenziare più
espressivamente limmaginazione e la fantasia creativa. Allo stesso
tempo, le modalità discorsive da lui usate sono suscettibili di avere
effetti di autentificazione dellinvenzione, attenuando gli artifici
dellonniscienza e, cioè, della monopolizzazione. Al di là di questo,
tali valorizzazioni, nella misura in cui non hanno un impatto
vivificante sullorizzonte dellattesa del lettore, confermano che la
monopolizzazione, come qualsiasi procedimento aperto alla
trasformazione in clichè, può essere resa insolita e, dunque,
diventare uno strumento viabile di unazione, che nasconde note
virtualità artistiche.
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Strategy of Narrative Perspective Monopolization in the Novel
Burden of our Goodness by Ion Dru��
In the novel Burden of our Goodness as well as in his entire creation,
Ion Dru�� uses essentially only one narrative type, namely the auctorial
heterodiegetic one which is typical to the traditional novel. According to
the conventions of this type, the narrator, an omniscient ego, very often
monopolizes the perspective, meaning that he maintains an absolute or
quasiabsolute control over the narrations unfolding and over the waiting
system of the reader. It is known that monopolization of the narrative
perspective is a literary strategy which being overused in time for the
commodity of its use had real risks to be clichéd. But Ion Dru��, creatively
exploring it, manages to overpass such risks getting a relevant particularity
of it. This happens due to his mastery to build a complex narrative ego who
spectacularly develops his otherness and at the same time individualizes
himself both through his discourse marked by the indirect style, free
colloquial formula, and his lyrical visions, more often mythical, symbolic,
which being assimilated to the perspective gives its special
expressivity.The strategy of monopolization gives to Dru��s narrator the
possibility to move freely in the diegetic world, to intervene fancily in the
structure and syntax of the imaginary, and to achieve original associative
games. His points of view which are detached, on one hand, from his
frequent reflections and, on the other hand, from the logic of the imaginary
produced by him reveal the epistemic dimension in system with the points
of view of the main actors.
[Trad. Mihaela Bostan]
Università Statale di Moldova
Chisinau, Repubblica Moldova
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Escritores rumanos en revistas españolas entre
1939−
−1989: La Estafeta Literaria
Ofelia U�� BURCEA
Key-words: exiled Romanians in Madrid, Romanian literature
translation, La Estafeta Literaria, Nueva Estafeta

La revista que se convierte en un meritorio elemento de
divulgación de la literatura y la cultura literaria de la segunda mitad de
siglo, La Estafeta Literaria, publicación quincenal, sale a la luz el
5 de marzo de 1944, en Madrid, bajo la dirección de Juan Aparicio1,
responsable entonces de la Delegación Nacional de Prensa y
Propaganda2 y permanece viva, aunque con sus momentos de silencio,
hasta 2001. Por aquel entonces la intención inicial que movió a
Aparicio fue la de rescatar la literatura española del letargo en el que
se había sumido con la Guerra Civil (Garbisu 2008: 285). Así se
explica su deseo de recoger en sus páginas obras y noticias
vinculadas con grandes nombres de antes de la guerra, al tiempo que
sirvió de trampolín de nuevos valores (ídem). Poco después de su
aparición, los comentarios (no sin ironía) que hace José María Pemán,
quien podría vivir sin leer cada quince días la Estafeta Literaria,
solamente contemplando ese mundillo hirviente de la Estafeta,
desde la altura de la Real Academia Española, ofrecen una imagen
global sobre la vida literaria que hay detrás. Desconoce el valor
que para otros lectores tendrá esa hoja viva, nerviosa, llena de
colorines y punzadas, que para él, que vive, como él mismo explica
en un rincón provinciano, un poco apartado de Madrid, la revista,
aparte de su valor literario e informativo, que ya es mucho, tiene un
valor inestimable. Además, la llegada, cada quince días, de esa hoja
libre y colorista, es como la llegada del propio Madrid que viniera a
1

El hermano del escritor y traductor de Aron Cotru�.
De la que depende al principio la revista, que pasa después por las Direcciones
Generales de Información y de Difusión Cultural, para vincularse desde 1977 al
Ministerio de Cultura.
2

411

412 Ofelia Uţă Burcea
visitarme con sus tertulias, sus cenáculos, sus cafés, sus escaparates y
sus polémicas, dice, y añade, sarcástico: Gracias a la « Estafeta » yo
sé todo lo que los literatos de España piensan, dicen, hacen y hasta
escriben (Pemán 1944: 3)3. La verdad es que en su larga existencia
hubo cabida para todo tipo de creaciones, ensayos, crítica, teatro, cine,
lingüística, pues la Estafeta pasó de lo estrictamente literario y lo
excluisvamente hispánico, para interferirse en varias disciplinas y
países. De todas formas, desde noviembre de 1957 y gracias al
impulso de Rafael Morales, la revista se va hacia el cientificismo y la
especialización. De este modo, en sus páginas encontramos también
algunos artículos de opinión y ensayos firmados por los intelectuales
rumanos del exilio español, principalmente, Jorge Usc�tescu, Horia
Stamatu y Paul Alexandru Georgescu, entre otros. Recordamos aquí el
ensayo de J. Usc�tescu: Una novela del Santo Assis (bajo el
subtítulo, La cloaca de la historia), de la tercera época de la revista,
(20 nov. 1957: 6), que trata sobre la escritura de Nikos Kazantzaki, el
autor de Cristo de nuevo crucificado, o Las raíces del cielo. Hallamos
textos firmados por Horia Stamatu4 (105, 23 nov. 1957: 7), un ensayo
sobre el último Premio Goncourt, u otro: Pasternak y el exilio del
poeta (108, de la tercera época, del 14 diciembre de 1957: 4). Una
divulgación de la obra del escritor rumano de expresió francesa,
Eugen Ionescu aparece bajo el título Ionescu y el teatro (15 de
marzo de 1958: 3−4). Asimismo, leemos las palabras que firma
Vintil� Horia (10 de mayo, de 1958: 8−9) hablando de Ungaretti y el
sentimiento cristiano de la poesía, mientras reflexiona acerca de un
nuevo pensamiento fundamental sobre la naturaleza de la poesía
(ídem). El ensayo de Paul Alexandru Georgescu Rafael Alberti o los
avatares de la plenitud se publica en octubre de 1982: 41−47, con
motivo del cumplimiento de sus ochenta años constelados de la
múltiple gloria de soñar y querer, de luchar y sufrir, de crear y
superarse (1982: 41), y trata de las Encarnaciones y metamorfosis
(íbidem: 45) de su poesía. Una vez editados más de dos centenares de
números (finalizados en 1978 con un volumen doble: 645−646),
3
Comentario ocasionado por la presentación en una página central de la revista
de las Memorias que publicó Pio Baroja.
4
Después de ser presentado (en la página 2) en pocas palabras, junto con otros
colaboradores, como lector de rumano en la Universidad de Friburgo.
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hablamos de la Nueva Estafeta, o la sexta época de la publicación
(que empieza en diciembre de 78, terminándose en junio de 19835, con
el volumen número 55. Dirigida por Luis Rosales, en las épocas
quinta (1968−1978) y sexta (1978−1983), la revista da cabida a
ensayos y artículos de teoría literaria, críticas de teatro y creaciones de
autores noveles. Llama la atención la literatura extranjera en extensos
escritos que siguen llenando sus páginas, ya que en las cinco primeras
épocas (1944−1978) las creaciones literarias extranjeras apenas
aparecen. Tanto es así que en la primera época tan sólo podemos
mencionar un texto del rumano Emanoil Bucu�a6, titulado La fuga de
Sefkí7, traducida por el hermano de Juan, respectivamente Cayetano
Aparicio, que se va publicando gradualmente desde el número 1, de
marzo de 1944, hasta el número 15, de noviembre de 1944 8 (en la
página 2). Lo reemplaza en el número 16 del mismo año, en la misma
página (2), Lucian Blaga con Me�terul Manole, traducida por
Cayetano Aparicio y que va apareciendo hasta el 5 de agosto del 1945.
5

En 1997 recupera el viejo título para llegar definitivamente a su fin en 2001.
El pensador (forma parte del grupo de la revista Gândirea, El Pensamiento)
Emanoil Bucu�a firma, a veces, también con su verdadero nombre: Emanoil Popescu
(otras veces con otro seudónimo: Ion Ordeanu), el biólogo, prosista y poeta (que el
crítico George C�linescu, en su Historia de la Literatura... lo sitúa dentro de la categoría
de los �intimistas), colabora con distintas revistas, como: Gândirea (cuyo redactor
principal ha sido), Via�a româneasc�, Drum drept, Convorbiri literare,
Luceaf�rul, Vremea, entre otras. Fuga lui �efki aparece en 1927 (Bucure�ti: Cartea
Româneasc�). En el año en el que sale la traducción de su novela en España, él es uno de
los miembros de la Academia Rumana (desde 1941).
7
Su novela es una original meditación simbólica, que proyecta el desarrollo de los
hechos en un espacio del Sur del Danubio, que se demuestra ser un espacio de la vida y
de la muerte, de donde, el personaje principal, el joven �efki, enamorado de una pariente
suya, Urmuli, también compañera de su enfancia, huye con el ansia de un mal
presentimiento. Pero vuelve, para pagar con su vida la muerte de otro. Con el paso en
otro lado el héroe cierra simbólicamente el circulo vida-muerte, dejando el espacio
subjetivo, abierto, que el autor crea especialmente para él. No obstante, Emanoil Bucu�a
practica una fórmula narrativa que tiene como base y fuentes un orientalismo de
naturaleza etnográfica, que se puede caracterizar por un pintoresquismo estetizante
que opera especialmente con cuadros espaciales, dando preferencia al desarrollo
dramático de los personajes (Popeang� Chelaru 1999: 139).
8
En la primera página, bajo el título Le ofrecemos en este número, se anuncia:
las primeras dos entregas de dos novelas extranjeras, especialmente traducidas: La
Sonrisa de los Lares, alemana, y Fuga de �efki, rumana.
6
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El cambio de la escritura y autor, viene mencionado en el número 15
(1944: 2)9. En la traducción se conservan los nombres del texto
rumano sin ninguna alteración, y la aparición completa del drama
finaliza con el número 31/194510. A continuación, en la sexta época,
con un nuevo formato, la Nueva Estafeta (1978−1983) incluye
bastantes obras en lenguas foráneas (especialmente desde 1980,
cuando se multiplican los autores y los textos traducidos), llegando así
al final de esta etapa. En cuanto a los géneros, en la Nueva Estafeta
se recoge más la poesía que la prosa o el teatro, como apunta la
investigadora Margarita Barbisu Buesa (2008: 296). Según las
indagaciones de la autora, en la Nueva Estafeta se publica más
literatura extranjera que en las dos décadas y media (por las que se
extienden las cinco primeras etapas de la revista). Esto es que la
revista dedica mayor espacio a literatura de creación extranjera. Es
aquí donde se publica en 1979, la farsa en un acto de Ion Luca
Caragiale: Don Leónidas frente a la reacción11 (21−28) en la versión
de Dommni�a Dumitrescu y Darie Nov�ceanu. En 1980 aparecen (en
el número 24, de noviembre), unas cuantas páginas (50−61) dedicadas

9

En una nota al final de la traducción se afirma: Interrumpidas las
comunicaciones normales con Rumanía, la Estafeta Literaria se ve obligada a
suspender con la presente entrega la publicación de la novela La fuga de Sefki. En
sustitución de esta novela, publicaremos a partir del próximo número la primera
versión en castellano del drama rumano Me�terul Manole de Luciano Blaga. Esta
obra, inspirada en una popular leyenda rumana, ha sido traducida directamente de su
idioma original por Cayetano Aparicio e irá acompañada de las ilustraciones del dr
Suárez del Arbol (El ilustrador no pasa desapercibido, ya que es el mismo de la
novela de Bucu�a).
10
Donde, al final, se anuncia que los temas que podrían interesar al público,
concretamente una selección de los mejores artículos publicados en todos los
periodicos nacionales, se encuentran en la publicación mensual Fenix. Su lugar (en
la mitad de la página 2, donde continúa todavía la novela alemana La sonrisa de los
Lares, que ocupará toda la página 2 del siguiente número, 33, sin acabarse allí),
estaría ocupado en el número 32 con la publicidad de otra publicación semanal de
novelas, cuentos, comedias y guiones de peliculas, titulada �Fantasia.
11
La misma se publicará en Italia, más tarde: Il signor Leonida e la reazione. Un
atto comico di I.L. Caragiale, traduzione di F. Ghilardi, in Il Dramma,
XXXVIII/1962, n. 310.
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a Arghezi, En el centenario de su nacimiento12 (50−57) con Siete
poemas (58−61): Testamento, Canción para dormir a Mitsura,
Salmo, Debe ser la hora,Testimonio para violín y arco, Acabas
de irte, y Nada, traducidos por Jesús Pardo. Las citas de las poesías
incluidas en el comentario de Jesús Prado y Javier Villán sobre el
poeta y El poder de la imprecación en la poesía de Arghezi (págs.
53−55), como se menciona (p. 61), son de las traducciones incluidas
en el volumen Palabras adecuadas13, de Darie Nov�ceanu (con cuya
frase la vida de los poetas es un eterno hundimiento de mástiles,
empieza el comentario de los dos españoles). En la introducción
Jesús Pardo y Javier Villán anuncian la futura aparición de dicho libro
(p. 51)14 y hacen una (inesperada) comparación con el poeta húngaro

12
También se reproduce la imagen (pequeña) de la portada de la revista Bilete de
papagal, de 21−25 mayo de 1980 (número único), con el título Centenar Tudor
Arghezi, por debajo las palabras del escritor rumano Lauren�iu Fulga, tituladas:
Nemurire (Inmortalidad). Transversalmente, sobre una faja negra con letras
mayúsculas blancas, se especifica que este número es precisamente fruto de la
aportación de los ex colaboradores de la revista. Los artículos y los poemas
traducidos vienen acompañados de imágenes, tanto del autor (entre las que se
encuentra una filatélica, publicada con esta ocasión) y su casa (de M�r�i�or), como
del traductor Darie Nov�ceanu (aparte de los dibujos de Ballester). Hacemos aquí la
mención de que en Rumanía también se festeja al autor con una aparición en español
de 63 páginas, titulada Centenario: Tudor Arghezi, 1880−1980, donde se hace la
mención de que: Tudor Arghezi puede ser considerado el más alto poeta de nuestro
siglo, estructuramente vinculado al suelo y a la espíritu rumanos, y entrado con
legítimos derechos en el circuito de los valores artísticos mundiales (p. 22). No se
sabe el nombre del autor y traductor del comentario introductivo del libro salido en
Bucarest, porque no está firmado, pero la publicación incluye poesías del libro
Cuvinte potrivite (edición bilingüe, publicada en Bucarest, en la Editorial Minerva,
1977 traducciones por Darie Novacanu, como también la traducción del Salmo,
entre otras, firmada por Domni�a Dumitrescu).
13
Al final del artículo se hace la especificación: Acerca del título del libro
fundamental de Arghezi, que Novaceanu traduce por Palabras adecuadas y Pardo
por Palabras ajustadas, cabe decir que la palabra potrivit tiene en rumano, según
Pardo, el sentido preciso de encaje (pág. 61). (También es verdad que no sabemos
si los traductores piensan tambien en la idea de �palabras hábiles, �ingeniosas,
hechas con arte, es decir: �me�te�ugite, que Argezi incluye).
14
A Arghezi se le puede leer en dos buenas antologías: francesa y española, pero
publicadas en Bucarest y agotadas, y hasta dentro de uno o dos años no se publicará la
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Ady Endre (p. 53), como poetas clave en la literatura de sus
respectivos países. De hecho, parece simplemente un pretexto para
señalar diferencias, no solamente entre los dos creadores, sino entre
las lenguas que ellos utilizan como instrumento de expresión 15. Luego,
esta puesta en común de los dos poetas les sirve a los comentaristas
para hacer referencias a los países de origen de los dos escritores, con
extensión a toda Europa16. En Una mañana en Marti�or (pág.
54−55), hablan del sentimiento de gran ausencia que el poeta deja
detrás en su lugar preferido. Al sur de Bucarest, hoy santuario para la
evocación de lo que fuera morada, taller, refugio. Un lugar donde
volver siempre, donde permanecer. Para pensarse a sí mismo y
proyectarse en los demás. Cincuenta años de Arghezi aquí,
concluyen los autores españoles. En lo que concierne el contenido de
la Nueva Estafeta vemos que la tendencia preponderantemente lírica
de traducciones se mantiene incluso en los siguientes años. De hecho,
en 198117 tenemos una selección de Ocho poemas de Ion Caraion,
concretamente El hombre perfilado en el cielo, Ulises, Lluvias
de agosto, Los muertos, Al mar podrido, Espacio y calma,
Profesión, y Vacío, en traducción de Omar Lara (número 37, del
diciembre, págs. 25−32). En 1982 notamos la presencia de uno de los
autores que inauguraron la creación extranjera en la revista: Lucian
Blaga (de quien se publicó Me�terul Manole, como vimos, en la
primera Estafeta). Esta vez cambia el género (pasándose a su
creación lírica), de modo que tenemos aquí cuatro de sus poemas:
que prepara el hispanista rumano Dario Nov�ceanu de uno de sus libros principales,
Cuvinte Potrivite, o sea, Palabras ajustadas (Plaza & Janés, Barcelona, 1982).
15
Respectivamente: mientras que el rumano es un idioma abierto a la cultura
occidental a través del francés, podría decirse que el húngaro -lengua de origen
urálico- está cerrado a Europa a través del alemán, que le sirve de instrumento de
culturacultural y al mismo tiempo de barrera.
16
Ambos países se parecen en que en ellos la literatura tiene una tradición de
combate político, que guarda cierto parecido con la de Italia del siglo pasado, pero
de la que carecen Inglatera, Francia o España.
17
Este mismo año, Ion Caraion (alias Stelian Diaconescu, su nombre real),
emprende junto con su hija y su mujer el camino del exilio, después de que en 1980
sale su libro de poesías Dragostea e pseudonimul mor�ii (El amor es el seudónimo
de la muerte), pero no tanto sus ensayos autobibliográficos Jurnal (I) (Diario [I]). En
su cinco años de exilio, hasta su muerte (en julio de 1986) la poesía fue su modo de
expresión.
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Canción para el año 2000, De Profundis, Silencio, Yo no
aplasto la corola de milagros del mundo (núm. 48−49 de nov/dic. de
1982: 31−33). La traducción está firmada igual por Omar Lara. En
1983, el mismo traductor introduce en las páginas de la revista Diez
poemas de Marin Sorescu. La selección contiene: Divise la luz,
Cerámica, Balada, El ahogado, Dos veces, Sueño,
Sombra, Espera, Una mujer y, Estremecimiento (en el
número 51/ 1983: 11−17). A título de ejemplo, ponemos aquí, a
continuación, algunas de estas traducciones, tal como aparecen en la
revista (sin la variante rumana que no aparece en ningún caso).
De profundis, de Lucian Blaga:
Un año más, un día, una hora,/ los caminos todos se han retirado ya/
bajo mis pies, a mi paso./ Un año más y un ensueño y un sueño/ y ya estaré
debajo de la tierra,/ amo y señor/ de los huesos que rígidos duermen.//

Silencio, de Lucian Blaga:
Hay tanto silencio alrededor que me parece oír/ el rozo de los rayos de luna
en los cristales./ una voz extraña ha despertado en mi alma/ y una canción
canta en mi/ ajenas añoranzas.// Se cuenta que/ los antepasados muertos antes
de tiempo/ con sangre todavía joven en las venas/ con pasiones intensas en la
sangre/ con sol palpitante en las pasiones/ retornan para continuar/ en
nosotros/ la vida no vivida./ Hay tanto silencio alrededor que me parece oír/
el roce de los rayos de la luna en los cristales.

Cerámica, de Marin Sorescu:
Los arqueólogos han descubierto/ En el territorio de mi cuerpo/ Una vasija de
barro./ La vasija tiene forma de corazón./ En ella un artesano desconocido/
Pintó, ya antes de nuestra era,/ Unos rayos de sol./ Vinieron después otros
hombres/ Que trazaron su alma entre los rayos/ Con motivos populares./
Ahora yo/ agrego a la cerámica antiquísima/ Nuevos dibujos de época,/ Para
que ellos, los sabios del año 4000,/ Sepan también de mi existencia/ Por ahí,
por la mitad del siglo 20/ Aproximadamente.

El ahogado, de Marin Sorescu:
Muchos me aconsejaron/ Que me sumergiera por un tiempo./ Es mejor así./
Por un tiempo./ Y me sumergí/ En el fondo todos tropezaban conmigo./ Y
salí otra vez a la superficie.// Ahora, ya veremos...

Al mar podrido, de Ion Caraion:
Os atormentaremos, os mataremos y reiremos/ Luego seremos asesinados y
reirán/ Somos bastante viejos y astutos para que no nos importe./ Todo es
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verdad, incluso la mentira./ Todo es mentira, incluso la verdad./ La oscuridad
se hace sola.

Espacio y calma, de Ion Caraion:
En mitad de las gemas: las cenizas de los enamorados/ las cosas y los seres
pasan unos por otros/ sin hacerse sufrir como calle por otra/ como noche en el
día o el fuego por el agua/ la luz huele a sosiego y a legumbres/ el sol trajo a
nosotros sus flores y sus gatos/ el tranvía amarillo pasó por el azul/ la vida
por la muerte/ la historia de la/ filosofía por los filósofos de la historia/ lo
dulce por lo amargo/ el norte por el sur/ los árboles sacuden pájaros en la
alfombra / en medio del país cantan las divinidades de las gemas/ la ceniza de
los enamorados penetra por el mundo/ en proemios de espacio y calma/ y los
seres y las cosas pasan unas por otras/ como las muchachas despeinadas por
los pájaros de su pelo/ y del destino.

Conclusión
Tanto es así que esta publicación, como todas las publicaciones
periódicas, se constituye en una fuente inagotable de información,
revelación y erudición. En su caso, siete etapas, siete directores,
distintas secciones, una serie acertada de muchos colaboradores, -entre
ellos, algunos escritores rumanos- plasmaron el valioso universo de la
Estafeta, testimionio incontestable de la vida cultural literaria de la
segunda mitad del siglo XX español. Obviamente, valoramos en esa
publicación su disponibilidad de abrirse al contacto entre la literaturas
en el ámbito de la traducción, implícitamente a la literatura y cultura
rumana. Por otro lado, la pequeña síntesis de la literatura rumana
(entre 1944 y 1983) ofrece aspectos variados de su prosa, poesía y
teatro, toda ella abarcando un largo período cultural desde la clásica
hasta la contemporánea. A lo mejor no encontramos aquí traductores
del exilio del período 1939−1989, pero advertimos su presencia
aunque indirectamente18. Por el resto, son todos traductores agreados
por el poder del país19. Sin más, aquí ponemos las siete apariciones
señaladas, en su orden cronológico, como testimonio del contacto
entre la literatura y la cultura espanola y las rumana, en el ámbito de la
traducción:
18

Basta pensar en la relación de Aron Cotru� con Cayetano Aparicio, su muy
cercano traductor del rumano.
19
Darie Nov�ceanu y Domni�a Dumitrescu �vienen desde Bucarest, de donde
�viene también, indirectamente, Omar Lara (de este modo el escritor empieza a
conocer la literatura rumana antes de su exilio en Rumanía en 74).
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1. La fuga de Sefkí, de Emanoil Bucu�a, traducida por Cayetano
Aparicio, La Estafeta Literaria, 1−15 (1944), 2;
2. Me�terul Manole, de Lucian Blaga, traducido por Cayetano
Aparicio, La Estafeta Literaria, 16−31 (1944−1945), 2;
3. Don Leonidas frente a la reacción, de Ion Luca Caragiale,
versión de Dommni�a Dumitrescu y Darie Nov�ceanu, Nueva
Estafeta, 12 (1979), 21−28;
4. Siete poemas, de Tudor Arghezi, traducidos por Jesús Pardo.
Jesús Pardo y Javier Villán, En el centenario de Tudor Arghezi,
Nueva Estafeta, 24 (1980), 58−61;
5. Ocho poemas, (de) Ion Caraion, traducidos por Omar Lara,
Nueva Estafeta, 37 (1981), 25−32;
6. Cuatro poemas, (de) Lucian Blaga, traducidos por Omar Lara,
Nueva Estafeta, 4849 (1982), 31−33;
7. Diez poemas, (de) Marin Sorescu, traducidos por Omar Lara,
Nueva Estafeta, 51 (1983), 11−17.
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Romanian Writers in the Spanish Press
from 1939 to 1989: Estafeta Literaria
What we advance here is the presentation of some literary works
published in La Estafeta Literaria s pages, in Madrid. We can say that this
magazine provides the Spanish reader with a small synthesis of the
Romanian literature between 1944 and 1983, by introducing some aspects of
its poetry, prose and Romanian drama. We can also say that the magazine is
an important and overpowering form of diffusion of the Spanish and of the
foreign literature, implicitly, of the Romanian one. Last but not least, even
though not much of the Romanian literature is being translated in La La
Estafeta Literaria s issues, we notice that it is spread over a large period of
time, thus responding to our research focus, pursuing the contact on the
Spanish territory between the Romanian and the Spanish literature (as far as
translation is concerned) between 19391989. The seven occasions we refer
to, when writings were issued in the form of translations, constitute the
evidence of the presentation of the Romanian literature and culture in the
Iberian area. Nevertheless, at a closer look, we notice that none of them
brings forward the intellectuals who are already established in Spain. It is not
less true, however, that we have to admit that behind this work we can feel
the presence of the exiled Romanians in Madrid. We are thinking, for
instance, of Aron Cotru� and Cayetano Aparicios interaction, the latter one
being already a well-known translator of Romanian writings. As for the rest,
the others who are involved in the work of translation, they are just the
political authoritys pet people; therefore, we could say that Darie
Nov�ceanu and Domni�a Dumitrescu come from Bucharest, the same place
from where, indirectly, the writer Omar Lara comes, too.
Universidad Complutense
Madrid, España

Au cur du conflit des interprétations
Sur Asfin�it marin de Lucian Blaga
Gisèle VANHESE
Key-words: poetry, image, metaphor, rhetoric, imaginary

Reprenant les analyses de Michel Charles, Paul Ricur affirme
que « les interprétations internes à luvre constituent autant de
lectures virtuelles : récit, interprétation et lecture tendent alors à se
recouvrir. La thèse atteint ici sa pleine force au moment même où elle
se renverse : la lecture est dans le texte, mais lécriture du texte
anticipe les lectures à venir » (Ricur 1991 : 301). Nous voudrions
fonder aujourdhui notre analyse sur un versant de lherméneutique
qui se situe au croisement de limaginaire et de ce que nous
nommerons, après Léon Cellier (Cellier 1965 : 314), la rhétorique
profonde. Sil a fallu attendre, en France, le développement de la
mythocritique pour inscrire  comme la reconnu Jean-Jacques
Wunenburger (Wunenburger 1997)  définitivement la métaphore et,
plus en général, limage linguistique dans le champ du symbolique, en
Roumanie, Lucian Blaga accomplit ce saut qualitatif dès 1937 avec sa
réflexion sur la « métaphore révélatrice » dans Geneza metaforei �i
sensul culturii (La Genèse de la métaphore et le sens de la culture).
1. Interprétations internes et métaphores révélatrices de Blaga
Certains des exemples, que cite Blaga à lappui de ses réflexions
sur la métaphore « plasticisante » et sur la métaphore « révélatrice »,
sont repris à ses propres uvres, en particulier au poème Asfin�it
marin (Coucher de soleil marin), publié dans la revue Gândirea en
septembre 1937 et dans La cur�ile dorului (Au seuil du mystère) en
1938. Il sagit du distique bien connu « Soarele, lacrima Domnului,/
cade în m�rile somnului » (« Le soleil, la larme du Seigneur,/ tombe
dans les mers du sommeil ») quil cite, par ailleurs, à plusieurs
reprises dans son uvre philosophique :
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Piere în jocul luminilor/ saltul de-amurg al delfinilor.// Valul acopere numele/
scrise-n nisipuri, �i urmele.// Soarele, lacrima Domnului,/ cade în m�rile
somnului.// Ziua se curm�, �i ve�tile./ Umbra m�re�te pove�tile.// Steaua teatinge cu genele./ Mut t�lm�ce�ti toate semnele.// Ah, pentru cine sunt
largile/ Vremi? Pentru cine catargele?// O, aventura, �i apele!/ Inim�, strânge
pleoapele ! (Asfin�it marin, Blaga 2012 : 207)�

Comme le dire dHéraclite, la poésie de Lucian Blaga brille de
tous les feux dun diamant obscur. On y reconnaît « ce tour doracle,
ces énigmes, ces réticences qui envoûtent » (Battistini 1968 : 18).
Dans son approche apophatique du Mystère, lauteur tente de dévoiler
les traces, emblèmes, signatures, « runes » qui conservent encore
comme un reflet de lharmonie première dans le cosmos des éléments.
Espace magique où se répondent les fécondes correspondances quune
herméneutique abyssale permet de révéler dans la perspective de la
mythocritique. De nombreux exégètes ont consacré à ces vers de
passionnantes analyses sinscrivant, en particulier, dans le champ de la
rhétorique profonde  le seul que nous prendrons aujourdhui en
considération  comme Alexandra Indrie�, Mircea Borcil�, Ion Pop et
plusieurs autres critiques que nous allons citer tour à tour dans notre
exposé. Nous-même, nous avons dédié quelques-uns de nos essais à
un examen approfondi de ce magnifique poème.
En ce qui concerne le distique central, il sagit du « noyau
métaphorique »  « intuition poétique, révélation » comme le qualifie
L�cr�mioara Petrescu (Petrescu 2004)  autour duquel se structure le
poème. « Soarele, lacrima Domnului » (« Le soleil, la larme du
Seigneur ») est, dun point de vue rhétorique, une métaphore in
praesentia (ou métaphore appositive) : la métamorphose du visible y
est la plus troublante car la transmutation semble seffectuer
directement sous nos yeux. Cette figure syntagmatique est caractérisée
par la présence simultanée, dans lénoncé, des deux pôles du transfert
métaphorique et propose diverses structures. On relève ici la forme où
le vecteur analogique est constitué par une virgule qui crée la relation
��������������������������������������������������������
1
La traduction du roumain est nôtre. Coucher de soleil marin : Dans le jeu des lumières
disparaît/ le saut des dauphins au crépuscule.// La vague recouvre les noms/ écrits sur le sable,
et les traces.// Le soleil, la larme du Seigneur,/ tombe dans les mers du sommeil.// Le jour
finit, et les rumeurs./ Lombre accroît les mythes.// Létoile teffleure de ses cils./ Muet tu
interprètes tous les signes.// Ah, pour qui les étendues du temps ?/ pour qui les mâts ?// Ô
laventure, et les eaux !/ Mon cur, serre tes paupières !

Au coeur du conflit des interprétations. Sur Asfinţit marin de Lucian Blaga 423

de prédication impertinente (Ricur 1975 : 8) � . En fait, la relation
danalogie se fonde sur quatre termes dont un est absent.
Léquivalence suppose en effet que, si le « soleil » tombe du ciel
comme tombe « la larme » du « Seigneur », le ciel devienne un il
immense ou un visage comme le met en évidence Alexandra Indrie�
(Indrie� 1981 : 40). Il est intéressant de constater que Mircea Borcil�
refuse dassigner une fonction prédicative à la deuxième composante
(« lacrima Domnului ») car la prédication créerait une relation de
subordination de cette composante par rapport à la première
(« soarele »). Au contraire, il sagit dune relation « équationelle » qui
oriente le processus métaphorique « dans une direction
translinguistique » (Borcil� 1995 : 100).
En effet, pour Blaga, léquivalence analogique actualisée par la
métaphore révélatrice nest pas semblable à celle de la métaphore
« plasticisante » où (a) = (b). Ici le fait (a) (« le soleil ») nest pas
simplement assimilé à limage (b) (« la larme du Seigneur ») mais
reçoit, par son contact avec (b), un sens qui lexcède et que Blaga
exprime comme (a + x) = (b). Pour Blaga, « dans une métaphore
révélatrice, ce nest donc pas tellement lanalogie qui nous intéresse,
cest surtout la dysanalogie, essentiellement destinée à compléter (a)
par débordement [ ]. Les métaphores révélatrices amalgament ou
conjuguent deux faits analogiques-dysanalogiques en vue de révéler
un (x), à savoir la dimension cachée du mystère » (Blaga 1995 : 330) �.
Selon Mircea Borcil�, le premier élément (a) (« le soleil ») nest plus
vu seulement comme fait concret, mais doit être appréhendé comme
« signe visible dun (x) » (Borcil� 1995 : 98). Notons encore que ce
(x), assimilé par Alexandra Indrie� à lensemble des connotations du
terme, doit être ajouté aussi à tous les autres lexèmes composant
limage : « lacrima » et « Domnului » (et bien entendu « cade »,
��������������������������������������������������������
2

Consulter aussi Prandi 1992 : 240243 ; Manca� 2005 : 322328 ; Parpal�
2005 : 242256.
3
« Într-o metafor� revelatorie nu intereseaz� a�adar numai analogia dintre a �i
b, ci �i dizanalogia, care e tocmai destinat� s� completeze debordant pe
a [ ]. Metaforele revelatorii amalgamizeaz� sau conjug� dou� fapte
analogice-dizanalogice spre a revela în acest fel un x, sau latura ascuns� a
unui mister » (Blaga 1985 : 387).
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« m�rile », « somnului ») (Indrie� 1981 : 30). Nul doute que Blaga ne
transforme ici la lecture du poème en un trajet initiatique, les
métaphores révélatrices en étant les traces indicielles.
Le mystère se révèle donc, chez Blaga, à travers un spectacle de
la nature. Le poète met ici en valeur le symbolisme solaire en
privilégiant non son aspect diurne mais son aspect nocturne. Ce nest
plus le soleil ascendant, qui soppose à la lumière féminine et lunaire,
mais cest ici le soleil descendant, comme le titre lindique : Asfin�it
marin. Dans son commentaire de luvre blaguienne, Ion Pop relie le
thème du coucher du soleil au « paradis dégradé ». Pour le critique, le
« paradis dégradé va trouver un horizon compensateur dans le
monde que natteignent pas les interrogations troublantes, en se
perpétuant comme mythe » � . En fait, immédiatement après le
distique que nous prenons en considération, apparaît le vers : « Umbra
m�re�te pove�tile » (« Lombre accroît les mythes »).
Par la métaphore in praesentia, le soleil devient « la larme du
Seigneur », en une union oxymorique entre le Feu et lEau. Cette
coincidentia oppositorum engendre une vision apocalyptique que
cautionnent à la fois la présence du Démiurge lui-même et la mort de
la lumière, le tout renforcé par le mouvement catabolique de la chute
quactualise la métaphore verbale « cade », verbe « luciférique »
(Indrie� 1981 : 243) selon la belle expression dAlexandra Indrie�. Le
soleil tombe, la larme tombe, réitérant en quelque sorte la chute de
Luceaf�rul dans la mer. Ici le soleil semble se liquéfier et sengloutir
dans leau marine. Il sagit avant tout dune vision car, comme
laffirme Wunenburger, « nulle transcription langagière ne peut faire
léconomie de lextase perceptive » (Wunenburger 1997 : 19). Au
point de vue du chromatisme symbolique, le soleil  comme le feu 
est associé au Rouge, qui renvoie toujours souterrainement au Sang,
eau lourde, obscure, « stymphalisée » (Bachelard 1979 : 137). Le
soleil semble se transmuter en une goutte de sang.
��������������������������������������������������������
4

« Paradisul în destr�mare va g�si un orizont compensator în lumea neatins�
de întreb�rile tulbur�toare, perpetuându-se ca poveste » (Pop
1981 : 205). « Întreb�rile tulbur�toare » peuvent être ici associées, selon
nous, au « souci » heideggeirien ou à la « finitude » dYves Bonnefoy.
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Le terme « larme », « eau triste » selon Bachelard (Bachelard
1979 : 66), introduit le thème blaguien de la « tristesse
métaphysique ». On y reconnaîtra la « boal� » (« maladie ») qui
envahit à la fois le « Moi problématique », selon la terminologie de
Ion Pop (Pop 1981 : 576), ainsi que lunivers. Dans cette perspective,
le soleil des vers analysés est un soleil possédant la « fonction
ambivalente de psychopompe meurtrier et hiérophante initiatique »
(Eliade 1991 : 124) que décèle Mircea Eliade. Sabîmant dans « les
mers du sommeil » reliées au règne de la Nuit, il devient ici comme
une hypostase du soleil noir :
Le royaume des morts, la fragmentation de lesprit, lengloutissement de la
vie : le soleil noir ne fait référence quà la dispartion de lhomme, de lâme,
de lesprit, des dieux et du cosmos dans une nuit originelle grouillante de
fantasmes. Il est de ce point de vue le symbole de la mélancolie (Cazenave
1998 : 642).

Leau du distique devient alors frontière de lAu-delà ; lespace
souvre sur le monde de la létalité. Selon une isotopie encore plus
profonde, leau marine est « la meilleure image, en même temps, de la
matrice primordiale et de linconscient » (Cazenave 1998 : 405). En
fait, le soleil tombe dans « les mers du sommeil » : cette métaphore
génitivale qui unit deux lexèmes nominaux  dun côté un élément
géographique « les mers » et, de lautre, un élément humain le
« sommeil »  est ambiguë car elle peut constituer soit une métaphore
in praesentia, soit une métaphore in absentia. Par sa fulgurance, cette
dernière sapparente à une hallucination : lun des pôles du transfert
tropique (le comparant) est présent alors que le sujet du discours
primaire (le comparé) est fantômatiquement absent de lénoncé. Le
processus de recatégorisation opère alors une nouvelle création de
sens que le lecteur interprète pour tenter de résoudre le conflit
sémantique. Chez Blaga, les mots deviennent des intersignes et la
plupart des images, par leur séduction énigmatique, semblent émaner
dun univers auquel seul le poète a accès. Tout se charge dinsolite.
Insolite qui « a partie liée avec lidée dun Seuil, de limite entre deux
mondes » (Guiomar 1993 : 280).
Ici le comparé absent  le territoire phantasmatique du sommeil
relié à la fois au rêve et à linconscient  est assimilé à des « mers »
infinies comme le suggère lemploi du pluriel. Mircea Eliade a bien vu
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que, chez Blaga, le sommeil indique « le retour à lunité organique
primordiale, à létat paradisiaque de la création sans conscience. Il est
un état presque prénatal, embryonnaire, dans lequel la vie nétait pas
séparée de la conscience, dans lequel la liberté, le péché, le drame
nexistaient pas » (Eliade 1989 : 135) � . Il est certain quavec
« somnului », on revient à la grande constellation thanatique repérée
dans le complexe de leau mortelle, bien quil sagisse ici dune mort
euphémisée. Constellation symbolique que thématise aussi le poème
Cântecul somnului (Le chant du sommeil). Le soleil aurait pu tomber
dans la mer qui sendort, le poète anthropomorphisant le repos de la
nature. Or il tombe non pas dans leau marine, mais dans « les mers du
sommeil », « un espace  comme lécrit Bachelard  qui perd ses
horizons » (Bachelard 1988 : 198) ouvrant sur une topologie
fantastique.
Si le génitif possède, au contraire, une valeur déquivalence
entre les lexèmes nominaux, « m�rile somnului » est alors une
métaphore in praesentia où le sommeil lui-même est assimilé à une
eau marine. Cest cette valeur que reprend Bachelard dans Lespace
onirique, où il distingue « les deux grandes marées qui, tour à tour,
nous emportent au centre de la nuit » (Bachelard 1988 : 195). Alors
que Novalis observe que « le sommeil lui-même nest rien dautre que
le flux de cette invisible mer universelle » (Chevalier, Gheerbrant
1987 : 381), Bachelard parle de « leau du sommeil » qui « dissout »
lêtre et des « eaux du sommeil profond » (Bachelard 1978 : 125) où
se forment les « rêves dextrême nuit » (Bachelard 1978 : 126).
Laccent est mis sur la maternité de leau en particulier comme
« élément berçant » (Bachelard 1979 : 177) .Par un regressus ad
uterum, lâme rejoint ainsi lunivers des rêves et des archétypes en un
retour à létat embryonnaire, désir de dissolution et de réintégration
dans l« eau-plasma » originaire (Chevalier, Gheerbrant 1987 : 380).
Que lon choisisse lun ou lautre type métaphorique, il nen
reste pas moins que cette image a quelque chose détrange,
dUnheimlich. Doù naît ce trouble ? Selon nous, du figement des flots
vu que le sommeil est caractérisé par limmobilité qui en fait, chez de
nombreux peuples, un frère de la mort. Il sagit dune eau qui nest
��������������������������������������������������������
5

Consulter Gan� 1976 : 245.
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plus transparente et vive, mais de cette « eau lourde », dont parle
Bachelard, « plus profonde, plus morte, plus ensommeillée que toutes
les eaux dormantes, que toutes les eaux mortes, que toutes les eaux
profondes quon trouve dans la nature » (Bachelard 1979 : 64). Cest
une eau qui a absorbé la rougeur puis la noirceur en une scansion
chronologique qui passe du crépuscule à la nuit. Ajoutons que
lespace illimité créé par le pluriel des « mers du sommeil » inquiète
par sa violente opposition à lespace intime qui est, au contraire, celui
du bon sommeil pour Bachelard : un espace « qui se resserre, qui
sarrondit, qui senveloppe, est un espace qui est confiant en la
puissance de son être central. Il enferme normalement les rêves de la
sécurité et du repos » (Bachelard 1988 : 198).
Relevons enfin que, sur le plan scriptural, le syntagme même
« Soarele, lacrima Domnului, / cade în m�rile somnului » dévoile une
dissymétrie, révélatrice à son tour de linquiétante étrangeté de la
vision. En effet, « lacrima Domnului » et « m�rile somnului » forment
un parallélisme grâce à la même structure des groupes bi-nominaux
génitivaux et à leur position en fin de vers, que renforce encore la rime
riche. Or il sagit dune fausse symétrie car léquilibre entre les deux
groupes génitivaux est brisé par le fait que si le deuxième élément
(« Domnului », « somnului ») est au singulier, le premier élément est,
une fois, au singulier (« lacrima ») et une autre fois au pluriel («
m�rile »). Notons que ce déséquilibre perturbant apparaît encore dans
les deux pôles de laction qui se situent sur des plans
différents : « Soarele cade în m�rile somnului ». Si le soleil appartient
à lunivers concret, son point darrivée, « les mers du sommeil »
appartiennent non plus à une mer réelle, mais déjà à linvisible. Et
cest cette « disanalogie » qui, selon nous, indique que le soleil a déjà
incorporé le (x) (et est donc devenu un a + x) lorsquil tombe dans une
mer qui nest plus la mer visible. Il nest plus désormais lastre réel
mais un signe du mystère.
En fait, les deux métaphores, « soarele, lacrima domnului » et
« m�rile somnului », reliées par le verbe « cade », forment un
syntagme complet dont linterprétation excède la valeur symbolique
de chaque composante prise séparément. À partir du caractère féminin
et maternel de la mer, traits qua relevés Bachelard, Alexandra Indrie�
pense à une union hiérogamique entre les puissances viriles et
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féminines (Indrie� 1981 : 3040). Noces cosmiques, « divine
conjonction de la lumière et de la mer, du masculin et du féminin, du
Grand Anonyme et de la Grande Mère »�.
Cette coincidentia oppositorum, dont nous avons relevé le
caractère apocalyptique, serait donc à la fois destruction  comme
linfère tout le symbolisme de leau triste, du soleil descendant, de la
mélancolie et de la mort  mais aussi renaissance à travers une nouvelle
cosmogonie, Grand Temps cyclique ou « éternel retour » éliadien.
Nouvelle création où la larme du Démiurge est homologue, pour nous, à
celles de Manole. Fondation réclamant toujours le sacrifice dune partie
de soi, conception tragique née, selon Mircea Eliade, chez les
Paléoagriculteurs. « Umbra m�re�te pove�tile » (« Lombre accroît les
mythes ») : face au soleil qui tombe dans la mer, le poète « traduit », «
interprète tous les signes » pour nous révéler le caractère numineux de sa
vision transfiguratrice de la nature.
2. Apport externe de lexégèse comparatiste
Dans sa profonde analyse, Alexandra Indrie� note que le distique
final  « O, aventura, �i apele !/ Inim�, strânge pleoapele ! » (« Ô
laventure, et les eaux !/ Mon cur, serre tes paupières ! »)  indique que
le Je poétique ferme les yeux devant la conjonction nuptiale entre le
soleil et la mer quil féconde. Pour elle, il sagit dune réaction de crainte
engendrée par le Mysterium tremendum (Indrie� 1981 : 33) : la larme est
« le symbole de la semence paternelle divine » alors que la mer est
lélément féminin « réceptacle et matrice ». Elle considère même que le
sommeil, dans cette perspective mythocritique, est « léquivalent de la
période de germination » tandis que le verbe « cade » ne peut
quexprimer « lacte de fécondation » (Indrie� 1975 : 98).
En ce qui concerne le distique précédent  « Ah, pentru cine sunt
largile/ Vremi ? Pentru cine catargele ? » (« Ah, pour qui les étendues du
temps ?/ pour qui les mâts ? »)  elle prétend, un peu hâtivement à notre
avis, que linterrogation regarde la place du Je dans le monde et « son
destin dans limmensité spatiale et temporelle du cosmos » (Indrie�
1981 : 34). Enfin, elle conclut  en ce qui concerne le premier vers du
��������������������������������������������������������
6

« Divina conjunc�ie a luminii �i m�rii, a masculinului �i a femininului, a
Marelui Anonim �i a Marei Mume » (Indrie� 1981 : 32).
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distique final  quil se réfère aux « eaux » comme symbole de linfini et
à « linquiétude pour la précarité et lincertitude du destin humain comme
aventure » (Indrie� 1981 : 34). Quant au vers final lui-même, elle
affirme que le Je poétique, devant le spectacle abyssal et troublant, a «
une sensation de vertige » (Indrie� 1981 : 35) qui le pousse à interrompre
lévocation. Elle parle de « laudace » dimaginer ces noces cosmiques
cest à dire denvahir par limagination « le territoire du mystère
interdit du Grand Anomyme » (Indrie� 1981 : 36). Il sagirait en
quelque sorte de linterdiction de la « censure transcendantale ».
À lappui de son interprétation, la linguiste cite un mythe de
genèse cosmogonique, auquel se réfère Blaga dans son uvre, comme
substrat du poème, mythe remontant au néolithique relatant « la
grande lutte et la grande union entre le féminin et le masculin »7. Si
cette explication apparaît convaincante, elle ne réussit toutefois pas à
élucider complètement les deux derniers distiques. La conclusion du
poème peut être éclairée, à notre avis, par une donnée externe qui na
pas été relevée jusquà aujourdhui par les exégètes de Blaga. La
perspective comparatiste montre en effet quAsfin�it marin possède un
hypotexte inconnu, Brise marine de Mallarmé :
La chair est triste, hélas ! et jai lu tous les livres./ Fuir! là-bas fuir ! Je sens
que des oiseaux sont ivres/ Dêtre parmi lécume inconnue et les cieux !/
Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux/ Ne retiendra ce cur qui dans
la mer se trempe/ Ô nuits! ni la clarté déserte de ma lampe/ Sur le vide papier
que la blancheur défend/ Et ni la jeune femme allaitant son enfant./ Je
partirai! Steamer balançant ta mâture,/ Lève lancre pour une exotique
nature !// Un Ennui, désolé par les cruels espoirs,/ Croit encore à ladieu
suprême des mouchoirs !/ Et, peut-être, les mâts, invitant les orages/ Sont-ils
de ceux quun vent penche sur les naufrages/ Perdus, sans mâts, sans mâts, ni
fertiles îlots.../ Mais, ô mon cur, entends le chant des matelots ! (Brise
marine, Mallarmé 1989 : 38).

« Fuir », écrit Mallarmé, la civilisation et son ennui pour aller
vers la splendeur d« une exotique nature ». Cétait la même
méditation désirante quoffrait déjà Parfum exotique, un des poèmes
baudelairiens des Fleurs du mal. Alors que pour Baudelaire, le chant
sunissait, en une fusion synesthésique, au parfum enivrant de la
végétation, pour Mallarmé il se transmute en un véritable chant
��������������������������������������������������������
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« Marea lupt� �i marea nunt� între feminin �i masculin » (Indrie� 1981 : 40).
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tentateur. En effet, lécrivain, dans la seconde partie du poème,
entrevoit non seulement le départ vers lAilleurs exotique, mais aussi
 et paradoxalement  son propre naufrage, en une vision de « mâts »
pris dans la tempête « invitant » les orages. Parti de lévocation de
Parfum exotique, Mallarmé renonce ici aux « fertiles îlots » pour
envisager lanéantissement aqueux comme terme ultime de son
voyage. Dans le dernier vers de Brise marine, le poète  sadressant à
son « cur »  nous fait pressentir que, malgré les dangers de la
traversée (ou peut-être à cause de ceux-ci), il ne renoncera pas au
voyage, le chant des matelots devenant ici lhomologue du chant
sirénique : « Mais, ô mon cur, entends le chant des matelots ! ».
Si dans une de nos études précédentes, nous avons analysé en
profondeur linfluence de Brise marine de Mallarmé sur Asfin�it marin
de Blaga, nous voudrions ici relever uniquement les convergences
entre les deux poèmes pour mettre en évidence combien la perspective
externe de lhypotexte étranger peut éclairer le point de vue interne de
linterprétation. Même si aucun texte de Mallarmé napparaît dans les
traductions de poètes français qua publiées Blaga, il est certain que
lauteur transylvain le connaissait profondément. Nous en avons la
preuve lorsquil cite les vers de LAzur, un poème de Mallarmé qui
précède juste Brise marine dans le même recueil de Poésies. Blaga
propose ces vers comme exemples de métaphores plasticisantes, dans
La Genèse de la métaphore et le sens de la culture, pour les opposer
aux métaphores révélatrices, en particulier celles contenues dans deux
vers dAsfin�it marin : « Soarele, lacrima Domnului,/ cade în m�rile
somnului ».
Blaga reprend au poème mallarméen au moins trois éléments : le
titre contenant « marin », la présence du terme « mât » et surtout, de
manière décisive, le vers final comprenant  dans les deux textes 
une apostrophe au « cur » suivie dun impératif. Cest surtout le
terme roumain catarg qui polarise lattention. Signifiant « mât », il est
déjà présent dans Dintre sute de catarge (Parmi tant de mâts)
dEminescu dont les critiques ont relevé linfluence sur le poème
blaguien. Face à létendue marine, Blaga sinterroge : « pour qui les
mâts ? », « mâts » étant la métonymie non seulement du navire mais
aussi du voyage, de tout voyage. En fait, la réponse se fonde sur deux
substantifs : « Ô laventure, et les eaux », dualité emblématique que
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Bachelard avait déjà illuminée lorsquil déclarait que le véritable
départ na jamais lieu que sur leau.
Blaga est tenté par laventure sur les eaux et peut-être même par
le dernier voyage, comme le révèle aussi le poème Scoica (Le
Coquillage) : « Tout un côté de notre âme nocturne sexplique par le
mythe de la mort conçue comme un départ sur leau » (Bachelard
1979 : 103) affirme Bachelard dans son étude du complexe de Charon.
Lattirance fatale pour leau est provoquée par une rêverie de
dissolution, de réintégration dans lordre cosmique qui cache sans
doute aussi un désir de renaissance. Cette tentation a lieu  chez Blaga
 durant une suspension extatique du devenir temporel marquée par le
« O » dinvocation. Pourtant le dernier vers impose une conclusion
radicalement différente de celle quil avait héritée de Mallarmé. En
effet, Blaga sadresse à son « cur », cest-à-dire à son Moi profond,
pour lui intimer de fermer les paupières. Le parallélisme avec le vers,
lui aussi conclusif, de Mallarmé est troublant et montre, à notre avis,
combien Brise marine est lhypotexte cryptique de Asfin�it marin de
Blaga. Mais alors que chez Mallarmé, le poète incite le cur à écouter
le chant sirénique des matelots invitant au voyage mortel, chez Blaga
le cur doit se fermer aux visions tentatrices de la splendeur marine.
Et ce repli est réalisé, à notre avis, au nom dune réalité plus haute.
Entre lélan centrifuge du voyage mallarméen et le repli centripète sur
la profondeur intime, Blaga choisit le reploiement sur un espace
intérieur, quil soit celui de linconscient et du rêve, quévoquent
admirablement les « mers du sommeil », ou quil soit celui de
lautochtonie, dont le Village roumain est le centre gravitationnel.
Comme nous lavons montré dans un autre essai (Vanhese
2011 : 17291748), un tel choix sera repris et confirmé par un poème
successif, Ulise, publié posthume en 1962 et inclus dans le recueil
Cor�bii cu cenu�� (Barques porteuses de cendre). On notera que
lUlysse de Blaga choisit non le voyage vers lAilleurs et ses orages
aventureux mais le nostos dans la terre natale, cette Ithaque qui se
confond  pour lui  avec le Village et ses mythes ancestraux. On sait
que dans le paradigme du voyage légué par le Romantisme et le
Symbolisme, se projette « lombre portée de la Mélancolie dOccident
sur le discours de lÊtre » (Néé 2004 : 335) qui oppose un Ici  voué à
la mort, à la finitude et à ses manques  à un Ailleurs fantasmatique,
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lieu du désir et de labsolu. Bipolarité désenchantée, quont vécue
Chateaubriand, Nerval, Flaubert, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud et
tous ceux qui ont connu « lamer savoir » baudelairien du voyage,
« leur permettant de sabsenter à leur contemporanéité au nom de
lorigine, et à leur spatialité propre au nom du paradis perdu » (Néé
2004 : 338). Mais contrairement à Mallarmé, Lucian Blaga opère un
changement de perspective radical : il refuse lappel de laventure
dans Asfin�it marin et ne repart pas dIthaque dans Ulise, privilégiant
ainsi le nostos en un élan vers lhic et nunc. Et si Blaga reprend le
même mouvement, exprimé par les mêmes matrices formelles que
chez Mallarmé, cest pour lui imprimer cependant une direction
complètement différente. La connaissance de lhypotexte mallarméen
permet ainsi de mieux comprendre quel était lenjeu des derniers vers
du poème.
Parlant du caractère dialectique de la lecture, et donc de
lexégèse textuelle, Paul Ricur reconnaît quon peut « parler du
travail de lecture, comme on parle du travail du rêve » (Ricur
1991 : 307). Citant Jauss, le philosophe affirme qu« il est demandé
par là au lecteur de prendre la mesure de lhorizon de sa propre
expérience et [de] lélargir en le confrontant avec lexpérience de
lautre, dont le précieux témoignage se révèle dans laltérité du
texte » (Ricur 1991 : 321). Pour lherméneutique littéraire, laltérité
se dévoile non seulement dans le rapport fondamental auteurtexte
lecteur, mais aussi dans le rapport entre le lecteur et la communauté
des exégètes qui, par leurs analyses, permettent de révéler le non-dit
du texte. Dans cette perspective, lapproche interne relative à luvre,
à lauteur, à lhistoire littéraire où celui-ci sinscrit, et lapproche
externe offerte par la démarche de la littérature comparée se
rencontrent. Et plutôt que dun conflit des interprétations peut-être
faudrait-il parler dun dialogue en vue dune compréhension plus
complète du poème, qui  par sa nature abyssale  est inépuisable.
Comme laffirme Blaga, « la métaphore sappréhende, peut-on dire,
dans une genèse perpétuellement en cours » (Blaga 1995 : 297)8. Paul
Ricur y voit la caractéristique principale de ce type dexégèse, quil
��������������������������������������������������������
8

« Surprindem metafora într-o genez� permanent� ca s� zicem a�a » (Blaga
1985 : 357).
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rapproche même  pour son enjeu existentiel  de lexégèse biblique :
« Ce primat assigné à la compréhension sexplique par le rapport tout
à fait primitif entre connaissance et jouissance (Genuss), qui assure la
qualité esthétique de lherméneutique littéraire. Ce rapport est
parallèle à celui entre lappel et la promesse, engageant une vie
entière, qui caractérise la compréhension théologique » (Ricur
1991 : 319). Quête herméneutique qui est aussi, pour le lecteur, une
quête destinale.
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At the Heart of the Conflict of Interpretations: On Asfin�it marin by
Lucian Blaga
In writing our reflections within that vast phenomenological and
epistemological workshop of comparisons of the Imaginary that JeanJacques Wunenberger evokes, we would like to explore a new aspect of
hermeneutics located at the intersection of the Imaginary and of deep
rhetoric. Our essay takes up, in the first section, the different interpretations
that Romanian criticism has suggested for Lucian Blagas Asfin�it marin. We
find that these interpretations are basically centered on the problematics of
revelatory metaphor in Blaga. After having emphasized the value of these
internal readings, we demonstrate, in the second part, that they do not
completely throw light on certain facets of the poem. Moving from an
external comparativist perspective, we demonstrate that these aspects may be
interpreted thanks to the knowledge of a foreign source of Blagas poem that
we have discovered and which is fundamental to its understanding.
Université de la Calabre
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Hortensia Papadat-Bengescu: Nebunia∗
Georgeta Loredana VOICIL�
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Str�ina, modernism

Lucrarea de fa�� are în centru romanul Str�ina, carte recent
recuperat� din fragmente de manuscris de editoarea Gabriela Om�t în
volumul de Opere ap�rut la Academia Român�, Funda�ia pentru
�tiin�� �i Art�. În colec�ia de fi�e medicale ale personajelor din
scrierile de maturitate ale Hortensiei Papadat-Bengescu întâlnim boli
esen�ialmente ale trupului: cancer, ftizie, ulcer, gut�, boala de inim�.
În Str�ina, locul central în vitrina de curiozit��i a lumii romane�ti este
ocupat de nebunie. Originalul volum ofer� dou� dimensiuni ale
obsesiei scriitoarei pentru aceast� problematic�. Avem, pe de o parte,
Dosarul de crea�ie în care sunt adunate note de lucru pentru Str�ina,
variante abandonate, dar �i inser�ii de jurnal, însemn�ri personale ale
autoarei. Apoi avem romanul propriu-zis, ori mai bine spus, varianta
de roman propus� de editoare. În lucrarea de fa�� vom urma calea
romanesc�, analizând cel mai interesant excurs în lumea nebuniei,
cazul doctorului Walter.
Casa Walter, partea a doua a romanului Str�ina, se deschide cu
privirea în oglind� a Coc�i-Aimée care dezv�luie în locul p�pu�ii de
por�elan cu bucle blonde, un chip cu totul nou: un cap androgin f�r�
vârst� precis�, cu ondula�ii de platin� str�lucitoare, lipite pe un craniu
f�r� accidente de teren, deci propriu pentru realizarea perfect� a unui
manechin de coafor (Papadat-Bengescu 2012: 83). Chiar dac�
înf��i�area de panoptic provoac� celor care o întâlnesc pe Aimée un
�����������������������������������������������������������
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val de repulsie amestecat� cu team�, ceea ce vedem este doar o masc�
pe care, dup� cum scrie autoarea în notele sale de inten�ie, femeia �i-o
va ridica treptat dup� moartea so�ului s�u. Sub pojghi�a ciudat� �i
extravagant� care s-a format în jurul lui Aimée, hr�nit� parc� din
miasmele otr�vite ce plutesc în jurul doctorului Walter, se ascunde o
femeie obi�nuit�, destul de banal�, care î�i urm�re�te so�ul crezând c�
acesta are o aventur�. Scriitoarea �ine s� puncteze în repetate rânduri
modestia resurselor ei interioare. Aimée este str�in� de tot ceea ce nu
prive�te propria ei persoan�. Este vorba aici despre un tip de
înstr�inare regal�, de o profund� înamorare de sine. Cum ea este tot ce
poate exista mai de pre� pe lume, atunci când începe s� suspecteze c�
cercet�rile doctorului urm�resc g�sirea unui toxic, este convins� c�
acesta vrea s� o ucid�, dramatica ei asasinare fiind scopul întregului
proces. Coca-Aimée nu poate proiecta realit��i în afara sa, iar
autoanihilarea este de neconceput pentru ea.
În contrast, portretul lui Walter acumuleaz� toate m�rcile
rafinamentului �i ale superiorit��ii intelectuale, scriitoarea construind
pagini întregi pe marginea complexit��ii caracterului acestuia.
Doctorul este Walter cel rafinat, cel care dorea permanent s� ating�
limita, ascu�i�ul, striden�a, el care se compl�cea în muchia lucioas� de
lam� a orice, sau în gustul acid pe care-l suporta f�r� de fior
(Papadat-Bengescu 2012: 1321). Ceea ce îl define�te pare a fi gustul
pentru monstruos �i sublim, no�iuni ce se împletesc inseparabil pentru
el într-un singur cuvânt: excep�ionalul. Întreaga sa existen�� este
structurat� pe baza acestor coordonate. Un act excep�ional, cel din
urm�, devine descoperirea unei substan�e toxice necunoscute. Walter
este un înstr�inat. În mai multe fragmente acesta î�i arat� indiferen�a
fa�� de desconsidera�ia celor din jur, m�rturisind preocuparea
exclusiv� pentru ceea ce se afl� în interiorul s�u, suveranitatea eului.
Este vorba, precum în cazul Coc�i-Aimée, de un egoism exacerbat, ce
î�i construie�te propria realitate, autosuficient�, departe de ceilal�i. Dar
dac� Walter aspir� la statutul de geniu, pentru c� î�i pune egoismul în
slujba unui ideal �i î�i justific� izolarea prin studiul necesar realiz�rii
acestui ideal, Aimée r�mâne la starea de cucoan� în�crit�, ratarea sa
existen�ial� fiind complet�.
Doctorul Walter are con�tiin�a diferen�ei dintre el �i ceilal�i
oameni: se plictisea cumplit �i plictisea pe ceilal�i, cu care n-avea
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niciun punct de contact (Papadat-Bengescu 2012: 97). Acesta a fost
dintotdeauna un str�in, îns� alienarea se acutizeaz� în timp, conducând
în cele din urm� la nebunie �i încheindu-se prin moarte. Pentru o
vreme sanatoriul îi procur� o pasiune care îl scoate din marasmul
existen�ial: boala. Cap�t� astfel obsesia vreunui num�r de pat sau al
unei camere, orgoliul s�u g�se�te împlinire în pasiunea de a vindeca,
provoc�rile fiind pe m�sur�. Tân�rul doctor nu încearc� îns� s� fac�
acte umanitare, ne avertizeaz� vocea naratorial�. Walter nu este doar
un înstr�inat închis în turnul lui de filde�, este un mizantrop f��i�, iar
finalitate umanitar� a actelor sale e f�r� de voie: c�utând numai
reu�ita, f�ptuia binele �i ceva din naiva, din stupida, credea el,
recuno�tin�� a bolnavilor f�r� de voie îl împro�ca uneori, întocmai ca
�i puroiul vreunui abces (Papadat-Bengescu 2012: 1321). Walter s-ar
vrea pur, precum vreunul dintre elixirele cu care lucreaz�, �i-ar vrea
esen�a conservat� în flacon de diamant, inalienabil�, f�r� de atingere
cu cei din jur. De�i încearc� s� î�i trateze bolnavii ca pe ni�te simple
fi�e medicale, acesta constat�:
Totul e contagios, orice contact, via�a fizic� ca �i cea social� e un permanent
proces de contagiuni neprecizate, nedovedite, ca acele miriade de microbi care
circul� în spa�iul fizic ce-l chem�m salubru (Papadat-Bengescu 2012: 1321).

Oroarea contactului uman, îndep�rtarea tot mai pronun�at� de
legile firii, îl fac în cele din urm� pe doctor s� renun�e la palatul s�u, la
fort�rea�a sa îndr�git�  sanatoriul: treptat, firea lui nesociabil� îl
f�cuse s� se dedice exclusiv cercet�rilor de laboratoriu; acolo, prin
for�a lucrurilor, nu avea nevoie de contact cu ceilal�i, era singur
(Papadat-Bengescu 2012: 123). Singur�tatea este îns� o metres�
insidioas�. Treptat Walter este prins în mrejele propriilor gânduri, ale
propriei cruzimi. Otrava, care în text nu este doar cea fizic�, ci în
primul rând una simbolic�, înc�rcat� de semnifica�ii, i se împr��tie în
vene �i intoxic� spa�iul din jurul s�u, casa Walter (sintagm� aleas� a
da �i titlul acestei p�r�i a romanului Str�ina), �i pe singura persoan�
claustrat� în acest spa�iu: Aimée. Doctorul Ghi��, simbol al ra�iunii �i
al bunului sim�, prin opozi�ie cu excentricitatea �i absurditatea
celuilalt, fiind doar un vizitator rar, nu este contaminat. Casa Walter
este casa aceea cu stafii, casa aceea blestemat�(Papadat-Bengescu
2012: 855), Aimée se bucur� atunci când p�trunde cineva din exterior,
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cineva care nu era stafie (Papadat-Bengescu 2012: 111), ea îns��i
fiind afectat�, c�ci Ghi�� Vlad constat� despre doamna Walter:
Nu-mi plac iesmele (Papadat-Bengescu 2012: 113). Înstr�inarea
doctorului devine absolut� prin t�ierea treptat� a tuturor pun�ilor de
leg�tur� ale acestuia cu via�a, prin retragerea sa definitiv� într-un
spa�iu nebulos, al propriilor fantasme. A donat sanatoriul, nu mai
prime�te niciun fel de clientel�, �i-a transformat biroul într-un
laborator ocult, în�esat cu c�r�i, note, vase, aparate necesare cercet�rii
sale. Aici doarme, un om de serviciu a�ezat în fa�a u�ii îl p�ze�te,
nimeni nu are voie s� intre la el. De�i aberant, comportamentul s�u
prime�te justific�ri logice: are nevoie de timp �i de lini�te pentru
lucrarea care îl pasioneaz�: În acest fel, totul era normal, explicabil,
afar� numai de un aport de exaltare, de o mistic� �i de un proces de
dizolvare a omului (Papadat-Bengescu 2012: 113). Pentru c� îmbrac�
pentru cei din afar� haina normalit��ii, cazul Walter nu poate fi
denun�at de c�tre singura persoan� aflat� în interior, sub directa sa
influen��: so�ia Aimée. Întrebarea esen�ial� care asud� din paginile
acestei sec�iuni a romanului se formuleaz� astfel: Este Walter nebun?.
Coca-Aimée este convins� de acest fapt, îns� pentru lector se
p�streaz� incertitudinea. Într-o not� din Dosarul de crea�ie, în care
scriitoarea traseaz� câteva coordonate ale devenirii personajelor sale,
noteaz� pentru Walter: suspect în moarte ca �i în via��, Walter ia cu
el secretul chimic, dar mai ales secretul propriei lui fiin�e. S�n�tos la
minte, seminebun, nebun?.. (Papadat-Bengescu 2012: 1285).
Neurologul Matei, personaj episodic pe care îl întâlnim în mai
multe variante vorbind la înmormânatrea lui Walter, �ine un discurs
întrucâtva elogios despre cel care fusese un mare c�rturar, dar care în
ultimul timp se l�sase prad� bolii, o neurastenie acut� care îl
împinsese a c�uta un mod demn de ie�ire din incinta vie�ii. Vocea
acestui personaj pare a fi vocea ra�iunii, neurologul care ofer�
justific�ri atât clinice, cât �i filosofice actului pare a se apropia cel mai
mult de secretul lui Walter. Câteva rânduri mai jos, mult mai poetic�,
apare o alt� justificare, a lui Walter însu�i se pare: De ce nu vrea
nimeni s� conceap� o cruzime aplicat� lui însu�i, de�i mul�i
observaser� din treac�t c� era un om crud? (Papadat-Bengescu 2012:
842). În estetica sa, cruzimea ocup� un loc central, cea care l-a înv��at
s� fie crud �i i-a cultivat cruzimea fiind îns��i Salema. Informa�iile pe
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care le recuper�m din Dosarul de crea�ie, care nu au intrat deci nici în
Variant� de reconstituire, nici în Romanul alternativ, pot fi valoroase.
Cit�m urm�torul fragment, relevant pentru în�elegerea lui Walter:
Care era secretul lui Walter? Niciunul pe atunci, niciunul pe care s� po�i pune
un nume, c�ruia s� îi po�i da o form�, o expresie. El! El însu�i, cu
posibilit��ile lui, el era acel secret pe atunci. [...] Indiferent c� cercetarea lui
era �tiin�ific�, indiferent c� era condus� de dorin�a sinuciderii, �i anume f�r�
de urme, otrava aceea era mai ales esen�a lui, a fiin�ii, a inteligen�ii, a
preceptului de via��, a temperamentului, a existen�ii lui (Papadat-Bengescu
2012: 1344).

A�adar misterul Walter, despre care vorbe�te toat� lumea,
despre care scriu ziarele, lansând diferite ipoteze (munc� de savant în
folosul unei descoperiri esen�iale în �tiin�� ori c�utarea unui explozibil
pe care s�-l vând� unei ��ri str�ine, tr�dându-�i neamul), secretul care
o nedumere�te atât de tare pe Aimée, care nu poate în�elege, dar
b�nuie�te c� acesta îl îndep�rtase de ea cu totul (Papadat-Bengescu
2012: 132), a�adar secretul lui Walter este el însu�i, esen�a sa stranie,
întâmpl�rile din interiorul s�u, care cresc, evolueaz�, acaparând totul,
ajungând la o stare pe care neurologul Matei o nume�te cu
compasiune depresie, iar Coca-Aimée cu spaim� nebunie, pentru c�
asta este în fapt, ori pentru c� un alt cuvânt mai potrivit nu se g�se�te.
Atâta timp cât esen�a sa nu se încheag� în ideea precis� a descoperirii
otravei, Walter traverseaz� un spa�iu al incertitudinii, de ezitare
boln�vicioas�: fusese un timp de pendulare morbid�, �i acum iar��i
ceva se l�murea, dup� acele �ov�iri întrevedea un punct fix, care
repede devenise obsesie (Papadat-Bengescu 2012: 854). Dup�
g�sirea unui con�inut fizic în care s� î�i distileze esen�a, urmeaz� o
nou� etap�, esen�ial�, ce const� în g�sirea unui scop pentru acesta. Un
scop pur �tiin�ific nu i se pare echitabil, c�ci el are nevoie, ca
întotdeauna, de excep�ional, de împletirea sublimului cu monstruosul.
Cum Aimée îi provoac� doar dezgust, iar dezgustul e o b�utur� slab�,
un alcool falsificat, �i lui îi trebuia ceva des�vâr�it (PapadatBengescu 2012: 109), Walter se întoarce spre cea care i-a educat
gustul pentru cruzime, Salema cea din portret, un portret fiind mai
u�or de adorat pentru el decât o fiin�� din carne �i oase. Înstr�inarea lui
Walter, retragerea sa în izolarea în care singur� companioan� îi devine
pânza strigoaicei (a�a cum o cheam� în gând Aimée) este cauza
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evolu�iei sale înspre maladia mental�. Dup� nop�i de lucru intens �i
nesomn, de retragere în acel semiîntuneric dinl�untrul s�u, doctorului i
se pare c� Din cadrul portretului ei, Salema cerea pe Aimée drept
victim�, i se p�rea lui Walter c� Salema îi comand� s� omoare pe
Aimée, pe care, fire�te, o ura din gelozie (Papadat-Bengescu 2012:
104). Nebunia lui nu mai pare în acest punct al romanului doar o
fantasm� a so�iei însp�imântate, cum nici ideea ei c� va fi victima
acestuia nu este absurd�. Nebunia lui se arat� �i evolueaz� progresiv
cu înstr�inarea de so�ie, de sanatoriu, de tot ceea ce înseamn� via��
social�. Comportamentul din ultimul timp al lui Walter o face pe
Aimée s� ia în repetate rânduri drumul c�tre sora ei Elena, spre a se
spovedi, pentru a m�rturisi cuiva c� so�ul ei înnebune�te, pentru a avea
pe cineva al�turi, pentru a interpune o prezen�� între ea �i nebun. În
aceea�i zbatere dramatic� pricinuit� de c�utarea unei solu�ii vrea s�
apeleze la un medic alienist, devenit obsesie, al�turi de Elena, a unei
posibile salv�ri.
Pentru c� întotdeauna a fost un personaj însingurat, schimb�rile
doctorului trec neobservate pentru cei din afar�. El pare acela�i, de�i în
interior, demonul propriu �i-a început opera de dezagregare:
Aceste fr�mânt�ri ale gândului exaltat Walter le avea permanent, el numai cu
sine, zi �i noapte, deci nespus de obositor, �i nimeni nu cuno�tea aceste
fr�mânt�ri, aceast� exaltare, deci nimeni nu îl putea ajuta. În aparen�� era
acela�i Walter, t�cut, distant, sceptic, st�pân pe sine. S�rmana Aimée îl
credea nebun, uneori îns� el însu�i se cerceta cu spaim�. Nu cumva era pe
calea nebuniei? Nu! El era numai un supraom, �i va dovedi tuturor acest lucru
(Papadat-Bengescu 2012: 108).

A�adar Walter însu�i î�i pune întreb�ri în leg�tur� cu starea sa
mental�: Era oare el un nebun  cum credea Aimée  sau era o
individualitate, un om genial, a�a cum totdeauna n�zuise s� fie? Poate
c� era un simplu farsor, farsor cu sine �i cu al�ii? (Papadat-Bengescu
2012: 853). Se cerceteaz� cu spaim� atunci când simte c� femeia din
tablou îi cere s� î�i ucid� so�ia, apoi lucrurile se rea�eaz� în conturul
lor odat� cu venirea dimine�ii. Pân� când voin�a se fixeaz� asupra
acelui scop final al descoperirii sale toxice, autodistrugerea, doctorul
are momente de îndoial�. Instinctul de conservare, ultimele r�m��i�e
umane ale eului s�u alienat cer s� se îndep�rteze paharul cu venin.
Aimée nu î�i împline�te func�ia de ancorare în realit��i, de agent din
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afar�, care s�-l distrag� de la întunericul din sine. Nici Salema nu îl
mai ajut�, nu-i mai porunce�te, c�ci ea îl p�r�sise, ea nu mai era
acum decât doi metri de pânz� zugr�vit� �i un ram poleit. El îns�, el,
Walter, se dezagrega, sim�ea cum moleculele lui se dezagreg�, se
risipesc (Papadat-Bengescu 2012: 109). La sfâr�it, dezgustul lui de
to�i �i de toate devine absolut, cu to�ii sunt îndep�rta�i ca fiind
nedemni de la acea descoperire a lui care este ceva des�vâr�it �i cu
singura tov�r��ie a singur�t��ii (Papadat-Bengescu 2012: 109).
Walter nu este salvat pentru c� Nimeni nu se ocupase de a afla starea
lui de spirit �i de suflet, nimeni nu-i b�nuise abera�iile, nimeni nu-i
ghicise luptele secrete cu sine (Papadat-Bengescu 2012: 852). A�adar
Walter nu este salvat pentru c� este cu des�vâr�ire singur. Cea care
supravie�uie�te este Aimée, r�mâne a ne întreba îns� în ce stare, pentru
c� ea tr�ise în casa blestemat�, în spa�iul impaludat, în teroare, tr�ise
al�turi de Walter �i ei îi fusese o team� cumplit�  nu cumva e nebun
�i nu cumva ea îns��i va înnebuni (Papadat-Bengescu 2012: 132).
În final, Str�ina apare ca o parur� �esut� cu mii de fa�ete n�scute
din continua alternare a unghiurilor de vedere. Lumina lor contopit�
este mai degrab� vesperal�. Cazul Walter r�mâne înv�luit în umbre.
Incertitudinea este între�inut� de faptul c� în centru avem confesiunea
unui personaj b�nuit de nebunie, iar cea care o completeaz� în cea mai
mare parte este m�rturia so�iei marcate de traum�, care la rândul s�u
etaleaz� un comportament bizar. Dou� confesiuni necreditabile. Este
unul dintre acele stylistically sophisticated ways by which literature
communicates with madness (Felman 2003: 4) la care face referire
Felman în cartea sa Writing and Madness. Pe alt plan, nebunia poate fi
exploatat� ca metafor�, pentru devieri sociale �i disiden�� spre
exemplu, completeaz� scriitorul. �i nebunia are metaforele sale, am
ad�uga. Am v�zut cum în Str�ina metafora nebuniei este otrava:
insidioas�, subtil�, produs al unei estetici extravagante �i rafinate,
distrugând în egal� m�sur� pe cei din jur �i pe cel îndin care s-a
n�scut. Aceasta este la rândul s�u, în �es�tura complex� a scriitoarei, o
imagine a doctoului Walter, o transpunere în plan fizic a esen�ei sale
cele mai intime, a eului s�u nebulos, a ceea ce scriiitoarea definea în
estetica sa drept corp sufletesc.
O perspectiv� l�rgit�, racordat� la cadrul modernit��ii europene
plaseaz� în sincronie preocup�rile Hortensiei Papadat-Bengescu.
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Expresionismul, suprarealismul, mi�carea modernist� în sens larg
caut� r�spunsuri, formuleaz� întreb�ri, î�i alege temele, î�i define�te
poeticile întorcându-se c�tre nebunie. Allen Thiher vorbe�te despre
"the modernist experience of madness in literature" (Thiher 1999:
250) în Revels in Madness  Insanity in Medicine and Literature. În
cazul Hortensiei Papadat-Bengescu referin�a care se impune este
Virginia Woolf. Desigur, în manier� diferit�, ambele mari scriitoare
ale secolului XX exploreaz� �i încearc� s� transcrie nebunia.
Departe de a fi concluziv�, lucrarea de fa�� ofer� mai multe
puncte de deschidere. Pe de o parte, analiza devenirii doctorului
Walter sub spectrul nebuniei în Str�ina deschide drumul c�tre o
cercetare detaliat� a ultimului roman al Hortensiei Papadat-Bengescu,
carte care a v�zut recent lumina tiparului într-o form� inedit� ce ofer�
criticului �i istoricului literar un material necercetat, foarte bogat.
Apoi, plasat� în contextul modernismului european, preocuparea
scriitoarei române pentru transcrierea maladiei mentale în textul
literar, poate conduce la interesante cercet�ri de tip comparatist.
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Hortensia Papadat-Bengescu: The Madness
This paper has in its center Hortensia Papadat-Bengescus posthumous
novel Str�ina, recently published by the Romanian Academy, the Romanian
Foundation for Science and Arts. We endeavor to analyze the implications of
madness in this book, conducting an analysis which is both thematic and
stylistic. Str�ina has a very original structure considering the fact that the
editor, Gabriela Om�t, presents us with two variants of the said novel, and a
cluster of notes, fragments from a journal, and pages of authorial intent,
which she gathers in Dosar de Crea�ie. In the present paper the focus is
placed upon Doctor Walters case of madness, its becoming and its impact
on the progression of the narrative. Our analysis deals with the subtleties of
the technique of unreliable narrators, multiple points of view, and the
metaphorical representations of madness. In the end we may assert that
Hortensia Papadat-Bengescus interest in the theme of madness is essential
to her writing and that her endeavor to translate mental illness into high
literature places her in synchrony with important writers in the context of
European modernism.
Universitatea din Bucure�ti, România
finan�ator Academia Român�

C. CULTUR� �I IDENTITATE

Dialogul intercultural în cadrul cursurilor
de limba român� pentru studen�ii str�ini.
Abord�ri metodologice
Elisabeta Simona CATAN�
Key-words: Romanian culture, intercultural dialogue, cultural space,
communication, cultural memory

1. Introducere
Lucrarea eviden�iaz� importan�a abord�rii aspectelor de cultur�
�i civiliza�ie român� în cadrul cursurilor de limba român� pentru
studen�ii str�ini prin metoda compara�iei cu aspectele de cultur� �i
civiliza�ie ce apar�in studen�ilor str�ini. Subliniind necesitatea pred�rii
limbii române în context cultural în vederea stimul�rii motiva�iei de a
înv��a aceast� limb�, dar �i în vederea dezvolt�rii orizontului cultural,
a stimul�rii gândirii critice �i a dezvolt�rii capacit��ii de argumentare a
ideilor prin compara�ie �i disociere, lucrarea propune o abordare a
teoriei culturii prezentate de Lucian Blaga (1994) în Trilogia culturii,
volumul al III-lea, Geneza metaforei �i sensul culturii, selectând din
acesta spre analiz� eseurile, Cultur� minor� �i cultur� major� �i
Semnifica�ia metafizic� a culturii. De asemenea, propunem o lectur� �i
o analiz� a eseului Spa�iul mioritic din Trilogia culturii, volumul al
II-lea de Lucian Blaga (1994). Studen�ii str�ini î�i vor prezenta
perspectiva asupra ideilor lui Lucian Blaga, argumentându-�i punctele
de vedere cu exemple din propria lor cultur� �i civiliza�ie �i
contribuind la realizarea unui dialog al culturilor, esen�ial pentru o
societate multicultural�. Predând no�iuni de gramatic� �i vocabular
având ca suport de curs eseurile lui Lucian Blaga incluse în
bibliografia cursului, studen�ii vor putea înv��a limba român� într-o
manier� interactiv�, vor putea în�elege aspecte de cultur� �i civiliza�ie
român� prin analiz�, gândire critic� �i prin compara�ii cu aspectele de
cultur� �i civiliza�ie ce le apar�in. Lucrarea propune o serie de
activit��i de predare-înv��are a limbii române, punând accent pe
prezentarea �i argumentarea unei problematici culturale pe baza
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bibliografiei �i a suportului de curs în vederea realiz�rii unui dialog
intercultural
profesor-student
�i
student-student.
Metoda
comunica�ional� va fi utilizat� cu prioritate în predarea acestor cursuri
de limba român� pentru studen�ii str�ini în cadrul c�rora se va acorda
o aten�ie deosebit� aspectelor de cultur� �i civiliza�ie român�.
Dialogul intercultural este, în esen��, un dialog interuman
dincolo de orice barier� cultural�, lingvistic�, religioas�, politic� sau
de orice alt� natur�. Este dialogul facilitat de bagajul educa�ional al
interlocutorilor �i de motiva�ia acestora de a comunica �i de a coopera
în mod eficient. Este dialogul ce are ca miz� des�vâr�irea prin
educa�ie, scopul acestuia fiind cooperarea dintre semeni pentru a
convie�ui într-un mediu multicultural. Este un dialog verbal �i nonverbal care se înva�� �i se îmbun�t��e�te pe parcursul întregii vie�i
într-o societate multicultural�. Presupune un schimb constructiv de
idei �i valori din partea unor interlocutori deschi�i în�elegerii �i
respectului reciproc. Dialogul intercultural non-verbal vizeaz�
interac�iunea interlocutorilor la nivel de comportament, de limbaj al
trupului, de atitudine ce se înva�� �i se adapteaz� în vederea realiz�rii
unei cooper�ri de succes. Dialogul verbal intercultural presupune
cunoa�terea unei limbi de comunicare comune, dar �i cunoa�terea unor
maniere de abordare a unui interlocutor ce provine dintr-o cultur�
diferit�. Reu�ita acestui dialog este asigurat� de motiva�ia �i de dorin�a
fiec�ruia de a se informa cu privire la modul de abordare a
interlocutorilor str�ini, de a înv��a noi maniere de comunicare �i
comportament. În cadrul cursurilor de limba român�, acest dialog
contribuie la motivarea studen�ilor str�ini de a înv��a limba român� �i
de a-�i dezvolta competen�a comunica�ional�.
Având ca obiectiv dezvoltarea capacit��ii studen�ilor de a purta
un dialog intercultural atât într-un mediu academic, în cadrul
cursurilor �i seminarelor de limba român�, dar �i în situa�ii din via�a
real�, predarea interactiv� a no�iunilor de cultur� �i civiliza�ie român�
reprezint� elementul esen�ial pentru realizarea acestui obiectiv.
Acordând timp studen�ilor pentru construirea propriilor contexte de
comunicare în care s� utilizeze no�iunile de gramatic� �i vocabular
înv��ate �i implicându-i în activit��i de echip� în vederea dezvolt�rii
capacit��ii de a comunica �i de a coopera, dar �i în vederea dezvolt�rii
motiva�iei de a înv��a �i de a vorbi limba român�, dialogul
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intercultural va fi facilitat �i purtat cu încredere de c�tre studen�i.
Pornind de la simple dialoguri de socializare în limba român�, vom
dezvolta un dialog intercultural în cadrul c�ruia vom solicita, vom
prezenta �i argumenta informa�ii ce �in de cultura �i civiliza�ia
interlocutorilor. Va fi un dialog asistat permanent de profesorul de
limba român�. La finalizarea cursului, studen�ii vor purta acest dialog
intercultural f�r� a fi ajuta�i de profesor �i vor fi evalua�i în func�ie de
modul cum interac�ioneaz�, de interesul manifestat fa�� de tema
dialogului, de modul în care se implic� în argumentarea ideilor, de
corectitudinea �i fluen�a în comunicare, de motiva�ia ar�tat� în
aprofundarea temei dialogului, punând întreb�ri �i explicând
informa�iile solicitate de interlocutor.
2. Abord�ri metodologice
În vederea realiz�rii obiectivelor propuse, motivarea studen�ilor
str�ini de a-�i exprima ideile în limba român� se va realiza cu ajutorul
metodei comunica�ionale ce prevede o serie de activit��i interactive de
predare-înv��are pe care le vom detalia pe parcursul acestei lucr�ri.
Astfel, vom implica studen�ii în activit��i de comunicare, activit��i de
lucru în perechi sau în echipe în care vor dezbate �i vor preg�ti teme
propuse de profesor, având la dispozi�ie un anumit interval de timp în
cadrul seminarului de limba român� �i fiind asista�i permanent de
profesor pe parcursul discu�iilor. Spre exemplu, le vom cere s�
defineasc� termenul �i conceptul de cultur� din propria perspectiv�, s�
prezinte avantajele cunoa�terii unor aspecte de cultur� �i civiliza�ie ce
le apar�in �i ce nu le apar�in, dar cu care intr� în contact. Profesorul de
limba român� va scrie pe tabl� o serie de no�iuni de vocabular,
explicând sensul acestora �i cerând studen�ilor s� alc�tuiasc�
propozi�ii cu acestea, referindu-se la semnifica�ia conceptului de
cultur�. No�iunile de vocabular predate vor fi urm�toarele: con�tiin��,
spa�iu cultural, respect, neam, �ar�, vecin, apartenen��, mo�tenire,
familie, tradi�ie, cunoa�tere, mod de a tr�i, mod de a în�elege, mod de
a vedea via�a, lumea, lucrurile, mod de a construi, a reprezenta, a
însemna, a apar�ine. Studen�ii vor fi ajuta�i pe parcursul activit��ii,
primind explica�ii cu privire la al�i termeni solicita�i de ace�tia în
vederea definirii conceptului de cultur�. Vor lucra în perechi, având la
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dispozi�ie 30 de minute pentru a alc�tui propozi�iile. La expirarea
timpului alocat, vor fi ascultate toate propozi�iile, iar profesorul va
scrie pe tabl� propria defini�ie folosind termenii da�i. La finalul
activit��ii, studen�ii vor pune întreb�ri pentru clarificarea ideilor, vor
negocia1 sensul conceptului de cultur� dac� nu vor c�dea de acord
asupra implica�iilor acestuia. În cele din urm�, vor trage concluzii.
Prezent�m în continuare un exemplu de defini�ie a culturii din
perspectiva profesorului de limba român�: Cultura unui neam este
mo�tenirea unui mod specific de a tr�i, de a în�elege universul, de a
aborda lumea �i lucrurile, de a-�i construi un viitor. Fiecare om
apar�ine culturii unui anumit spa�iu din care provine familia acestuia.
Cunoa�terea propriei tale culturi înseamn� respect pentru mo�tenirea
ta, pentru familia ta, pentru tradi�iile neamului tau, ale ��rii tale.
În vederea activ�rii memoriei culturale a studen�ilor, ace�tia vor
fi solicita�i s� ofere exemple de reprezentan�i ai propriei culturi 
nume de scriitori, oameni de cultur� reprezentativi  prezentând
câteva idei ale acestora. Sarcina va fi o tem� de gândire pentru
urm�torul seminar în care fiecare student va vorbi pe acest subiect,
fiind ajutat de profesor cu no�iuni de vocabular pentru clarificarea
ideilor �i cu explica�ii cu privire la no�iunile de gramatic� necesare
prezent�rii corecte. La finalul tuturor prezent�rilor, studen�ii vor pune
cel pu�in o întrebare colegilor, dezvoltând astfel dialogul intercultural.
Ulterior acestei activit��i, în seminarul urm�tor, profesorul de limba
român� va prezenta defini�ia culturii oferit� de Lucian Blaga (1994) în
eseurile Cultur� minor� �i cultur� major� �i Semnifica�ia metafizic� a
culturii din Trilogia culturii, volumul al III-lea, Geneza metaforei �i
sensul culturii. Studen�ii vor avea în fa�� copia xerox a eseurilor lui
Lucian Blaga (1994) din acest volum �i vor citi �i discuta pasaje din
acestea în cadrul seminarului de limba român�. Pe baza acestor eseuri,
studen�ii vor înv��a no�iuni de gramatic� �i vocabular �i î�i vor activa
gândirea critic�, memoria cultural� �i vor putea analiza �i în�elege
sensul conceptului de cultur�. Li se va explica faptul c� în spa�iul
cultural românesc, în cadrul culturii minore definite de Lucian
1
În lucrarea An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching, Keith Johnson
(2008: 89) face referire la problema negocierii sensului cuvintelor dintr-un mesaj în vederea
clarific�rii acestora �i în vederea ajungerii la un consens cu privire la în�elesul corect.
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Blaga (1994) includem literatura popular� �i, spre exemplu, romanele
lui Marin Preda. În cadrul culturii majore definite de Lucian Blaga
(1994) includem, de exemplu, poeziile acestuia, poeziile lui Ion
Barbu, romanele lui Mircea C�rt�rescu. Studen�ii vor avea ca suport
de curs citate din eseurile lui Lucian Blaga (1994) pentru a aprofunda
�i argumenta ideile marelui filozof �i poet român. În vederea
verific�rii în�elegerii acestor aspecte teoretice, studen�ilor li se va cere
s� lucreze în echipe de trei, în func�ie de cultura de care apar�in, pentru
a preg�ti o prezentare a culturii minore �i culturii majore (Blaga
1994, vol. III: 21−23) în spa�iul din care provin.
Efortul profesorului de limba român� de a explica ideile �i
semnifica�ia termenilor lui Lucian Blaga (1994), de a r�spunde
întreb�rilor studen�ilor pentru a clarifica nel�muririle acestora, de a le
traduce în limba român� noi termeni solicita�i de ace�tia în vederea
realiz�rii prezent�rii a�teptate va contribui la motivarea studen�ilor de
a înv��a limba român�, de a-�i îmbog��i bagajul cultural, de a-�i
des�vâr�i educa�ia pentru o societate multicultural� sensibil� la
aspectele pozitive �i negative de comunicare �i comportament.
Apetitul pentru informa�ia cultural� se va dezvolta în mod eficient
doar dac� studen�ii vor fi implica�i în activit��i interactive, încuraja�i
s� vorbeasc� indiferent de fluen�a �i de corectitudinea lor în
exprimare. Pentru a nu demotiva comunicarea, vom insista asupra
corecturilor ce �in de utilizarea corect� a limbii ulterior discu�iilor.
Fiind viitori ingineri �i, implicit, mai pu�in înclina�i spre lecturi pe
teme culturale, vor avea ocazia s� afle informa�ii despre cultura
român� �i reprezentan�ii acesteia, dar �i s� aprofundeze detalii despre
propria lor cultur�, recurgând la studiu individual pe baza bibliografiei
�i a surselor de pe internet în vederea realiz�rii temelor �i sarcinilor de
lucru pentru seminar. Înv��area mecanic� a unor cuvinte �i no�iuni de
gramatic� nu contribuie la înv��area eficient� a niciunei limbi str�ine.
Doar încurajând comunicarea pe teme culturale interesante într-o
atmosfer� pl�cut� în cadrul cursurilor �i seminarelor de limba român�,
vom motiva �i eficientiza înv��area limbii române într-un interval de
timp scurt, de numai doi ani. Informa�ia cultural� analizat� �i utilizat�
de studen�i în propriile lor contexte de comunicare, în dialogurile �i
dezbaterile propuse la seminarul de limba român� nu se va uita
niciodat�, spre deosebire de informa�ia însu�it� mecanic. Creativitatea,
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spontaneitatea �i realizarea compara�iilor între diverse aspecte de
cultur� �i civiliza�ie vor fi încurajate în cadrul discu�iilor.
Solicitând studen�ilor informa�ii despre spa�iul cultural din care
provin, despre istoria, religia �i destinul poporului lor, vom ar�ta
acestora respectul �i considera�ia noastr� fa�� de etnia �i cultura lor,
dezvoltând empatia �i dialogul intercultural. Mo�tenirea cultural� î�i
las� amprenta asupra comportamentului, mentalit��ii, viziunii �i
stilului de via�� apar�inând purt�torilor acesteia. Ignoran�a acestei
mo�teniri culturale apar�inând interlocutorilor no�tri conduce la
blocaje în comunicare, la imposibilitatea colabor�rii, la lips� de
respect, la frustrare �i abord�ri incorecte. Unitatea în diversitate
presupune dialogul culturilor �i anume, considera�ia reciproc� a
interlocutorilor fa�� de cultura �i civiliza�ia acestora, fa�� de tiparele
acestora de comunicare �i comportament. Succesul unui dialog al
culturilor depinde de cunoa�terea unor detalii esen�iale despre cultura
interlocutorilor. Informarea, respectul, toleran�a, empatia conduc la
succesul acestui dialog care eviden�iaz� identitatea �i bagajul cultural
al interlocutorilor.
Lucrul în echip� pentru argumentarea �i prezentarea aspectelor
de cultur� �i civiliza�ie pune bazele unei colabor�ri fructuoase
necesare unui dialog intercultural eficient. Echipele vor fi formate din
studen�i apar�inând aceleia�i culturi. Dac� vom avea doar un student
reprezentant al unei anumite culturi, atunci acesta va lucra individual.
În echip� sau individual, având timp de lucru 50 de minute, studen�ii
vor preg�ti o prezentare a spa�iului lor cultural ca echivalent al
spa�iului mioritic descris de Lucian Blaga (1994) în eseul Spa�iul
mioritic din volumul al II-lea al Trilogiei culturii. Studen�ii vor fi fost
deja familiariza�i cu ideile lui Lucian Blaga (1994) din acest eseu din
care se vor fi citit, discutat �i analizat pasaje importante în cadrul
cursurilor �i seminarelor de limba român�. De asemenea, studen�ii vor
specifica dac� provin dintr-o cultur� care accept� ideea de unitate în
diversitate pe care filozoful român, Constantin Noica (1996), o
consider� relevant� pentru poporul român: Ca orice fiin�� pe lumea
aceasta, un popor este o bun� închidere ce se deschide (Noica 1996:
7). La expirarea timpului alocat, fiecare echip� va prezenta în limba
român� spa�iul cultural din care provin membrii acesteia.
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Spa�iul mioritic, prezentat de Lucian Blaga (1994) în volumul
al II-lea al Trilogiei culturii, Spa�iul mioritic, are un corespondent la
fel de complex în fiecare cultur� �i civiliza�ie în func�ie de trei aspecte
esen�iale: istoria poporului, destinul poporului �i geografia teritoriului
locuit de respectivul popor. Aceste trei aspecte marcheaz� sufletul �i
viziunea omului dincolo de orice experien�� existen�ial� în orice alt
spa�iu cultural. Conform teoriei lui Lucian Blaga (1994), fiecare om
este purt�torul unui orizont spa�ial al incon�tientului (Blaga 1994,
vol. II: 14−25), unui spa�iu-matrice (Blaga 1994, vol. II: 15−25)
care î�i pune amprenta asupra destinului acestuia �i care este
eviden�iat de muzica locului, a�a cum doinele �i baladele românilor
exprim� esen�a spa�iului mioritic.
Cerând studen�ilor s� lucreze în echipe sau individual, în func�ie
de cultura fiec�ruia, pentru a prezenta echivalentul spa�iului mioritic
în propria lor cultur�, oferind exemple, argumente din literatura lor
popular�, din muzica specific� locului, încuraj�m originalitatea
prezent�rii acestora, stimul�m gândirea �i dezvolt�m capacitatea
acestora de a-�i argumenta ideile prin compara�ie �i disociere în
propozi�ii alc�tuite de ei în limba român�. De asemenea, studen�ii vor
aprecia interesul acordat de noi propriei lor culturi, dezvoltând
empatia, respectul reciproc, respectul culturilor �i dialogul culturilor.
Pentru a-i motiva pe tot parcursul cursurilor �i seminarelor de limba
român�, vom mai propune urm�toarele teme de discu�ie în cadrul
echipelor: condi�ia femeii în societatea din care provin �i într-o
societate multicultural�, viziunea asupra familiei în societatea din care
provin �i într-o societate multicultural�, viziunea asupra globaliz�rii în
societatea din care provin, rolul religiei �i al educa�iei în conturarea
identit��ii �i personalit��ii individului, libertatea de exprimare în
societatea din care provin. Dialogul profesor-student, dar �i dezbaterea
ideilor în echipe formate în func�ie de apartenen�a la o anumit� cultur�
solicit� gândirea studen�ilor, dezvolt� capacitatea acestora de a utiliza
vocabularul înv��at al limbii române �i no�iunile de gramatic� însu�ite
în propriile contexte de comunicare, contribuie la îmbog��irea
cuno�tin�elor de cultur� �i civiliza�ie român�, ajutându-i s� accepte
diversitatea cultural�.
Abordarea metodologic� va �ine seama, pe de o parte, de
necesitatea motiv�rii studen�ilor de a comunica în limba român�, de a
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înv��a �i de a în�elege detalii despre cultura �i civiliza�ia român�, iar
pe de alt� parte, de importan�a dezvolt�rii capacit��ii acestora de a
prezenta aspecte ce �in de propria cultur� �i civiliza�ie. Vom folosi
metoda direct� prezentat� de H. Douglas Brown (1994: 55−56) în
lucrarea Teaching by Principles  An Interactive Approach to
Language Pedagogy, pentru predarea no�iunilor de gramatic� �i
vocabular. De asemenea, vom utiliza metoda comunica�ional�, oferind
timp studen�ilor pentru comunicare �i dezbatere, pentru afirmarea
personalit��ii lor în contexte proprii de comunicare. Astfel, vom forma
echipe în func�ie de apartenen�a studen�ilor la o anumit� cultur�, le
vom aloca un timp de lucru generos, îi vom asista pe parcursul
discu�iilor în echipe, explicându-le termeni noi solicita�i de ace�tia �i
no�iuni de gramatic� necesare pentru o comunicare corect�. Lucrul în
echipe �i lucrul în perechi stimuleaz� motiva�ia înv���rii, înt�re�te
cooperarea dintre studen�i �i dezvolt� respectul pentru valorile proprii
�i pentru valorile culturale ale interlocutorilor. În vederea îndeplinirii
obiectivelor, profesorul î�i va asuma cu mult tact cele cinci roluri
descrise de H. Douglas Brown (1994: 160−162) în lucrarea Teaching
by Principles  An Interactive Approach to Language Pedagogy: rolul
de controlor, de director, de manager, de facilitator, de resurs�.
3. Concluzii
În vederea unei educa�ii centrate pe student, pe nevoile acestuia
de dezvoltare intelectual� �i cultural� pentru a convie�ui �i a munci
într-o societate multicultural�, acord�m o aten�ie deosebit� pred�rii
interactive a aspectelor de cultur� �i civiliza�ie român� în cadrul
cursurilor de limba român� pentru studen�ii str�ini. Astfel, încurajând
lucrul în echipe �i în perechi pentru un schimb de idei eficient, pentru
dezvoltarea cooper�rii dintre studen�i, pentru dezvoltarea încrederii lor
în sine �i în partenerii lor de discu�ie, vom pune bazele unui dialog
intercultural dincolo de orice barier� de natur� social�, cultural�,
lingvistic�, religioas�. Dialogul culturilor stabile�te unitatea în
diversitate �i promoveaz� respectul fa�� de propria cultur�, fa�� de
propriile tradi�ii, dar �i respectul fa�� de cultura interlocutorilor prin
în�elegerea valorilor lor culturale, abordându-i �i interac�ionând cu
ace�tia pe baza cuno�tin�elor acumulate despre manierele lor specifice
de comunicare �i comportament. Tematica dialogului intercultural va
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fi de interes general pentru a motiva comunicarea �i pentru a stârni
interesul studen�ilor str�ini pentru înv��area limbii române. Discutând
�i analizând teoria culturii minore �i majore �i teoria spa�iului mioritic
din opera lui Lucian Blaga (1994) Trilogia culturii, dar �i ideile lui
Constantin Noica (1996) din lucrarea Sentimentul românesc al fiin�ei,
vom stimula gândirea critic� a studen�ilor �i vom dezvolta capacitatea
acestora de a analiza �i de a în�elege aspecte de cultur� �i civiliza�ie
român� prin disociere �i compara�ie cu aspectele de cultur� �i
civiliza�ie ce le apar�in. Studen�ii vor înv��a limba român� într-un
context cultural, se vor familiariza cu reprezentan�ii culturii române �i
vor vorbi despre reprezentan�ii culturii lor. De asemenea, vor vorbi
despre corespondentul spa�iului mioritic în cultura lor, despre �ara lor,
despre istoria �i religia neamului lor. Competen�a comunica�ional� în
limba român� se va dezvolta cu prioritate, dar, în acela�i timp, �i
competen�a gramatical� va fi st�pânit� ca urmare a exerci�iului de
comunicare �i argumentare a ideilor în limba român�.
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The Intercultural Dialogue in the Romanian Language Courses for
Foreign Students. A Methodological Approach
This paper evinces the importance of establishing and encouraging the
intercultural dialogue while teaching Romanian culture and civilization to
the foreign students of a technical university. Emphasizing the necessity of
teaching Romanian in a cultural context through interactive activities, such
as pair work or group work activities, starting from reading and discussing
essays on cultural topics included in the course bibliography in order to
enhance the students motivation to learn Romanian, to broaden their
cultural horizon and to develop their capacity to argue for certain ideas
through comparison and dissociation, to stimulate their critical thinking, this
article focuses on the importance of approaching the theory of culture
written by Lucian Blaga in the essays The Mioritic Space, The Minor
Culture and the Major Culture and The Metaphysical Meaning of Culture,
included in The Trilogy of Culture, volumes II and III. The foreign students
will present their perspective on Lucian Blagas ideas, arguing for their ideas
with examples from their own culture and civilization and getting engaged in
a dialogue of cultures which is essential for a multicultural society. Teaching
grammar and vocabulary based on Lucian Blagas essays included in the
course bibliography, the students will learn Romanian in an interactive way,
acknowledging the Romanian culture and civilization through their analysis,
critical thinking and comparisons with their own culture and civilization.
Universitatea Politehnic� din Bucure�ti, FILS-DCLM
România

Identitatea  între determinare �i autonomie
Anca Doina CIOBOTARU
Key-words: Laz�r ��ineanu, history of puppets in theatre

Într-un timp al destructur�rii identitare �i al r�sturn�rii valorilor,
reîntoarcerea c�tre ceea ce George C�linescu numea Specificul Na�ional
devine vital�; st�t�tori la r�scrucea dintre Orient �i Occident, risc�m s�
uit�m c� identitatea î�i întinde r�d�cinile între determinare �i autonomie: Specificitatea nu e o not� unic�, ci o not� cu prec�dere
(C�linescu 1985: 973). Lumea teatrului de p�pu�i nu se abate de la
aceast� remarc�. Studiile comparative destinate acestui domeniu sunt
pu�ine �i  cu atât mai mult, mai pre�ioase. Începuturile au fost
marcate �i de studiul lui Laz�r ��ineanu Influen�a oriental� asupra
limbei �i culturei române, autorul apar�inând acelei limitate categorii
de c�rturari ce sparg barierele iner�iei tradi�iei �i o fac s� se
revizuiasc�. Studiul rela�iei dintre Jocul P�pu�ilor �i Farsa Karagöz
deschide u�a polemicilor privind nu doar istoria teatrului de p�pu�i
românesc, ci �i a studiilor dedicate acestora. Reevaluarea lor ne
permite extinderea ariei de cercetare din zona filologic� în cea a
istoriei �i antropologiei teatrale. Abordarea transdisciplinar� �i
interdisciplinar� ne ajut� s� ne apropiem de mecanismul prin
intermediul c�ruia realitatea transpus� scenic devine oglind� a
mentalit��ilor existente într-o epoc�, dar �i de modul de reconstruire a
acestora în fic�iunea dramatic�.
În fapt, lucrarea la care facem referin�� deschide o cale a
reconsider�rii raportului dintre determinare �i autonomie în arta
p�pu��reasc�, ceea ce echivaleaz�, pentru p�pu�arul secolului XXI, cu
un îndreptar ce îi ofer� informa�ii dintr-o lume conex�  cea a
folclorului (cu prec�dere, basmele �i snoavele constituind o bogat�
surs� de inspira�ie în structurarea scenariilor �i preluarea personajelor
cu profil dramatic de sorginte popular� sau comic�). Astfel, putem
identifica trei tipuri de personaje aflate în strâns� leg�tur� �i cu lumea
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teatrului de p�pu�i contemporan: fantastice (identificabile în basme),
din folclorul urban (cu r�d�cini în textele lui Anton Pann), din lumea
teatrului popular de p�pu�i. De�i studiul lui Laz�r ��ineanu este axat
pe analiza influen�ei culturii turce�ti asupra celei române�ti, exist� o
remarc� a autorului ce ne atrage aten�ia prin extrapol�rile care ne-ar
putea fi îng�duite:
Aceste glume [n.n.  se face referire direct� la Nastratin Hogea], traduse de
A. Pann din turcesce întro limb� popular�, a� fost mult citite �i de�i cuprinsul lor se afl� în mare parte �i în alte literaturi, ele se r�spândir� la noi sub
forma lor oriental�. Glumele circula� de sigur înainte de Pann, întroduse pe
cale oral�, �i a�a se explic� completa românizare a unora dintrînsele ca snóve
indigene, a�a cum figuréz� ele bun�ór� în colec�iunea lui Ispirescu (��ineanu
1900: CCXIII).

Un astfel de context ne ofer� o perspectiv� l�muritoare asupra
interferen�elor caracteriale ale tipurilor de personaje amintite; lumea
cosmopolit� a Constantinopolului avea multiple rezonan�e în ritmul
vie�ii societ��ii urbane române�ti (�i nu numai) din cea de-a doua
jum�tate a secolului al XIX-lea �i începutul secolului XX. Plasarea
spa�iului cultural românesc într-o arie de întâlnire a Occidentului cu
Orientul ofer� �ansa apropierii de propria identitate creatoare, de
specificitatea matricii spirituale c�reia îi apar�inem; apartenen�a
personajelor de lumea basmelor �i a teatrului popular constituie
premisa unei mai bune interpret�ri scenice sau misanscene, în cazul
unui spectacol cu o tem� cuprins� în aceast� sfer�. Identitatea
personajului poate c�p�ta consisten�� doar dac� se plaseaz� la
intersec�ia dintre determinare �i autonomie.
În�elegerea evolu�iei, a transform�rilor succesive manifestate în arta anima�iei,
impune o abordare sintetic� a istoriei teatrului de p�pu�i, dar nu una strict
temporal�, ci una din perspectiva influen�elor sale asupra omului, a
individului  creator sau receptor al acestei arte, dar �i membru al unei
comunit��i sociale; a�adar, o abordare antropologic� menit� s� eviden�ieze
faptul c� teatrul de p�pu�i este, în esen�a sa, o art� bine ancorat� atât în
prezentul continuu, cât �i în problemele etern, general valabile (Ciobotaru
2013: 115).

Sfera interferen�elor este accentuat�, în cazul teatrului popular
de p�pu�i, de împletirea sacrului cu profanul.
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Rela�iunea dintre acest joc profan �i datina religiós� a Vicleimului sa� a
Iro�ilor, rela�iune devenit� intim� �i merg�nd pân� la o quasi-identificare, se
datoresce une� simple coinciden�e. Acést� întroducere de subiecte profane �i
triviale în cercul une� representa�iun� eminamente religióse este modern� �i se
explic� prin caracterul carnavalulu�, care tolera or�-ce excentricitate. O
amalgamare de asemenea natur�, �i care corespunde une� apuc�tur� cunoscute
a spiritulu� popular, nu póte data la noi de cât de la începutul secolului nostru
sa� cel mult de la sfîr�itul secolulu� trecut (��ineanu 1900: CXXCXXI).

Sfâr�itul veacului al XIX-lea a fost marcat de existen�a unei
lumi în schimbare, dispus� s� cedeze plato�a conservatorismului, fapt
ce a determinat, prin asocierea a dou� forme de spectacol  de facturi
total diferite  un nod al evolu�iei teatrului de p�pu�i, al integr�rii
acestuia în via�a comunit��ii. Asocierea reprezenta�iilor laice  Jocul
p�pu�ilor  cele cu caracter religios  Irozii  ne induc �i ideea unei
desacraliz�ri a momentului; imixtiunile practicate de p�pu�ari în
con�inutul tacâmurilor poate fi justificat�, în egal� m�sur�, prin
dorin�a de a-�i manifesta originalitatea dar �i capacitatea de a r�spunde
expectan�elor publicului, privitoare la oglindirea problemelor
cotidiene în transpunerile scenice.
Calea c�tre aceast� simbioz� a fost lung� �i anevoioas�; a generat multiple polemici �i studii:
Cre�tinismul a învins unele din vechile credin�e p�gâne, recurgând la
compromisuri �i învoieli tacite. Cu toat� înver�unarea cu care s-au manifestat
slujitorii cultului cre�tin fa�� de încercarea poporului de a p�stra s�rb�torile
prestigioase anterioare, cre�tinii �i p�gânii au ajuns la numeroase în�elegeri
privind zilele calendarului. [ ] În unele situa�ii, rocada s�rb�torilor p�gâne cu
cele cre�tine a fost inspirat�: în locul s�rb�torii solsti�iale a Soarelui, ziua
na�terii lui Sol Invictus, celebrat� la 25 decembrie, a fost introdus� na�terea lui
Iisus, denumit� de popoarele sud-est europene Cr�ciun (Ghinoiu 1988: 15−16).

Recunoa�terea integr�rii elementelor sacre �i profane în teatrul
popular de p�pu�i, de factur� comic�, a constituit, la sfâr�itul secolului
al XIX-lea, subiect de dezbatere în lumea celor preocupa�i de istoria
culturii �i teatrului, iar Laz�r ��ineanu sintetizeaz� ideile timpului
demonstrând aplicabilitatea lor �i în cazul ��rii c�reia îi slujea, dar ai
c�rei diriguitori au refuzat s� îi recunoasc� apartenen�a �i drepturile.
Pentru a-�i sus�ine ideile, autorul invoc� �i opiniile lui Ch. Magnin, cu
privire la momentul reprezent�rii acestor farse satirice cu p�pu�i, în
Rusia unde  se represent în 3 rîndur�: înainte de Cr�ciun, la St.
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Vasile �i la Bobotéz� (��ineanu 1900: CXXII). Astfel, ni se deschid
dou� direc�ii esen�iale de conturare a identit��ii teatrului popular de
p�pu�i românesc: împletirea jocului profan cu �i structurarea sa sub
influen�e orientale, r�s�ritene �i occidentale, de sorginte medieval�, în
egal� m�sur�. Totu�i, trebuie s� reamintim faptul c� �i jocul farsei
Karagöz este legat de s�rb�toarea Ramadanului; aluziile cu privire la
liderii spirituali ai comunit��ii musulmane sunt, îns�, mult mai
rezervate, regulile mult mai stricte.
Perenitatea fenomenului teatral poate fi explicat�, mai ales,
plasându-l în miezul evenimentelor pe homo ludens. Teatrul popular
românesc nu se abate nici de la aceast� regul�; el poart�, în mod
explicit, în titlul multora dintre reprezenta�iile sale termenul de joc:
Jocul Caprei, Jocul C�iu�ilor, Jocul P�pu�ilor �.a. În acest context, ne
putem apropia de o nou� dimensiune a rela�iei dintre determinare �i
autonomie. Revenirea la analiza jocului p�pu�ilor, în capitole diferite,
ne determin� s� observ�m modul în care acesta este integrat în
fenomenul cultural al contextului analizat. Astfel, Laz�r ��ineanu ne
deschide o cale nu doar c�tre identitatea personajelor din lumea
anima�iei scenice, ci �i c�tre cea a �colii de cercet�ri teatrale teoretice.
Perspectiva comparatist� utilizat� în abordarea subiectului, sublinierea
rolului jurnalelor de c�l�torie scrise în epoc� �i aplicarea tehnicii
riguroase a studiului interdisciplinar dau nu doar o not� de erudi�ie ci
�i de avangard�. Racordarea la tendin�ele existente în Universit��ile
occidentale ne oblig� s� recunoa�tem rolul acestui c�rturar în
conturarea unei tradi�ii române�ti �i în acest domeniu de cercetare.
Reamintim c� abia spre sfâr�itul secolului al XIX-lea
[ ] au început a se ascu�i �i instrumentele de lucru �i s-au ivit primele
bibliografii, precum cea a lui Betz din 1897, adunând tot mai numeroase
titluri pân�, de pild�, la Bibliography of comparative literature din 1950 a lui
F. Baldensperger �i W.P. Friederich. Câmpul cercet�rii s-a l�rgit astfel
mereu, ad�ugându-i-se apoi contribu�ia vie a înv���mântului superior în
cadrul c�ruia  dup� 1900  au început s� apar� mai multe catedre �i
conferin�e în Fran�a, Elve�ia sau Italia. În aceea�i perioad�, tezele
universitare, de literatur� comparat� ca �i studiile de tot felul s-au înmul�it în
mod sensibil, datorit� �i impulsului perpetuu al revistei franceze de literatur�
(van Tieghem 1966: 6).
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Analiza lui Laz�r ��ineanu st� �i sub semnul dreptei m�suri al
ipotezelor rezonabile, autorul ferindu-se de afirma�ii absolute, dificil
de demonstrat; modul în care pune problema originii lui Karagöz
constituie un bun argument:
Originar probabil din China �i transmis Turcilor prin mijlocirea Per�ilor,
Jocul p�pu�ilor a devenit la dân�i� una din distrac�iunile cele mai populare în
timpul carnavalulu� de Ramazan (��ineanu 1900: CXXIV).

Aceea�i ipotez� apare �i la D.C. Oll�nescu Ascanio, în lucrarea
Teatrul la români (Oll�nescu-Ascanio 1981: 50). Astfel, erorile sunt
îndep�rtate, originea teatrului de p�pu�i constituind un subiect de
polemic�, iar arborele genealogic al eroilor populari (de factur�
comic�) fiind unul complicat. Chiar �i a�a, ipoteza lansat� este
valabil�, ast�zi fiind acceptat� urm�toarea rela�ie de filia�ie:
Vidouchaka  considerat p�rintele tuturor clownilor (India)  Kwo
(China)  Pendj (Persia)  Karagöz (Turcia)  Paia�a/ Vasilache
(România). Abordarea temei apropierii dintre personajele
spectacolelor populare cu p�pu�i �i spectacolele tip fars� este
dezvoltat�, în aceea�i lucrare, la capitolul Bufoni �i farse, �i ne ofer�
o imagine clar� (preluat� de la Sulzer) a apartenen�ei eroilor populari
din România la marea familie universal� întruchipat� prin teatrul de
p�pu�i, dar �i a rela�iei dintre acesta �i teatrul de dram�:
Unul dintre ciau�i� domnesc� care face pe bufonul Cur�i�, primesce ordinul de
la Vod� s� represente o comedie Dup� un mic interval, 6 ciau��, îmbr�ca�i
cu cic�ir� alb� sa� ro�i�, cu toiege ferecate cu argint în mân� �i cu c�ciul�
înalte pe cap, deschid scena cu un prolog rostit de cel ma� dibaci�
dintrîn�i�
Comedia se improviséz� românesce, grecesce �i turcesce.
Cuprinsul �i mersul piese�, judecând dup� intercalatele bon-mots românesc�,
trebue s� fie hazli� �i fórte amusante, totul în gustul faimosulu� teatru de
marionete... Spectacolul turcesc nu e decât un fel de joc de p�pu��: se
întunec� sala, se întinde la un col� o pânz� fin�, înd�r�tul c�reia se a�éz� o
mas� �i acest spa�i� închis se ilumineaz� cu câteva lumîn�ri; în dosul mese�
st� un singur ciau�, care cu nisce sfor� pune pe mas� în mi�care diferite
p�pu�i de carton �i gesticuléz� dup� vorbele ce spune românesce �i grecesce,
dar mai ales turcesce, a�a c� acele figur� de hârtie se v�d prin pânz� de
spectator� óre-cum în umbr�. [ ]
Acést� fars� pare a fi avut în vremea e� mare succes �i a fi ajuns destul de
popular�, cum o dovedesce atât numele bufonului devenit un simplu apelativ
(caraghioz) cât mai ales Jocul p�pu�ilor (��ineanu 1900: CLXX−CLXXI).
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Reconstituirea atmosferei, a tehnicii de interpretare �i a
mizanscenei ne este facilitat� de o alt� surs� indicat�: Gérarde de
Nerval  Jurnal de c�l�torie, aflat� �i la dispozi�ia cititorului român.
Similitudinile dintre spectacolele analizate pot fi remarcate la nivelul
tramei �i al tematicii, în modul de conturare a portretelor caracteriale �i
în desf��urarea propriu-zis�. Analiza elementelor caracteristice poate fi
realizat� prin intermediul unei lecturi paralele a textelor resurs� la care
face referire Laz�r ��ineanu: Joculu p�pu�ilor, cules de Gh. Dem.
Teodorescu, Ia�ii în carnaval �i Ion P�pu�arul de Vasile Alecsandri.
Ast�zi cercet�torul are �ansa utiliz�rii �i a variantelor consemnate 
ulterior  de Teodor T. Burada (în Istoria Teatrului în Moldova) sau de
H.H. Stahl �i Constantin Br�iloiu (Vicleiul din Târgul Jiu). Dincolo de
 cinismul f�r� sém�n al dialogulu�, trivialitatea extrem� a
peronajelor (��ineanu 1900: CLXXI) apare grija pentru rela�ia cu
publicul, prezent� �i în varianta lui Gh. Dem. Teodorescu: Ia întreba��
boieri� �i cocónele,/ Cum s� juc�m p�pu�ile:/ A�a or� a�a? Cu perdea or�
f�r� perdea? (��ineanu 1900: CLXXLXXI).
Rela�ia public−interpret este una de inter-rela�ionare, fiecare
dintre cei doi parteneri de comunicare metaforic� depinzând de modul
în care reac�iile se succed �i genereaz� schimbul de idei; totul cu
acceptarea unor rigori estetice care, de�i nescrise, guverneaz�
spectacolul de factur� teatral� ac�ionând f�r� a �tirbi libertatea de
improviza�ie a creatorului popular. Aceast� caracteristic� a permis, în
timp, apari�ia mai multor variante pe aceea�i tem�, amintind de
tradi�ia spectacolelor de tip Commedia dellArte, a c�ror influen�� în
spectacolele populare române�ti (cu m��ti �i cu p�pu�i) este
recunoscut� �i demonstrat�; în fapt, structuri compozite, cu replici
scurte, versuri acide �i inspirate din problemele timpului. P�pu�arul
are nevoie de sprijinul contemporanilor.
Trama textelor analizate era cât se poate de simpl�, subiectul
fiind bazat pe scene domestice, de amor sau din via�a cotidian� a
comunit��ii, prezentate sub forma unei succesiuni de cuplete, care ar
putea fi prezentate �i independent unele de altele, centrate, din punct
de vedere tematic, pe aceea�i etern� rela�ie EL-EA. Varianta
consemnat� de Gh. Dem. Teodorescu este înso�it� de o precizare care
poate ajuta cititorul contemporan s� aib� o percep�ie mai aproape de
cea a autorilor asupra personajelor �i a rela�iilor dintre ele: Variant�
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din Bucuresci, dup� Nae Romanu �i fostulu artileristu �erban Mu�atu,
ambii locuitori la Crucea-de-petra, spus� în diua de 27 Decembre
1884 (Teodorescu 1885: 120). Mediul pare a inspira p�pu�arii
ajutându-i s� surprind� aspecte ale vie�ii unor cupluri cu vârste �i
preocup�ri diferite; Iaurgiul face curte Fetei, exemplificând ipostaza
taton�rilor, Pasmasky �i cucona Mari�a se comport� ca doi adul�i
lipsi�i de prejudec��i, iar Mo�iu Ionic� �i Baba Ilenu�a au dep��it etapa
euforiei sentimentale  se tachineaz� a�a cum fac de o via��.
În fa�a problemelor amoroase, doar cele din lumea orgoliilor pot
concura: Ovreiul se contrazice cu Paia�a, Muscalul nu-l poate ierta pe
Turc, Bragagiul face concuren�� Iaurgiului. To�i apar�in unei lumi
suburbane dar cu preten�ii radiografiate cu aten�ie �i aciditate; Ursarul
pare a se abate de la regul�; în fapt, prin atitudine �i replic�, acest
personaj ne aminte�te de omologul s�u moldovean Vasilache �iganul:
Noi, �igani cu me�te�ugu/ S� tr�im tot hîn bel�ugu/ Câtu ori hi
curcani pân sat/ �i gaina da furatu  (Teodorescu 1885: 125).
Ursarul se înso�ea doar cu ursul s�u; puteau fi întâlni�i, în mod
frecvent, nu doar la s�rb�tori ci �i în timpul anului la r�spântiile
drumurilor, pân� în perioada interbelic� când ursul viu a început s� fie
tot mai des înlocuit de o masc�. A�adar, din punct de vedere stilistic,
nota caracteristic� este dat� de posibilitatea combin�rii tehnicilor de
transpunere a personajelor, atât prin intermediul p�pu�ilor (Fata,
Iaurgiul, Bragagiul, Turcul, Cazacul, Popa, Dasc�lul), cât �i prin cel al
actorilor cu m��ti (Mo�ul, Baba). Astfel, ac�iunea scenic� este
proiectat� pe dou� planuri iar comunicarea cu publicul mult mai u�or
de controlat. Acest stil de joc reprezint� o sintez� a influen�elor din
farsa Karagöz cu cele venite dinspre spectacolele de aceea�i factur�
din Europa occidental�, construite în jurul eroilor populari de p�pu�i
afla�i adeseori în dialog cu un personaj cu rol de comper.
Cuplurile ce apar de-a lungul tramei î�i prezint� nu doar propria
poveste ci �i pe cea a lumii reale pe care o reprezint� pe scen�,
asemeni lui Karagöz �i Hagi-Aivat, cele dou� personaje 
corespun��nd întocma�, ca sens �i ca func�iune, Paia�e� �i Unchia�ulu�
din Jocul p�pu�ilor (��ineanu 1900: CXIV). Ele apar�in unor
segmente de vârst� ce marcheaz� posibile diferite etape din via�a unui
cuplu. Astfel, Fata �i Iaurgiul sunt reprezentan�ii perioadei de
încercare, de tatonare  proprii tinere�ii când toate sentimentele �i
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emo�iile pot lua forme explozive. Pretextul dialogului este nego�ul cu
iaurt dar replicile sunt purt�toare de sensuri duplicitare �i priorit��ile
Iaurgiului se schimb� destul de repede. Fata pare a avea preten�ii mult
mai mari �i nu se las� u�or cucerit�. Întâlnirea e lipsit� de romantism
sau tandre�e, nota dominant� fiind determinat� de caracterul
temperamental al fetei; cu toate acestea nimeni nu poate �ti cu
exactitate cum ar putea evolua povestea extrascenic.
Aflat� la vârsta maturit��ii, Cucoana Mari�a �tie exact ce vrea. Dac�
asociem locul de prezentare a spectacolului cu apelativul madaramo 
utilizat de Paia��, putem intui statutul acestei cucoane. Puncte de sprijin
în conturarea portretului s�u putem g�si îns� în replicile partenerilor de
dialog. Astfel, Pasmasky i se adreseaz� printr-o formul� care este cât se
poate de elocvent�: Zdrasti, bolgogras Mari�a/ Care-a �inutu uli�a,/
Starski pazarova? (Teodorescu 1885: 122).
Discursul ei merge în aceea�i direc�ie a rela�iei motivat� de
interese �i nu de sentimente:  Scii ce, drag� Posnake?/ Déca mé
iubesci (ca pe draculu)/ �i-�i suntu drag� (ca sarea-n ochi),/ Tratéz�-m�
�i tu cu ceva, C� daia suntu a ta (Teodorescu 1885: 122). Rela�ia
dintre cei doi este caracterizat� de presiune �i dezam�gire  a�a cum, cel
mai probabil, erau rela�iile tuturor fetelor de la Crucea de Piatr�.
Sub semnul intereselor materiale st� �i rela�ia dintre Mo�iu
Ionic� �i r�sb�buica lui, Ilincu�a; ei sunt mereu în c�utarea unor
resurse financiare. De data aceasta, pretextul este chiar spectacolul de
p�pu�i. Discu�iile lor sunt lipsite de orice latur� sentimental�, singurul
subiect abordat fiind cel al câ�tigului de fiecare zi. Cutia pentru
dona�iile a�teptate de la cucoane �i boieri r�mâne lipsit� de ceva
zim�at în timp ce lista trebuin�elor este destul de ampl� �i cuprinde atât
articole de strict� necesitate cât �i unele care ne indic� faptul c�
r�sb�buica nu a renun�at la cochet�rie.
Cere mai cu inim�, babo, cere,/ C��i trebuie risticu pentru sprâncene./ Cereu� rubl� mai bun�/ Pentru brâni�orulu de lân�./ Î�i mai trebuie câte-un banu/
Ca s��i mai cumperi sulimanu;/ C� io îlu pl�tescu c-unu zlotu/ �i tulu dai
pu� falc� totu,/ �i nu sciu cum naiba lai datu/ C� �i falca �i-sa cr�patu
(Teodorescu 1885: 122).

Pe lista de achizi�ii mai sunt trecute �i lei�a pentru foi��,
opincile, basmaua de m�tase. Licita�ia continu� �i spectatorii sunt
ruga�i s� aib� contribu�ii cât mai substan�iale. Pentru a-i convinge, ea

Identitatea – între determinare şi autonomie 467

nu se fere�te s� apeleze la un mic �antaj emo�ional sugerându-le c�, în
acest mod, ar putea-o feri de o posibil� reac�ie violent� din partea
so�ului: Da�imi, m�icu�� g�lbenu�ulu,/ C� m� bate reu unchia�ulu;/
Da�imi m�car franculu,/ C� me bate b�rbatulu! (Teodorescu 1885:
122). Pasiunea a trecut; a r�mas o rela�ie bazat� pe scopuri comune �i
sus�inere reciproc�, pe obi�nuin��.
Laz�r ��ineanu subliniaz� �i influen�a variet��ii tipologiilor
caracteriale venite dinspre lumea Orientului:
Tipurile car� revin în acést� fars�, se present� fiecare cu individualitatea lor
caracteristic�: nobilul efendi, poli�aiul coruptibil, turcul tembel, o hanîm�
etc.; apo� figur� împrumutate din cercul cafenelelor �i al b�ilor; în fine
representarea diferitelor na�ionalit��� din capitala Imperiulu�: Armen�, An�u��,
Grec�, Ovre� spaniol� În acest mod, figurile farselor constituiesc un mosaic
din cele ma� variate �i Luschan a num�rat pân� la 50 tipurile ce forméz�
inventarul unui Karagöz (��ineanu 1900: CXXV).

În fapt, în acest tip de scenariu, personajele feminine sunt, de
regul�, factori declan�atori ai conflictului dramatic, �i nu participante
active. Spiritul latin al eroinelor autohtone se va manifesta �i, a�a cum
am putut observa, ele se implic� în conflict, pline de temperament.
Similitudinile �i deosebirile ce pot fi identificate în cele trei
scenarii citate, multitudinea referirilor la atmosfera socio-economic�,
invit� la reconsiderarea necesit��ii unei lecturi atente a lor din
perspectiva antropologiei culturale. Versurile con�in informa�ii
pre�ioase despre rela�iile socio-economice sau interculturale înc�
insuficient analizate. Analizând variante ale unor spectacole tip
Karagöz, care sunt jucate �i ast�zi, putem identifica elemente comune
la nivelul structur�rii replicilor (simple, expresive, scurte, con�inând
verbe sugestive), ac�iunii dramatice lineare �i al contur�rii profilului
caracterial al personajelor.
Prezentul demers teoretic î�i poate g�si justificare doar în
m�sura în care se accept� ideea necesit��ii unei reconsider�ri a rela�iei
dintre form� �i con�inut, în arta teatrului de p�pu�i, �i mai ales a for�ei
acestei arte de a exprima idei, nu doar de a le vizualiza. Cât�
autonomie �i cât� determinare putem identifica în aceast� art� este
greu de precizat; ea poate fi, îns�, considerat� un barometru al
presiunilor existente între normele oficial enun�ate �i cele asimilate de
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comunitate. Mecanismele analizate func�ioneaz� �i ast�zi, constituind
puncte de reper în structurarea studiilor de specialitate.
Identitate  autonomie �i determinare  subiectul ne îng�duie nu
doar a ne exersa abilit��ile de analiz� interdisciplinar�, ci, mai ales, de
a ne reaminti de incapacitatea noastr�, ca ob�te, de a ne recunoa�te
valorile, de a r�spl�ti �i respecta pe cei ce au slujit sau slujesc culturii
române�ti. Reîntâlnirea cu studiile lui Laz�r ��ineanu echivaleaz� cu o
reîntoarcere c�tre umbrele istoriei noastre identitare, dar �i cu modul
nostru de a asimila sau declan�a evenimente.
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Identity  between Determination and Autonomy
In a time of loss of identity and the overthrowing of values, the return
to what George C�linescu called National Specificity becomes a life at the
crossroads between East and West; we are at risk of forgetting that identity
spreads its roots between determination and autonomy: Specificity is not a
unique but a dominating feature (C�linescu 1985: 973).
The world of puppet theatre follows this line. Comparative studies on
this issue are rare and extremely valuable. The beginnings were marked by
Laz�r ��ineanus study Oriental Influence on Romanian Language and
Culture, the author belonging to that rare category of scholars who break
the inertia of tradition and force it to revise itself. The study of the
relationship between The Play of Puppets and the Karagöz Farces opens the
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doors to a debate not only on the history of the Romanian puppet theatre but
also on puppet studies. Their reassessment allows us to extend the area of
research from philology to history and theatrical anthropology.
Intradisciplinary and interdisciplinary approaches facilitate the access to a
mechanism through which the reality on stage becomes a mirror of exiting
mentalities at a given time, and also of the way these are reconstructed in
dramatic fiction.
This theoretical approach can be justified only if the need to
reconstruct a relationship between form and content in the puppet theatre,
and especially if its force to express and not just visualize ideas, are
accepted. How much autonomy and determination can be identified in this
art is hard to predict, although it can become a barometer of the existing
tensions between the officially stated norms and those assimilated by a
community. The analyzed mechanisms function even today as reference
points in structuring research.
Identity  autonomy and determination  the topic allows us not only
to develop abilities of interdisciplinary analysis, but especially to remind us
of our limitation as society to acknowledge our values, to repay and respect
those that served and continue to serve the Romanian culture. Revisiting the
studies of Laz�r ��ineanu equals with the return to shadows of our historical
identity.
Universitatea de Arte George Enescu
Ia�i, România
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1. Argument
Les fidèles francophones de la Métropole Orthodoxe Roumaine
dEurope Occidentale et Méridionale bénéficient depuis quelques
mois dun Livre de prière (orthodoxe), publié en langue française par
les éditions Apostolia de ce diocèse de lÉglise Orthodoxe Roumaine.
Très bien organisé du point de vue administratif et très actif sur le plan
pastoral-missionnaire, ce diocèse gère ecclésiologiquement les
communautés roumaines de lEurope occidentale. Faisant référence à
la pratique liturgique, le mot « fidèle » désigne tout membre (plutôt)
pratiquant de lEglise chrétienne, implicitement orthodoxe dans ce
travail. Ces fidèles sont représentés tant par des Roumains
francophones émigrés, installés en France et dans dautres pays
francophones (comme la Belgique et la Suisse), que par des Français
devenus orthodoxes, qui font partie des paroisses francophones
dépendant du point de vue de leur juridiction canonique de la
Métropole Orthodoxe Roumaine dEurope Occidentale et
Méridionale, dirigée par le Métropolite Joseph (Pop) et lÉvêque
Auxiliaire Marc (Alric). La publication de ce livre représente le
résultat dune initiative pastorale, fait prouvé de façon explicite par le
lieu de son impression les éditions de la Métropole et suggéré de
manière implicite par la mise en scène de lappareil paratextuel de cet
ouvrage1 ; on peut certainement le nommer ainsi, étant données les
1

Notamment par lAvant-propos de Mgr Joseph, le Métropolite dEurope
Occidentale et Méridionale.
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dimensions plutôt impressionnantes de ce livre, qui compte pas moins
de 523 pages, en format de poche.
Ce livre nest donc pas une simple publication religieuse qui
bénéficie de la bénédiction de lévêque du lieu. Il sagit dune
publication pastorale, ecclésiastique, dun livre publié par le diocèse
dirigé par Mgr Joseph, et paru aux éditions Apostolia de la Métropole.
Dans lespace de la culture française, il sajoute à deux autres livres de
prières orthodoxes parus quant à eux aux éditions de deux
communautés monastiques, ayant pris linitiative de leur publication :
un Manuel de prières du chrétien orthodoxe (Monastère SaintAntoine-Le-Grand, Monastère de Solan, 2013 ; deuxième édition
revue, 2014) et un Livre de prières orthodoxe (Monastère orthodoxe
Saint-Nicolas de la Dalmerie, Le Bousquet dOrb, 1996). Nous
essaierons détudier les particularités du Livre « roumain » de prière
par rapport à la structure et aux précisions dusage des deux derniers.
2. Les livres de prière(s) dans lOrthodoxie
Les cultures traditionnellement orthodoxes connaissent une
abondance de livre de prières, destinés à la pratique religieuse des
fidèles et publiés par des maisons déditions diocésaines et/ou
monastiques. Les chrétiens orthodoxes désireux de mener une vie de
prière personnelle authentique ont toujours fait appel à ce type de
livres-manuels qui contiennent les textes conseillés par lÉglise à être
employés pour sadresser à Dieu à tout moment de la journée et dans
toutes les circonstances de la vie : le matin et le soir, avant de partir en
voyage, etc., ainsi que pour honorer tout particulièrement la Mère de
Dieu, le Christ, ou bien un saint (ou une sainte) du calendrier dont ils
se sentent plus proches. Les grands pères spirituels, censés guider la
vie spirituelle des fidèles, ont toujours insisté sur limportance de ces
textes traditionnels, établis par des
maîtres avertis, nourris et abreuvés aux meilleures sources scripturaires et
patristiques [...] qui ont bien plus de valeur que tout ce que lon pourrait
inventer soi-même (Deseille 2012 : 130).

La prière spontanée, « jaillie du fond du cur » nest
aucunement proscrite, mais pour une bonne concentration de lesprit
et de la pensée, la prière vocale, avec des textes traditionnels est très
fortement recommandée (Deseille 2012 : 130).
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La France est un pays occidental qui a connu lOrthodoxie vers
le début du siècle dernier, grâce aux émigrations russe et grecque au
départ, et ensuite, roumaine, serbe, etc. (Dumas 2009). Néanmoins, les
quelques livres de prières orthodoxes déjà mentionnés ont été publiés
assez tard, lors des deux dernières décennies, le premier remontant à
1996 (Livre de prières orthodoxe, imprimé par le Monastère
orthodoxe Saint-Nicolas de la Dalmerie)2. Leur publication répond à
un besoin spirituel des fidèles orthodoxes francophones, besoin
ressenti de façon plus intense en milieu monastique. La raison en est
simple et de nature spirituelle : la vie monastique est associée
davantage à la pratique plus cohérente et fervente de la prière que la
vie des laïcs menée dans le monde (donc, en dehors des monastères).
En même temps, la plupart des grands pères spirituels sont des
moines, qui connaissent donc limportance de la prière pour la
perfection spirituelle de tout chrétien, ainsi que les besoins de certains
fidèles de vouloir poursuivre une vie de prière personnelle fervente, en
plus de leur participation aux offices divins, célébrés dans les églises
des paroisses ou des monastères quils fréquentent. Les livres
orthodoxes de prières sont conçus comme de véritables manuels de
prière personnelle, privée, des chrétiens orthodoxes :
Dans lÉglise orthodoxe, les fidèles fervents ne se contentent pas de
participer à la Liturgie eucharistique dominicale [...]. Ils assistent donc
fréquemment aux vêpres du samedi soir (qui sont les vêpres du dimanche),
aux matines du dimanche et aux vêpres et aux matines de toutes les grandes
fêtes. Mais en outre, ils récitent chaque jour une « règle de prière » qui a été
approuvée par leur Père spirituel. Ils utilisent ordinairement pour cela des
textes contenus dans des manuels composés de prières traditionnelles,
élaborés par des maîtres avertis (Deseille 2012 : 129130).

2

Nous devons préciser le fait que bien avant la publication de ce livre et,
implicitement des deux autres qui constituent le corpus de notre analyse, les
orthodoxes francophones semblaient utiliser un livre de prières publié à Paris pour
lusage des chrétiens catholiques orientaux, qui respecte la structure des livres de
prières traditionnels de lOrthodoxie, et qui représente une traduction non signée :
Livre de prières à lusage des Chrétiens de lÉglise orthodoxe catholique dOrient,
Paris, 1852 : http://fr.wikisource.org/wiki/Livre_de_pri%C3%A8res,_1852, consulté
le 30 août 2014.
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Cette finalité est exprimée de façon très claire et explicite par le
titre du livre-manuel de prières paru aux éditions des deux
monastères-métochia français de Simonos Petra, fondés par le père
archimandrite Placide Deseille : Manuel de prières du chrétien
orthodoxe. Contrairement aux livres liturgiques donc, utilisés pour le
bon déroulement des offices célébrés par le prêtre à léglise, qui
contiennent les textes traditionnels des prières communes de
lassemblée liturgique, les livres de prières regroupent des textes
destinés à être récités lors des prières privées, personnelles des fidèles,
en dehors de léglise, en principe chez eux.
3. Structure du Livre de prière paru aux éditions Apostolia
La structure du Le livre de prière qui nous intéresse dans ce
travail est en grandes lignes identique à celle des livres analogues
publiés en Roumanie3 (et dans dautres pays traditionnellement
orthodoxes), à quelques exceptions près, dues aux particularités de son
lieu de parution. Noublions pas quil sagit dun livre publié à Paris
pour des fidèles orthodoxes français ou francophones, vivant en terre
occidentale. Cest la raison pour laquelle il comprend des prières
particulières, en accord avec cette réalité socio-culturelle et
géographique, comme le texte intitulé « Prière pour les terres
dOccident, à tous les saints qui y brillèrent » (LP : 53). En même
temps, pour des raisons pédagogiques évidentes, Le livre de prière
commence par une section consacrée aux prières appelées
« usuelles », représentées comme les textes que tout chrétien
orthodoxe devrait connaître : il sagit des prières initiales, du symbole
de la foi, du Psaume 50, de la prière des saint Ephrem la Syrien
(appelée aussi, dans la culture roumaine, « la prière du Carême »), des
prières dentrée dans léglise ou des prières de la table. La section
suivante est intitulée « prières diverses » et comprend les prières du
matin et du soir et dautres textes dintercession pour différentes
personnes et occasions de la vie. Selon la sensibilité des auteurs du
livre pour divers textes élaborés dans des cultures plutôt
traditionnellement orthodoxes, on retrouve dans cette section des
3

Dont voici un exemple : / http://ortodox.dyndns.org/text/text-pdf/Carte%20de%
20rugaciuni%20a%20crestinului%20ortodox.pdf, consulté le 29 août 2014.
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prières particulières, comme la « Prière pour demander le don de la
prière » (attribuée à saint Jean de Cronstadt, très aimé en Occident)
(LP : 54), ou bien une « Prière lorsque lon a des mauvaises pensées »
(de saint Syméon de la Montagne Admirable) (LP : 55). En même
temps, le livre comprend toute une section de prières attribuées à lun
des saints contemporains les plus connus, les plus aimés et les plus
vénérés en Occident, saint Silouane de lAthos (regroupées dans la
section intitulée « Prières pour diverses circonstances », notamment
spirituelles4).
Comme on peut le lire dans le texte de lAvertissement inséré en
tête du livre, la particularité roumaine de sa composition consiste dans
le modèle choisi pour la présentation des offices (les Vêpres, les
petites et les grandes Complies, lOffice de Minuit, les Matines, et les
Heures), à savoir lHorologion roumain : « Les offices figurant dans
ce livre suivent lordinaire du Livre des Heures roumain » (LP : 7). À
travers cette affirmation, ce paratexte réalise de façon explicite
laffichage discursif dune tradition liturgique roumaine en France, à
côté des deux grandes traditions considérées normatives en matière
dusage liturgique : grecque et slavonne. Ces traditions sont
mentionnées clairement en tant que modèles et sources canoniques
dinspiration dans lIntroduction du Livre de prières orthodoxe paru
au monastère Saint-Nicolas de la Dalmerie :
Ce livre de prières est bâti sur le Prosevkhytarion grec. Celui-ci utilise
principalement loffice monastique de la Liturgie des Heures, de manière
abrégée, avec diverses autres prières [...]. À ces prières ont été ajoutées les
prières du matin et du soir du Molitvoslov russe, utilisées par un grand
nombre dorthodoxes francophones (LPO : 3).

Le livre de prière publié par les éditions de la Métropole
Roumaine dEurope Occidentale et Méridionale insère donc, à
lintérieur dun moule roumain traditionnel, spécifique aux livres
roumains de prières, plusieurs textes qui, de par leur spécificité
spirituelle occidentale, lui confère un fort caractère dintégration, par
la structure du contenu aussi (et non seulement par la langue), dans le
4
Comme le prouvent les noms de ces textes : « Quand lâme cherche Dieu »,
« Quand lâme a soif de lhumilité du Christ mais ne peut latteindre », « Prière de
lâme humble qui se souvient toujours de Dieu », etc.
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paysage confessionnel orthodoxe français contemporain. De plus,
nous avons affaire à lun des livres de prières les plus complets, non
seulement le plus riche des trois publiés en France jusquà présent,
mais aussi lun des plus complexes des livres analogues parus en
Roumanie. Aux textes des prières et des offices sajoutent toute une
section hymnographique (très riche, qui comprend, par exemple, le
Canon de la Nativité et le Canon pascal, avec les beaux textes des
stichères de Pâques) et un calendrier liturgique. Le livre sachève avec
un florilège de tropaires (des Saints, de la Résurrection et de tous les
jours de la semaine), suivis de lindication de la distribution liturgique
des lectures des cathismes du Psautier et des dyptiques, cest-à-dire,
les listes avec les noms des vivants et des morts (appelés de manière
surprenante5 « trépassés »), pour lesquels le possesseur du livre de
prières se propose de prier.
Arrêtons-nous un peu sur le titre de ce livre. Pourquoi le nom
« prière » y est-il employé au singulier, et non pas au pluriel comme
dans lensemble de la culture liturgique roumaine et, respectivement,
comme dans le cas des deux autres livres de prières orthodoxes
publiés en France, en langue française ? Sans vouloir donner
limpression orgueilleuse de posséder la réponse certaine à cette
question, il nous semble que nous avons affaire à une sorte de
récupération sémantico-discursive de la finalité de ce type de
publication, à la mise en évidence du sens de manuel, de guide pour la
prière, laccent étant mis sur lusage du livre et non pas sur sa
composition. De plus, le déterminant « orthodoxe » est absent du titre
de ce livre, tant sur la couverture quà lintérieur, sur la page de garde,
alors quon le trouve, de façon plutôt normale pourrait-on presque
dire, dans les titres des deux autres livres de prières parus en France.
Une première hypothèse qui pourrait expliquer ceci est celle dune
influence de la part du modèle de la culture roumaine, où lemploi de
ce déterminant dans le titre dune telle publication est plutôt superflu.
Néanmoins, la France est non seulement un pays laïc par excellence,
mais de plus, lOrthodoxie y est très peu représentée, malgré le
rayonnement général dont elle jouit en tant que confession chrétienne
5

Le terme employé dhabitude dans le contexte religieux chrétien et liturgique,
en langue française, étant plutôt celui de « défunt ».
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pendant les dernières décennies. Une deuxième hypothèse pourrait
être celle de lillustration discursive dune stratégie de politique
confessionnelle, dune discrétion totale quant à la précision de la
destination orthodoxe de ce livre, dont la spécificité confessionnelle
est suggérée de toute façon, même si implicitement, par la maison
dédition qui le publie et la bénédiction du Métropolite Joseph.
En tout état de cause, on peut affirmer avec certitude que nous
avons affaire au livre de prières orthodoxes le plus complet, publié en
langue française, à lheure actuelle. Cette position de primauté est
justifiée à la fois par sa structure diversifiée et la liste quasi exhaustive
des prières contenues, que par la notoriété des traductions françaises
des prières proposées, sous-tendue par lautorité spirituelle et
théologique incontestable de leur auteur : le père archimandrite
Placide Deseille. Dans la diachronie définie par la publication (en
France et en langue française) des trois livres de prières orthodoxes
qui font partie du corpus de notre analyse, on remarque une évolution
incontestable, visible également au niveau de lensemble des
traductions liturgiques accomplies en langue française, des premières
versions du père Denis Guillaume (mentionné par lauteur de
lIntroduction du Livre de prières orthodoxe paru au Monastère SaintNicolas de la Dalmerie, les seules qui existaient de tous les textes
orthodoxes avant les années 80), vers les traductions unanimement
reconnues à lheure actuelle, puisque supérieures linguistiquement,
signées par le père archimandrite Placide Deseille.
4. La publication en langue française du Livre de prière de la
Métropole Roumaine
Nous voici arriver ainsi à laspect le plus intéressant de la
parution de ce livre, à savoir sa publication en langue française, aspect
porteur dun enjeu confessionnel de taille, daffichage identitaire par
intégration linguistique de lOrthodoxie de tradition roumaine. Ce
Livre de prière destiné implicitement aux fidèles de la Métropole
Orthodoxe Roumaine dEurope Occidentale et Méridionale, car publié
par la maison dédition officielle de ce diocèse occidental du
Patriarcat Roumain, est paru donc en langue française et ceci pour
plusieurs raisons. La première et la plus importante dentre elles nous
semble être celle de lintégration, une intégration linguistique affichée

478 Felicia Dumas
de lOrthodoxie dexpression roumaine dans son pays daccueil, la
France. Il sagit dune intégration respectueuse à la foi des contenus
culturels-confessionnels universels et traditionnels-roumains de
lOrthodoxie, et de la langue de lespace géographique et social qui
accueille depuis longtemps déjà la pratique de ces contenus. En même
temps, la publication de ce Livre de prière en langue française assure
visibilité et transparence à cette pratique liturgique de lOrthodoxie, lui
évitant tout risque dêtre perçue comme une petite « secte » chrétienne
orientale, vécue en roumain, idiome représenté en général en France (en
dehors des contextes religieux, liturgiques) comme langue de
lémigration et donc, dévalorisée (notamment à travers les images
négatives des tziganes véhiculés par certains medias) (Dumas 2008).
Une autre raison de cette option de la publication en langue
française de ce Livre de prière est de nature pratique, de
compréhension, dusage de ce livre par des Français « de souche »
devenus orthodoxes, et non seulement par des Roumains (orthodoxes)
francophones. Elle reflète la réalité dune évolution de la composition
des communautés paroissiales et monastiques qui se trouvent sous la
juridiction de la Métropole Roumaine dEurope Occidentale et
Méridionale, qui sont de plus en plus mixtes et même parfois,
majoritairement françaises.
Publier un Livre de prière orthodoxe en langue française veut
dire publier un recueil de traductions françaises de prières orthodoxes
traditionnelles rédigées en général en grec ou en slavon, et parfois
même en anglais (comme cest le cas des prières attribuées à Saint
Silouane de lAthos, mentionnées dans un livre traduit de langlais en
français par larchimandrite Syméon, tel quon peut le lire dans
lAvertissement du Livre de prière). Quen est-il des versions
françaises des autres grands textes des prières qui se retrouvent dans le
Livre ? Le paratexte non signé de lAvertissement, consacré
entièrement à ce sujet, mentionne assez scrupuleusement les noms des
traducteurs de ces prières, en précisant le fait quils ont été
parfaitement daccord avec la reproduction de leurs versions. En fait,
les traductions françaises proposées ont été récupérées par rapport à
lautorité spirituelle et théologique de leurs auteurs et à leurs propres
qualités linguistiques et littéraires (poético-liturgiques : Meschonnic
1999). La célèbre question qui préoccupe les acteurs responsables de
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toute traduction, le « comment traduire » pour bien faire, qui relève de
ce que A. Pym appelle léthique du traducteur (Pym 1997) a été réglée
de la sorte par la convocation dans ce livre des versions déjà
reconnues et unanimement acceptées dans la culture liturgique
orthodoxe de langue française :
La traduction des Psaumes publiés ici, ainsi que celle des Cantiques de
lAncien Testament et de nombreuses autres prières, sont du Très révérend
Archimandrite Placide, qui nous a aimablement accordé la permission de les
publier (LP : 7).

Le traducteur mentionné dans cet incipit de lAvertissement,
moine athonite dorigine française, grand spécialiste en patrologie et
lun des plus grands spirituels orthodoxes français contemporains,
jouit dune si grande reconnaissance en France, dans les milieux
orthodoxes en spécial et chrétiens en général, que seul son prénom
monastique est précisé, son nom de famille nétant même pas indiqué.
Comme les textes des Psaumes et des Cantiques de lAncien
Testament se retrouvent dans la plupart des prières et des offices
insérés dans le livre, ce sont les traductions françaises du père
archimandrite Placide Deseille qui sy retrouvent le plus. Sont
mentionnés ensuite dautres clercs français et roumains (francophones,
de la Métropole Orthodoxe Roumaine dEurope Occidentale et
Méridionale) qui ont contribué à la mise en forme française de ce
Livre de prière. Comme nous le disions déjà, on remarque une
évolution diachronique en matière de circulation et dusage (et
implicitement de prestige linguistique et spirituel) des différentes
versions françaises des textes liturgiques orthodoxes mentionnés
comme textes de prières dans ce livre. Si aux débuts de leur existence,
les communautés orthodoxes francophones de France ne disposaient
que des versions françaises des livres liturgiques faites par le père
Denis Guillaume6, de nos jours, après la publication de six traductions
en langue française des Liturgies eucharistiques par exemple (Dumas
2013), le choix des textes des prières simpose et se fait selon

6
Reproduites, par exemple, dans Le Livre de prières orthodoxe publié au
Monastère Saint-Nicolas de la Dalmerie, en 1996, comme il est précisé dans son
Introduction.
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lautorité spirituelle et théologique des traducteurs et les qualités
linguistiques de leurs versions.
Pour revenir aux deux autres livres de prières orthodoxes de
lespace français, leur publication en langue française peut
pratiquement passer inaperçue, apparaissant comme tout à fait
normale (dans le sens de naturelle), étant donné leur lieu de parution.
Dans les deux cas, il sagit de communautés monastiques entièrement
francophones,
dépendant
du
Patriarcat
cuménique
de
Constantinople. Le monastère Saint-Nicolas appartient à la Métropole
grecque-orthodoxe de France (Exarchat du Patriarcat cuménique)
(Samuel 2008 : 8), lune des plus anciennes juridictions orthodoxes
canoniques de France. Le Livre de prières orthodoxe publié aux
éditions de ce monastère souvre avec une Introduction de son
fondateur et higoumène (à lépoque), larchimandrite Benoît. De leur
côté, les monastères Saint-Antoine-Le-Grand et de la Protection de la
Mère de Dieu (de Solan), fondés par le père archimandrite Placide
Deseille (qui est également lhigoumène du premier), sont des
métochia français (ou des dépendances) du monastère athonite de
Simonos Petra, où les moines et les moniales mènent leur vie
monastique selon le typikon de la Sainte Montagne entièrement en
langue française.
5. Pour conclure
Même si surprenante à un premier abord, la publication en
langue française du Livre de prière de la Métropole Orthodoxe
Roumaine dEurope Occidentale et Méridionale apparaît comme
normale, si lon réfléchit aux motivations fondamentales et au but
principal de cette initiative éditoriale. Comme nous avons essayé de
montrer dans ce travail, il nous semble que ce but et ces motivations
sont tout dabord et essentiellement de nature pastorale, certes, mais
aussi de nature socio-culturelle. Par le choix du français en tant que
langue de publication de ce livre prescriptif de prières (lemploi au
singulier du nom « prière » dans le titre suggérant aussi cette idée de
prescription normative, canonique), est visé en fait un affichage
identitaire culturel-confessionnel de lOrthodoxie dexpression
roumaine, compris en termes dintégration des contenus traditionnels
orthodoxes roumains par lintermédiaire du choix du français comme
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langue-culture (Coracini 2010), représentée comme support
dexpression de lOrthodoxie universelle. Cette option linguistique,
doublée de la mise en évidence du modèle roumain de présentation
des offices des heures à lintérieur du livre, assure en même temps une
forte visibilité dune tradition roumaine bien vivante en France, à côté
des deux autres grandes traditions orthodoxes, grecque et slavonne.
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On the Prayer Book Issued in French by the Romanian Orthodox
Metropolitanate of Western and Southern Europe
In this study, we consider the spiritual, cultural-confessional and
identity motivations and challenges in Livre de prière (Prayer Book),
recently published (2014) in French by the Apostolia review of The
Romanian Orthodox Metropolitanate of Western and Southern Europe,
archdiocese of the Romanian Orthodox Church, seated in France / Limours,
near Paris. Our discussion will focus on the analysis of the paratextual
apparatus of this translation (issued with the blessing and Foreword of His
Eminence Joseph, Metropolitan of Western and Southern Europe, and
Translators Notes), its sources (we will consider a discourse analysis of the
intertextual approach concerning the insertion of a few French versions of
the Psalms and a few other prayers, at the same time pondering on the
purpose and motivation of this intertextuality), as well as on the target
audience of this prayer book.
In order to highlight the «Romanian» particularities of this editorial
endeavor and its final product, we compare this book with other Orthodox
books of prayer(s) written in French (published exclusively by monastic
communities), and focus on the Romanian characteristics to be found in its
content (choice of prayers), choice of book title (the word prayer in the
singular, denotes an absence of confessional formulation) and the
instructions of use.
Université « Alexandru Ioan Cuza »
Ia�i, Roumanie

Valorificarea identit��ii na�ionale prin filmul
documentar despre art�
Dumitru OL�RESCU
Key-words: a movie about art, etnographic movie, national identity,
cinematic language, to turn to account

Se �tie c� o caracteristic� mai ampl� a unei civiliza�ii include în
mod obligatoriu, pe lâng� domeniile economic, social, cultural �i
capacitatea poporului respectiv de a pune în valoare capitalul spiritual
pentru a-�i eviden�ia �i p�stra identitatea întru d�inuirea sa în spa�iu �i
timp. Dimensiunea spiritual� are un loc important în profilul etnic, în
valen�ele identit��ii na�ionale ale poporului.
Aceste idei au fost con�tientizate de c�tre cinea�ti chiar de la
începuturile artei cinematografice, exprimându-le prin filmele
documentare etnografice, dar �i prin cele despre art�, la care ne vom
opri în mod special.
Rudolf Arnheim concluziona:
Picturile �i sculpturile sunt mesaje autonome despre natura existen�ei umane �i,
ca atare, ele se refer� la aceast� existen�� în toate aspectele ei existen�iale
(Arnheim 2011: 151),

incluzându-se, desigur, în aceste aspecte �i multiplele elemente din care
se cristalizeaz� identitatea autorului �i a civiliza�iei în care el activeaz�.
Dac� opera de art� este expresia civiliza�iei existen�iale �i
spirituale a unui popor, a dimensiunilor �i caracteristicilor importante
ale identit��ii na�ionale a acestuia, atunci filmul despre art�, ce se
creeaz� pe baza operelor de art�, iminent devine posesorul tr�s�turilor
respective, de�inând multiple posibilit��i de cercetare, interpretare �i
valorificare ale acestora.
În Europa anilor 20−30 apari�ia filmelor documentare despre
art� �i cultur� devine tot mai frecvent�. O treapt� important� în evolu�ia
filmului despre art� �ine de crea�ia cineastului italian Luciano Emmer,
care a activat în colaborare cu Enrico Gras: Povestiri despre o fresc�
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(1941), Paradisul terestru (1948), Leonardo da Vinci (1953), Pablo
Picasso (1956).
Se contureaz� tr�s�turile estetice ale filmului despre art�, în care
cinea�tii sunt preocupa�i mai mult cu fixarea pe pelicul� a operelor
artistice, încercând, totu�i, prin limbaj cinematografic (prim-plan, stopcadru, efecte sonore) s� eviden�ieze unele detalii, unele elemente ce
determin� identitatea artistic�, dar �i cea specific� originii creatorului.
Apar �i tendin�e pronun�ate spre filmul de art�, impunându-se deja
viziunea cinea�tilor prin interpretarea operelor artistice (arte plastice,
art� popular�, coregrafic�, teatral� �. a), ce s-au aflat la baza filmului �i
asimilarea limbajului acestora de c�tre cel cinematografic.
Filmul prin natura sa sintetic�, prin poten�ialul s�u audiovizual a
reu�it s� penetreze cele mai diverse spa�ii (artistic, social, moral,
filosofic, estetic) ale identit��ii na�ionale, interpretându-le �i
comunicându-le lumii spre cunoa�tere �i valorificare. Proces ce include
�i psihologia intercultural� preocupat� de explorarea �i valorificarea
identit��ii celuilalt, descoperind noi valori spirituale.
Ideile respective au fost argumentate practic odat� cu afirmarea
total� a constitu�iei estetice a filmului de art� prin peliculele cinea�tilor
belgieni Henri Storek �i Paul Haesaerts (Rubens, 1948), De la Renoire
la Picasso (1940), Lumea lui Paul Delvaux (1948) �i ale regizorilor
francezi Jean Gremillon (Casa cu imagini, 1956, André Masson �i cele
patru elemente, 1959) �i Pierre Kast (Femeile din Luvru, 1958).
Împreun� au lansat �i documentarul Goya (1948).
Filmul de art� culmineaz� în aceast� perioad� prin crea�ia
cineastului Alain Resnais. Peliculele sale Van Gogh (1948, Premiul
Oscar) �i Guernica (1950, creat în colaborare cu regizorul Robert
Hessens) se bucur� de mare popularitate în plan mondial a�a precum �i
filmul experimental Misterul Picasso (1956) al regizorului Henri
Clouzot, care a reu�it s� p�trund� cu aparatul de filmat în tainele facerii
unor lucr�ri ale celebrului �i controversatului plastician Pablo Picasso.
Regizorul a g�sit expresia filmic� pentru a ob�ine starea psihologic� a
actului de crea�ie, calit��ile specifice operei lui Picasso, apartenen�a
plasticianului la o vast� cultur� veche �i modern�.
Evolu�ia filmului despre art� �i cultur� a luat amploare �i în
România, lucru firesc, într-o �ar� cu o bogat� cultur� literar�, teatral�, a
artelor plastice �i cu milenare tradi�ii etnofolclorice �i de art� popular�.
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În filmele despre artele plastice au fost integrate cele mai
semnificative opere ale arti�tilor-protagoni�ti ai acestor pelicule:
Nicolae Grigorescu, Theodor Aman ale regizorului Ion Bostan (unul
dintre fondatorii filmului românesc despre art�); Paciurea, Henri
Catargi, Mirui Podeanu  regizor Mirel Ilie�iu; În p�durea cea
stufoas�, Theodor Aman  regizor Titus Mesaro�, Grigorescu, �tefan
Luchian de Erich Nussbaum; Cornel Medrea, 6000 ani de art� 
regizor Adrian Petringenaru; Luchian, Ghia��, Theodor Pallady,
Grigorescu, Gheorghe Petra�cu, Cinci pictori contemporani  toate
semnate de regizoarea Nina Behar, specializat� în crearea filmelor
despre art�. Regizorul Lauren�iu Damian vine în aceast� tematic� cu
trilogia Geometria iluziei, în care a integrat filmele Evadarea din trup,
dedicat plasticianului Sever Fren�iu, Joc, iluzie, transparen�� �i
mântuire despre Onisim Colta, Starea de veghe cu Celus Ciobanu �i
Felicia Lacsan Bedelean, Autoportret pe o frunz� de toamn�, dedicat lui
Ion �uculescu, Zugr�virile Cucernicului despre Timotei Toh�neanu,
Portret de grup în interior cu Sorin Ilfoveanu.
Filmul de art� contemporan, contribuind la formarea unui
umanism modern, efectueaz� cu succes puntea de leg�tur� între acest
umanism �i cultura tradi�ional�, cu elementele originare primordiale ce
caracterizeaz� civiliza�ia respectiv�. Astfel ne apropiem de func�ia
principal� a filmului despre art� în care vedem cum lumea interioar� a
unui artist, cum o sensibilitate caracteristic� unei epoci se personific�,
prinde via�� prin linii, culori, forme, urcându-se ulterior în tablouri,
sculpturi, goblenuri etc.
Gra�ie diversit��ilor de racursiuri, de cadraje, de ilumin�ri, de
mi�c�ri ale aparatului de filmat, înso�ite de comentariile verbale, de
partiturile muzicale �i de alte efecte sonore, sculpturile marelui
Brâncu�i apar pe ecran mai pline de mister, mai semnificative, invocând
profunde medita�ii despre cele mai diverse probleme existen�iale �i
spirituale, precum diverse sunt concep�iile �i viziunile cinea�tilor
preocupa�i de cercetarea �i valorificarea crea�iei sculptorului român a
c�rui oper� a constituit o epoc� în arta plastic� european�.
S� ne amintim de filmele Br�ncu�i la Târgu Jiu (regizor Erich
Nussbaum, 1966), Pa�i spre Brâncu�i (1966, regizor Adrian
Petringinaru), Cumin�enia p�mântului (regizori Manase Radnev,
Constantin Chelba, 1968), Brâncu�i (regizor Paul Orza, 1976),
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M�rturii, S�rutul, Procesul P�s�rii, Domni�oara Pogany  toate
acestea sunt create în anii 70 de c�tre regizorul Paul Constantinescu,
lungmetrajele Sculptorul (1996) regizat de Cornel Mihalache �i
Constantin Brâncu�i, Coloana sau lec�ia despre infinit (2001) în regia
lui Lauren�iu Damian.
�i din perspectiva genuistic� aceste filme sunt diverse  filmeportret, filme istorico-biografice, filme-eseu, filme-publicistice, dar
toate au ceva comun �i anume tendin�a de a p�trunde cât mai profund în
specificul crea�iei brâncu�iene, în tainele p�str�rii întru vecie a tot ce a
însemnat pentru marele artist cultur�, credin��, art�, identitate na�ional�.
Rezultatele evolu�iei filmului despre art� în plan european îl face
pe teoreticianul de film Julien Neri s� afirme:
În domeniul artelor, cinematograful �i televiziunea particip� la fenomenele
artistice majore ale timpului nostru care sunt, printre altele, rena�terea valorilor
�i operelor capitale din trecut − �i îl citeaz� pe Andre Malraux: Asist�m la cea
mai larg� rena�tere pe care omenirea a cunoscut-o. O g�sim în cinematograf, în
televiziune, în toate formele de difuzare a imaginarului (Behar 2009: 40).

�i filmografia studioului Moldova-film, în pofida condi�iilor
regimului totalitar �i ale realismului socialist, con�ine o serie de filme
dedicate artei �i culturii adesea greu de spus na�ionale, dar, totu�i...
Începuturile acestei categorii de filme îi apar�ine regizorului Emil
Loteanu cu filmul M�ria sa Hora (1959), urmat de alte filme ale sale
Fresc� pe alb (1967), Ecoul v�ii fierbin�i (1974) �i mai târziu  trilogia
Eugen Doga (1983), Svetlana Toma (1984), Grigore Grigoriu (1985).
Cineastul Vlad Iovi�� vine cu filmul Unde joac� moldovenii
(1967), De s�rb�tori (1968) �i Dansuri de toamn� (1983). Urmeaz�
filmele regizorilor Anatol Codru (Sculptorul Alexandru Pl�m�deal�,
1969; Arhitectul �ciusev, 1970; Neam de pietrari, 1975; Balada
prietenului meu, 1979); Andrei Buruian� (La hor�, 1974; Cântare
dragostei, 1979; Joc, 1981 �.a.), Vlad Druc (almanahul Arta, 1971; Ploi
de dor, 1975; Goblen, 1978; Me�terul anonim, 1979; Vai, s�rmana
turturic�, 1988, Obsesie, 1993; Aria, 2004), Mircea Chistrug�
(Confesiune, 1985; Mihai Grecu. Dincolo de culoare, 1988) �.a.
Desigur c� în cadrul filmului despre art� este surprins� �i
ambian�a în care activeaz� protagonistul. În atelierul sau locuin�a
artistului plastic, spre exemplu, afar� de tablouri, schi�e, rame, pânze �.
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a., vom observa �i imaginea multor detalii, a unor obiecte mai vechi �i
mai noi (icoane, covoare, broderii, diverse bibelouri, ceramic� �.a.),
care �i ele con�in unele însemne ale neamului. Spre exemplu, atelierul
în care, parc� te mai cutremur� amprentele divinit��ii, unde �i ast�zi se
mai simte suflarea de geniu a marelui Constantin Brâncu�i din filmul
Sculptorul al regizorului Cornel Mihalache.
Aglomerat� cu multe detalii �i obiecte cu diverse semnifica�ii
apare imaginea atelierului �i a legendarei cur�i (în Chi�in�u cred c� nu
exist� vreo personalitate din domeniul artei �i literaturii care s� nu
cunoasc� acea curte) a plasticienilor Valentina Rusu-Ciobanu din
filmele Confesiune, semnat de regizorul Mircea Chistrug� �i Obsesie al
regizorului Vlad Druc.
Spectatorul cunoa�te multe piese �i detalii din arta noastr�
popular� (r�stigniri, por�i, garduri vechi, ornamente) din c�l�toria
virtual� prin satele Moldovei a sculptorului Alexandru Pl�m�deal� din
filmul cineastului Anatol Codru. �i pe plasticianul Mihai Grecu camera
de filmat l-a surprins studiind por�ile, arhitectura �i elementele
decorative ale unor case vechi amplasate în Muzeul Satului din
Bucure�ti.
Mircea Chistrug�, regizorul filmului Mihai Grecu. Dincolo de
culoare, face ca imaginea por�ii, acest obiect cu ample semnifica�ii, s�
devin� un laitmotiv al filmului. Imaginea por�ii poate fi atestat� în mai
multe filme. Dincolo de momentul ei decorativ, cinea�tii au utilizat în
diverse contexte semnifica�iile simbolice sau metaforice ale acestei
piese arhitectonice despre vechimea c�reia putem s� ne d�m seama,
aflând c� mitologia roman� îl venera pe zeul Ianus ca pe o personalitate
divin�, care binecuvânta orice început �i sfâr�it �i veghea u�a sau poarta.
Semnifica�iile por�ii, exprimate prin mai multe simboluri  pragul,
u�a, geamul, luna �i soarele (Por�i ale Cerului), curcubeul (Poart� între
cer �i P�mânt), sunt între�esute �i în fondul ideatic al operei
eminesciene. Iar Poarta S�rutului a lui Constantin Brâncu�i a constituit
o etap� în sculptura modern�. Nu este exclus ca toate acestea s�-l fi
inspirat �i pe plasticianul Mihai Grecu, care a dedicat cu mult� d�ruire
acestui motiv o serie de lucr�ri cu semnifica�ii complexe: Por�ile celor
dou� inimi, Poarta str�bunilor, Por�ile nop�ii, Por�ile triste�ii, Por�ile
ce plâng, Poarta Orheiului Vechi �. a., imagini care, la rândul lor, i-au
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sugerat regizorului Mircea Chistrug� ideea de laitmotiv al filmului
Mihai Grecu. Dincolo de culoare.
Afar� de principalul fond ideatic, de felul de a gândi �i a concepe
problemele fundamentale ale crea�iei, filosofiei �i ale vie�ii la modul
general, exprimate de c�tre cinea�ti, protagoni�ti �i crea�ia acestora,
filmul despre art� mai fixeaz� �i tr�s�turile fizionomice tipice neamului
nostru, portul popular sau alt� vestimenta�ie, �inuta tipic�
protagonistului �. a. �i dac� acestea din urm� în lucr�rile originale, ce
s-au aflat la baza filmului, sunt printre altele, mai pu�in importante, în
film, conform condi�iilor artistice, ele devin elemente dramaturgice, noi
tenta�ii de subiecte. Prin limbajul cinematografic acestea pot fi
eviden�iate, amplificând sau chiar ob�inând noi semnifica�ii, alte
dimensiuni.
În unele din aceste filme cinea�tii basarabeni, riscând, se implicau
s� eviden�ieze cât era posibil, elemente, detalii, idei venite din
patrimoniul nostru spiritual cu scopul de a completa, de a contura
modestul tablou al unei identit��i, pe atunci vagi, incerte... În acei ani,
cenzura ideologic� sub drapelul interna�ionalismului declan�ase un
dezastruos etnocid neafi�at. În concep�ia antropologului francez
P. Clasters,
genocid �i etnocid, înseamn� ambele distrugerea celuilalt [...]. Etnocidul este o
distrugere cultural� a fiin�elor: el desemneaz� procesul prin care se încearc�
zmulgerea grupurilor din cultura lor de origine. [...]. Etnocidul este deci
distrugerea sistematic� a modurilor de via�� �i de gândire a indivizilor diferi�i
de cei care duc compania de distrugere. Genocidul asasineaz� corpul
oamenilor, etnocidul le asasineaz� spiritul. �i într-un caz, �i în cel�lalt, este
vorba tot de moarte, dar de o moarte diferit�... (Geraud, Leservoisier et al.
2001: 81, 87).

În aceast� categorie de filme fiecare imagine trebuie s� semnifice.
Un detaliu dintr-o pictur� în film poate deveni un întreg subiect. Spre
exemplu, ornamentele care apar în multe filme despre art�, fie într-un
tablou sau în atelierul pictorului. Acestea nu sunt numai ceva decorativ,
ci pot fi o replic� la un concept, o trimitere la o idee ancestral�,
mitologic� sau local�, dar care ne define�te felul nostru de a fi. Drept
exemplu pot servi imaginile unor ornamente din filmele despre art�
Fresc� pe alb �i Ecoul v�ilor fierbin�i ale cineastului Emil Loteanu,
Sculptorul Alexandru Pl�m�deal� al lui Anatol Codru, Confesiune �i
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Mihai Grecu. Dincolo de culoare, semnate de regizorul Mircea
Chistrug�. Ornamentalistica popular� devine adesea o remarcabil�
unitate de concepte, o concentrare de simboluri, metafore, arhetipuri cu
multiple semnifica�ii. În viziunea lui Lucian Blaga ornamentica este
depozitarea unor taine colective, prin ea se poate reconstitui grafologic
duhul unei popula�ii, este ca o spovedanie �i comunicare a duhului unei
genera�ii c�tre cealalt� (Blaga 1969: 204).

Dac� în concep�ia lui Blaga no�iunea de duh semnific� spiritul, ne
d�m seama de importan�a acordat� de marele gânditor ornamentului,
care în filmul de art� este exprimat prin limbajul audiovizual.
Utilizarea ornamentului în filmul de art� este justificat� �i de
concep�ia lui Rudolf Arnheim, care sus�ine c� ornamentul
ne prezint� o ordine facil�, nestânjenit� de vicisitudinile vie�ii [...]. [...] imaginea
lui nu reprezint� un întreg independent, ci doar o component� a unui complex
mai larg, în care o armonie simpl� este la locul ei (Arnheim 2011: 151).

Toate acestea condi�ioneaz� un laconism, o sobrietate a expresiei
prin imaginea ornamentului, ceea ce este foarte favorabil pentru
utilizarea acesteia în structurile audiovizuale ale filmului.
Au fost mai multe cazuri când ancestralele sau sacrele noastre
momente au ars împreun� cu filmul sau au r�mas doar pe pelicul� �i
numai într-un singur exemplar. Spre exemplu, în ansamblul de dansuri
populare Joc a fost inclus dansul C�lu�arii, dar imediat a fost exclus cu
motivul c� e prea românesc. Între timp, regizorul Andrei Buruian� se
lanseaz� cu un film despre acest ansamblu �i C�lu�arii �i-au g�sit locul
în acea nara�iune cinematografic� ce a fost admirat� în tot spa�iul exsovietic �i chiar �i peste hotare.
O nefericit� întâmplare a f�cut ca imaginea unei icoane
importante din crea�ia celebrului pictor s� se p�streze numai în
documentarul rusesc Andrei Rubliov, fiindc� originalul a ars în
incendiul bisericii în care se p�stra acea icoan�.
Din cauza vaporilor de iod elimina�i din cartofii ce se depozitau
ani la rând în una dintre cele mai vechi biserici din Moldova,
Adormirea Maicii Domnului din C�u�eni, zidit� în secolul al XVI-lea,
frescele de o inestimabil� valoare s-au ruinat total �i numai gra�ie
autorilor filmului Me�terul anonim Vlad Druc �i Pavel B�lan, care au
reu�it s� le fixeze pe pelicul�, ast�zi mai pot fi studiate �i puse în
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valoare. Mai ales c�, în afar� de calit��ile lor istorice �i artistice, aceste
fresce prezint� interes din perspectiva antropologic� �i fizionomic�,
fiindc� acelor pictori iconari le-au pozat pentru imaginile sfin�ilor
��ranii de prin p�r�ile locului.
Inscrip�ii, ornamente, sculpturi sau gravuri decorative executate în
piatr� �i lemn pe mormintele vechi, demult disp�rute se mai p�streaz�
pe pelicula de celuloid fie în modesta gam� cromatic� de alb/negru, fie
în bogatul spectru al peliculei color.
Astfel, în caracterul polifunc�ional al filmului despre art�, al�turi
de surprinderea �i valorificarea unor momente ale identit��ii, se impune
�i func�ia de conservare a imaginii fenomenelor artistice, istorice �i
culturale ca un component de baz� al patrimoniului nostru spiritual.
Cercet�torul român Victor Botez afirm� cu regret c�
deficien�a studiilor, scrierilor, încerc�rilor noastre etnopsihologice este
caracterul lor predominant descriptiv, oprirea la constat�ri sau trimiterea facil�
la explica�ia istoric�, f�r� de a sonda mai adânc motivele fenomenului corect
surprins chiar în planul psihologiilor �i mentalit��ilor (Botez 1995: 8).

�i aici de un real folos este filmul documentar, care ast�zi,
dispunând de tehnici �i tehnologii performante, e f�r� de egal în
promptitudinea �i corectitudinea surprinderii fenomenului etnografic cu
scopul studierii �i aprofund�rii în planul psihologiilor �i
mentalit��ilor poporului, a fix�rii celor mai fine nuan�e audiovizuale
ale componentelor identit��ii na�ionale. De aceea vrem s� afirm�m c�
tezele de mai sus sunt juste �i elaborate în profund� cuno�tin�� de cauz�,
dar, dup� p�rerea noastr�, sunt incomplete din cauza ignor�rii totale a
rolului lucr�rilor audiovizuale �i, în primul rând, al filmului documentar
despre arte care a concentrat în ele multe aspecte �i probleme la tem�,
adesea contribuind substan�ial la atingerea realiz�rilor nominalizate mai
sus �i ale celor din perspectiva ulterioarelor cercet�ri etnografice,
etnologice, psihoetnologice etc.
Ast�zi, ca niciodat�, exege�ii din domeniile etnografiei �i
cinematografiei �i-au dat seama de necesitatea filmului despre art� �i a
celui etnografic. Polemizând la un pol despre criza identit��ii na�ionale,
dar la alt pol despre avantajele globaliz�rii, pericolul nivel�rii,
uniformiz�rii specificit��ilor spirituale �i culturale, adic� a identit��ii
unui popor, devine tot mai real. Ne îndrept�m vertiginos spre crearea
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unei societ��i globale, plate �i omogene, lipsit� de idealuri, adic� f�r�
diferen�ieri între rase, culturi �i religii.
Spre regret, ast�zi în epoca tehnocrat�, în condi�iile economiei de
pia��, a substituirii valorilor cu nonvalori, a acceler�rii ritmului de via��,
interesul fa�� de filmul despre art� scade în pofida poten�ialului tehnic �i
a tehnologiilor performante de care dispune în prezent industria
cinematografic�.
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Valorization of National Identity through Art Documentary
The author researches the process of valorization and preservation of
some moments and components of national identity reflected in a film about
art based on many European and local documentary movies.
If an artwork is the expression of existential and spiritual civilization
of an ethnic group, its dimensions and important characteristics of its ethnic
identity, then a film about art that is created on the basis of art (fine art,
theatre, choreographic art) unavoidably becomes the holder of these features.
It gives a lot of possibilities for the research, interpretation and valorization
of these movies.
Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de �tiin�e din Moldova
Chi�in�u, Republica Moldova

Despre unele erori în însu�irea limbii române de c�tre
str�ini  erorile de regularizare
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Lingvistica contrastiv� reprezint� o direc�ie modern� în
Lingvistica aplicat� la domeniul pred�rii �i înv���rii limbilor str�ine.
Primele studii de lingvistic� contrastiv� considerau c�, în înv��area
unei limbi str�ine, influen�ele exercitate de limba matern�, limba baz�
(LB), asupra limbii care urmeaz� s� fie înv��at�, limba �int� (L�), sunt
esen�iale. În acest sens, în studiile lui Charles Fries (Teaching and
Learning English as a Foreign Language, 1945) �i Robert Lado
(Linguistics Across Cultures: Applied Linguistics for Language
Teachers, 1957), se arat� c� limba matern� poate fie s� u�ureze
procesul de înv��are a unei limbi str�ine (în acest caz, între limba
matern�, limba baz�, �i limba str�in�, limba �int�, are loc un transfer
pozitiv, determinat de existen�a unor similitudini între cele dou�
sisteme lingvistice implicate), fie s� îngreuneze acest proces (caz în
care între limba baz� �i limba �int� are loc un transfer negativ, numit
�i interferen��, transfer determinat de existen�a unor diferen�e între
sistemele celor dou� limbi aflate în contact) 1. Prin urmare, primele
studii de lingvistic� contrastiv�, consider� c� unul dintre principalele
obstacole în înv��area unei limbi str�ine îl constituie interferen�ele
cauzate de diferen�ele structurale existente între limba matern� �i
limba str�in�.
Studiile ulterioare de lingvistic� contrastiv�, �i îndeosebi cele de
psiholingvistic�, au ar�tat îns� c�, în procesul de înv��are a unei limbi
�����������������������������������������������������������
1

Referindu-se la primele studii de lingvistic� contrastiv�, G. Doca (1977: 13)
consider� c� acestea simplific� excesiv realitatea procesului de înv��are a L�,
punându-l în rela�ie numai cu influen�a limbii materne a «elevului», iar no�iunile de
transfer �i interferen�� sunt în�elese în mod simplist, ca elemente ale unei ac�iuni
mecanice.
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str�ine, interferen�ele se produc nu numai între limba baz� �i limba
�int� (interferen�e interlinguale), ci �i între cuno�tin�ele deja
acumulate în limba �int� �i noile cuno�tin�e (interferen�e
intralinguale)2. Cuno�tin�ele nou dobândite în L� sunt asimilate prin
referire la stocul acumulat anterior în L�, ele sunt, dup� cum observ�
G. Doca,
percepute, comparate �i analizate în func�ie de cuno�tin�ele anterioare, iar
acestea, la rândul lor, sunt într-un proces de continu� reorganizare �i
resistematizare pe m�sura asimil�rii noilor cuno�tin�e (Doca 1977: 14).

Stadiile succesive de cuno�tin�e acumulate în L� se afl�, prin
urmare, într-o dinamic� permanent�. În felul acesta, efectele
transferului �i ale interferen�ei se produc nu numai între LB �i L� (a�a
cum stabileau primele studii de lingvistic� contrastiv�), ci �i în
interiorul stocului acumulat anterior în L� (Doca 1981: 24), unde au loc
structur�ri �i restructur�ri succesive.
Cel care înva�� o limb� str�in� î�i construie�te astfel, progresiv,
un nou sistem lingvistic, situat între limba matern� �i limba str�in�
(limba �int�), sistem care evolueaz� continuu, pe m�sur� ce avanseaz�
procesul de înv��are. Acest sistem lingvistic intermediar (sau interlimb�
 concept introdus în 1972 de Selinker)3 reprezint� o structur�
lingvistic� de tranzi�ie, provizorie, o variant� personalizat� �i
incomplet� a limbii �int� (Mure�anu-Ionescu 1984: 84).
Atât interferen�ele interlinguale, cât �i cele intralinguale se
manifest� prin apari�ia în aceast� interlimb� a unor erori. Conceptul
�����������������������������������������������������������

2
A se vedea, în acest sens, studiul lui G. Doca, Analyse psycholinguistique des
erreurs faites lors de lapprentissage dune langue étrangère. Application au
domaine franco-roumain, bazat pe abordarea psiholingvistic� a interferen�elor care
apar în înv��area limbii române de c�tre vorbitori de limb� francez�, unde se
precizeaz�: Lapproche psycholinguistique du processus dapprentissage des
langues étrangères a mis en évidence le fait que les interférences ne se produisent
pas uniquement entre LB et LC, mais aussi entre le stock des connaissances déjà
acquises en LC et les nouvelles connaissances. Celles-ci, à leur tour, déterminent
certaines modifications (réorganisations et résystématisations) des connaissances
antérieurement acquises (Doca 1981: 15).
3
Aceast� limb� intermediar�, diferit� atât de sistemul LB, cât �i de cel al L�, a
fost numit� sistem aproximativ (Nemser 1971), dialect idiosincretic (dialecte
idiosyncrasique, Corder 1980) sau, cel mai des, interlimb�  termen de referin�� în
didactica modern� (interlanguage, Selinker 1972).
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de interlimb� aduce cu sine ideea c� înv��area unei limbi constituie un
proces creativ �i dinamic, iar erorile care apar în timpul acestui proces
reprezint� un fenomen natural, inevitabil �i chiar necesar (Corder
1980: 27). Aceste erori sunt semnul înv���rii active �i reflect�
însu�irea progresiv�, de c�tre cel care înva�� o limb� str�in�, a
sistemului acestei limbi, permi�ând, în acela�i timp, identificarea
punctelor nevralgice (Slama-Cazacu 1999: 729), a dificult��ilor care
apar pe parcursul înv���rii.
�i în procesul însu�irii limbii române ca limb� str�in�, stocul de
cuno�tin�e deja acumulate în limba �int� (limba român�) constituie
frecvent sursa producerii unor erori. Dintre acestea, ne propunem s�
atragem aten�ia, în lucrarea de fa��, asupra erorilor de regularizare,
erori pe care le-am remarcat în mod constant �i sistematic în procesul
însu�irii limbii române de c�tre str�ini, indiferent de limba lor
matern�. Observa�iile noastre încearc� s� explice cauzele posibile ale
producerii acestor erori, întrucât, în�elegerea corect� a mecanismelor
de producere a erorilor de regularizare deschide drumul c�tre
prevenirea lor în însu�irea limbii române de c�tre str�ini.
Conform abord�rii psiholingvistice privind înv��area limbilor,
regularizarea constituie o strategie universal� de înv��are a unei limbi 4,
strategie care const�, dup� cum observ� Tatiana Slama-Cazacu, în
g�sirea de asem�n�ri între diverse forme, în categorizarea lor �i în
extragerea (autoformularea) unei reguli [ ] (Slama-Cazacu 1999: 347).
Bazat� pe folosirea creativ� de c�tre cel care înva�� o limb� a
cuno�tin�elor deja asimilate în aceast� limb�, regularizarea presupune,
prin urmare, descoperirea asem�n�rilor care exist� între diferite forme
lingvistice, clasificarea lor în func�ie de anumite criterii �i formularea
proprie a unei reguli. Prin aceast� strategie, noile cuno�tin�e
lingvistice sunt puse în leg�tur� cu cele anterioare, pentru a se extrage
o regul� care s� fie aplicat�, mai apoi, în alte situa�ii. Când îns�
�����������������������������������������������������������
4

Regularizarea este considerat� una dintre universaliile înv���rii limbilor (vezi
Slama-Cazacu 1973: 63−92; Slama-Cazacu 1999: 341−348). Tatiana Slama-Cazacu
folose�te termenul regularizare cu sensul de autoformulare de reguli, nu de
transformare a limbii în sistem regulat: Termenul «regularizare» [ ] nu înseamn�
îns� numai înlocuirea de c�tre «elev» a iregularit��ii din limb� printr-o form�
«regulat�», ci  în substrat  este formularea de reguli, crearea unor forme prin
respectarea de reguli, operarea cu un stoc lingvistic devenit sistem pentru c� se
respect� �i se cunosc anumite reguli (Slama-Cazacu 1999: 345).
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aceast� regul� este extins�, în mod eronat, la situa�ii în care se aplic�
alte reguli sau care reprezint� excep�ii de la aceast� regul�, apar
erorile de regularizare. Ele nu se manifest� chiar de la începutul
înv���rii unei limbi, ci dup� ce s-a acumulat un stoc suficient de
cuno�tin�e care s�-i permit� celui care înva�� extragerea unor reguli.
În cazul înv���rii limbii române ca limb� str�in�, erorile
determinate de tendin�a de regularizare se manifest�, aproape exclusiv,
în morfologie, limba român� fiind o limb� bogat� în forme flexionare,
particularitate care spore�te dificultatea însu�irii ei de c�tre str�ini.
Cauzele celor mai frecvente erori de regularizare sunt:
1. Extinderea regulii de formare a pluralului cu desinen�a -i la
substantivele neutre, prin analogie cu pluralul substantivelor
masculine, pornindu-se de la identitatea masculinneutru la singular.
În urma extinderii gre�ite a acestei reguli de formare a
pluralului, pot ap�rea formul�ri de tipul: Cump�r *doi bile�i 5 de
tramvai (pentru dou� bilete); Avem nevoie de *caie�i �i de *dic�ionari
(pentru caiete �i dic�ionare); În limbile român� �i francez� sunt *mul�i
cuvin�i la fel (pentru multe cuvinte); Am vizitat *mul�i ora�i din
România (pentru multe ora�e); România este o �ar� cu *mul�i contra�ti
(pentru multe contraste) etc. În toate exemplele citate, la formele de
singular ale substantivelor (neutre) bilet, caiet, dic�ionar etc., se
adaug� desinen�a de plural -i, dup� modelul substantivelor masculine
profesor  profesori, student  studen�i. Aceste erori de regularizare în
formarea pluralului substantivelor neutre române�ti sunt înlesnite, de
multe ori, de false analogii de gen cu limba matern� (LB), unde
substantivele în discu�ie sunt de genul masculin, gen care este transferat
în limba român� (L�); un astfel de transfer negativ, determinat de false
�����������������������������������������������������������

5
Exemplele prin care ilustr�m erorile de regularizare provin din analiza a
aproximativ 90 de lucr�ri scrise la limba român� ale unor studen�i str�ini (având
limbi materne diferite: franceza, italiana, spaniola, germana), participan�i la
programul de mobilit��i academice Erasmus, studen�i care au înv��at limba român�,
în anii universitari 20112012 �i 20122013, în cadrul cursurilor semestriale sau
intensive de limba român�, organizate de Facultatea de Litere a Universit��ii
Alexandru Ioan Cuza din Ia�i. Lucr�rile scrise la care facem referire au cuprins
subiecte de gramatic� �i de vocabular �i producere creativ� de text, corespunz�toare
nivelurilor de competen�� lingvistic� A1 �i A2 din Cadrul European Comun de
Referin�� pentru Limbi.
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analogii de gen cu limba matern�, se observ�, de exemplu, frecvent, la
vorbitorii de limb� francez� care înva�� limba român�.
2. Extinderea regulii de formare a pluralului cu desinen�a -e la
toate substantivele feminine terminate la singular în -�, dup� modelul
sg. cas�  pl. case.
În urma generaliz�rii eronate a acestei reguli, se poate ajunge la
enun�uri precum: Sunt în România de trei *lune (pentru luni); Poate o
s� revin la Bruxelles peste trei *s�pt�mâne (pentru s�pt�mâni); Vreau
s� merg în alte *�are pentru a în�elege alte *culture (pentru Vreau s�
merg în alte ��ri pentru a în�elege alte culturi); În ora�ul Ia�i sunt
multe *gr�dine �i multe *biserice pitore�ti (pentru gr�dini / biserici);
Pe *strade sunt multe *lumine noaptea (pentru Pe str�zi sunt multe
lumini noaptea); �tiu trei *limbe str�ine (pentru limbi) etc.
În exemplele citate, se aplic� desinen�a de plural -e tuturor
substantivelor feminine terminate la singular în -�, folosindu-se ca
model substantivul cas� (sg.)  case (pl.). Îns�, în limba român�,
substantivele feminine care au la singular desinen�a -� pot forma
pluralul �i cu desinen�a -i: lun� (sg.)  luni (pl.); �ar� (sg.)  ��ri (pl.)
etc. Este posibil, ca formele corecte de plural, cu desinen�a -i (luni,
s�pt�mâni, ��ri etc.), s� fie percepute de str�inii care înva�� limba
român� ca fiind caracteristice exclusiv genului masculin. În plus,
existen�a în interiorul aceleia�i clase de gen a unor substantive care, de�i
au la singular aceea�i desinen�� (-�), primesc la plural desinen�e diferite
(-e sau -i: sg. cas�  pl. case / sg. gr�din�  pl. gr�dini), creeaz�
confuzii str�inilor care înva�� limba român�, neexistând reguli care s�
stabileasc� ce desinen�� trebuie aleas� (din cele dou�), în func�ie de
substantiv. De aceea, prin extinderea regulii de construire a pluralului
cu desinen�a -e la toate substantivele feminine terminate la singular în
-�, se încearc� o simplificare a morfologiei limbii române.
3. Ignorarea restric�iilor impuse de regula privind articularea la
singular a substantivelor masculine terminate în -e, precum câine,
frate, munte.
Tendin�a de a aplica analogic articolul hot�rât -(u)l �i
substantivelor masculine terminate la singular în -e, precum câine,
frate, munte se întâlne�te în formul�ri de tipul: *Câinul meu e r�u
(pentru câinele); Pe *pereteul din dreapta e un afi� (pentru peretele)
etc. Cei care înva�� limba român� �i-au însu�it regula potrivit c�reia la
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substantivele masculine articolul hot�rât pentru singular este -(u)l,
îns� ignor� restric�iile de aplicare a acestei reguli la substantivele
masculine terminate în -e, precum câine, perete, unde obligatorie este
folosirea articolului -le.
4. Aplicarea eronat� a sufixelor -ez �i -esc, care apar în
paradigma anumitor verbe, �i unor verbe a c�ror paradigm� nu
cunoa�te aceste sufixe.
Extinderea eronat� a sufixului -ez la unele verbe care nu primesc
acest sufix în conjugare se poate observa în formul�ri precum:
*Preferez ciocolata neagr� (pentru prefer); Studen�ii *repeteaz�
pentru examen (pentru repet�); Matei *suneaz� la u�� (pentru sun�)
etc., unde verbele a prefera, a repeta, a suna cap�t� formele: preferez,
repeteaz�, suneaz�, deoarece li se aplic� modelul de conjugare
caracteristic verbelor cu sufix flexionar, precum a corecta: corectez,
corectezi, corecteaz�.
Tendin�a de a aplica sufixul -esc �i altor verbe a c�ror paradigm�
nu cunoa�te acest sufix poate duce la formul�ri de tipul: *Revenesc în
România peste �ase luni (pentru revin); Domnul Popescu *asculte�te
radioul (pentru ascult�); *Ajungesc aceast� diminea�� cu tren (pentru
Ajung în aceast� diminea�� cu trenul) etc., unde sufixele -esc, -e�te,
folosite pentru verbele a reveni (*revenesc), a asculta (*asculte�te) �i
a ajunge (*ajungesc), corespund prezen�ei în stocul acumulat anterior
în limba român� a formelor verbale cu aceste sufixe, precum citesc,
cite�te (a citi) sau vorbesc, vorbe�te (a vorbi).
Rezult�, din toate aceste exemple, c� str�inii care înva�� limba
român� cunosc paradigmele verbelor cu sufix (-ez �i -esc), înv��ate
anterior, iar pe baza acestor paradigme î�i formuleaz� o regul�, pe care
o aplic� apoi (în mod eronat) în noile situa�ii.
Frecvente sunt �i situa�iile inverse, când lipsesc sufixele
flexionare -ez �i -esc la verbele ale c�ror paradigme cunosc aceste
sufixe: Studen�ii *copi�/ *not� pe caiete (pentru copiaz� / noteaz�);
Pân� la Bucure�ti *c�l�tor multe ore cu tren (pentru Pân� la Bucure�ti
c�l�toresc multe ore cu trenul); *Locui la Ia�i pân� la februarie
(pentru Locuiesc la Ia�i pân� în februarie); Eu *ur trezitul diminea��
(pentru ur�sc) etc., unde se aplic� tuturor acestor verbe, care se
conjug� cu sufixele -ez (a copia, a nota) sau -esc (a c�l�tori, a locui, a
urî), modelul de conjugare al verbelor f�r� sufix flexionar.
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5. Formarea participiilor trecute dup� modele regulate �i deci
mai productive constituie o alt� cauz� a producerii unor erori de
regularizare.
În formul�ri precum: N-a *în�elegat toate explica�iile (pentru
n-a în�eles); Am *mergat la po�t� (pentru am mers), participiile
trecute *în�elegat, *mergat sunt formate dup� modelul verbelor în -a,
frecvente în limba român� (a cânta, a pleca etc.), ale c�ror participii
trecute se termin� în -at. În Am *scrit tema (pentru am scris); Ne-am
*ducit la film (pentru ne-am dus), modelul de participiu trecut a citi 
citit este extins �i asupra unor verbe terminate în -e, precum a scrie �i
a se duce. În A fost în discotec�, a dansat �i a *beat (pentru a b�ut), se
constat� c� participiului neregulat a bea  b�ut i se aplic� regula
verbelor regulate terminate în -a, precum a dansa  dansat.
În toate exemplele citate, se manifest� ceea ce Florentina Fredet
nume�te o apropriere incomplet�, de c�tre str�inii care înva�� limba
român�, a unor cuno�tin�e gramaticale însu�ite anterior, cuno�tin�e
care, fiind asimilate incomplet �i imperfect, sunt aplicate în mod
eronat unor situa�ii noi:
[ ] cest un exemple dappropriation incomplète: lapprenant a acquis
certaines structures correctes mais pas au point de les employer toujours à
bon escient ou den percevoir le sens particulier (Fredet 2006: 121).

6. Construirea analogic� a formelor de plural dup� cele de
singular �i, invers, a celor de singular dup� cele de plural, la unele
verbe neregulate care cunosc varia�ii ale radicalului în cursul
conjug�rii poate duce la formul�ri de tipul: *M�nânc�m pizza �i bem
bere (pentru mânc�m), unde forma *m�nânc�m este construit� dup�
modelul (eu) m�nânc, sau El *mânc� profiterol (pentru m�nânc�), unde
forma *mânc� este construit� analogic dup� (noi) mânc�m.
Dup� cum se poate constata din exemplele prezentate, cele mai
frecvente erori de regularizare sunt determinate fie de extinderea
eronat� a unei reguli, fie de aplicarea ei incomplet� sau de ignorarea
restric�iilor impuse de o anumit� regul�, toate aceste mecanisme
presupunând acumularea de c�tre str�inii care înva�� limba român� a
unui stoc de cuno�tin�e în aceast� limb�. Apari�ia erorilor de
regularizare este semnul asimil�rii incomplete �i imperfecte a unora
dintre cuno�tin�ele lingvistice însu�ite anterior. De aceea, pentru
prevenirea acestor erori, este necesar� integrarea permanent� a noilor
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cuno�tin�e în stocul cuno�tin�elor acumulate anterior, acest proces de
integrare permi�ându-i celui care înva�� o limb� str�in� s� dobândeasc�,
dup� cum precizeaz� G. Doca (1981: 155), capacitatea de a aplica în
mod corect regulile însu�ite anterior în limba respectiv�.
Integrarea noilor cuno�tin�e în stocul cuno�tin�elor deja acumulate
în limba în curs de înv��are se poate realiza, cu prec�dere, prin g�sirea
unor procedee mai adecvate �i mai eficiente de predare. Astfel, în cazul
limbii române, numeroasele excep�ii de la regul� existente în formarea
pluralului substantivelor, în flexiunea nominal� �i în cea verbal� etc. ar
trebui predate str�inilor care înva�� limba român� doar dup� ce ace�tia
au în�eles bine regula �i au integrat-o în ansamblul cuno�tin�elor
acumulate anterior în limba pe care o înva��. O bun� integrare a regulii
asigur� aplicarea ei corect� în comunicare �i limiteaz� tendin�a celor
care înva�� de a-�i formula singuri reguli, reguli care sunt ori prea
restrânse, ori prea extinse ca sfer� de aplicare. În acest sens, s-a
eviden�iat necesitatea ca, în practica pred�rii limbii române ca limb�
str�in�, s� se fac� o delimitare mai clar� între regul� �i situa�iile care
reprezint� excep�ii de la regul�, prin e�alonarea în timp [ ] a
prezent�rii cazurilor regulate �i a excep�iilor (Doca 1977: 21), acestea
trebuind s� fie predate nu simultan, în aceea�i lec�ie, ci în lec�ii diferite,
separate prin anumite intervale de timp. Astfel, în cadrul metodei de
predare, numai dup� ce regula este explicat�, fixat� prin exerci�ii �i
integrat� în stocul de cuno�tin�e acumulate în limba în curs de înv��are,
se specific� excep�iile de la regul�, fixarea acestora urmând s� se fac�
printr-un efort de memorare din partea celor care înva��.
Erorile de regularizare apar, a�a cum am men�ionat, sub influen�a
stocului de cuno�tin�e deja acumulate în limba în curs de înv��are, fiind
determinate de particularit��ile intrinsece ale acestei limbi, nu de limba
matern� a celui care înva��. Prezen�a regulariz�rii �i a erorilor care
decurg din aplicarea acestei strategii universale de înv��are în procesul
însu�irii limbii române de c�tre str�ini, indiferent de limba lor matern�,
eviden�iaz�, în fond, caracterul activ al înv���rii, cei care înva�� limba
român� încercând, în mod constant, s� foloseasc� stocul de cuno�tin�e
asimilate anterior în aceast� limb�.
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About Some Errors in Learning Romanian as a Second Language −
Regularization Errors
In the process of learning Romanian as a second language, the
interference between the knowledge already acquired and the new
knowledge (called interlingual interference) is frequently an error source.
This paper draws attention to the errors caused by regularization, i.e. the
tendency of the language learner to operate with self-formulated rules 
linguistic rules extracted from previously assimilated knowledge in the
studied language and later applied to new situations. Regularization errors
arise from incorrect extension of a rule to situations where other rules apply
or that are exceptions to the said rule, being determined by incomplete and
imperfect assimilation of knowledge in the language to be learnt. These
errors do not occur at the very beginning of the language learning process,
but after accumulating sufficient knowledge which enables the learner to
extract rules.
When Romanian is learnt as a foreign language, the errors determined
by the regularization tendency occur, almost exclusively, in morphology,
especially in the formation of plurals, nominal and verbal inflexion, the
Romanian language being rich in inflectional, specialized forms, which
make it more difficult to be learnt by foreigners.
Our observations are not limited to simply identifying the most
frequent regularization errors occurring while learning Romanian as a
second language, regardless of the foreigners native language; we also try
to explain the possible causes of such errors, as the correct understanding of
the mechanisms which lead to regularization errors can be the first step
towards preventing them.
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Ia�i, România

Lumea lui Ion Creang� în imagini filmice
Violeta TIPA
Key-words:
Ion
Creang�s
interpretation, fiction film, animation film
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cinematographic

Opera lui Ion Creang� a fost �i r�mâne un izvor inepuizabil de
inspira�ie pentru arti�tii din sfera artelor audiovizuale. Întreaga sa
crea�ie de la Amintirile din copil�rie pân� la pove�tile cu mult tâlc
formeaz� o lume specific� cu eroi organic angaja�i în marele Theatrum
mundi. Despre darul lui Creang� de a teatraliza întâmpl�ri �i pove�ti
scriu majoritatea cercet�torilor operei lui, începând cu francezul Jean
Boutière �i continuând cu pleiada criticilor din spa�iul românesc
George C�linescu, Nicolae Manolescu, Tudor Vianu, Zoe DumitrescuBu�ulenga �i mul�i al�ii. Criticul literar Constantin Trandafir vede în
crea�ia lui Creang� ...metafora lumii ca teatru �i a lumii ca joc care
solicit� existen�a unei «scene» pe care actoriijuc�tori s�-�i exercite
numerele (Trandafir 1996: 79). �i aceast� scen� pentru marele
spectacol al lumii se extinde din opera scriitorului în artele
audiovizuale. Aceste formule noi de existen�� a crea�iilor literare în
secolul XXI pretind s�-�i impun� superioritatea. Or, dup� cum observ�
�i Cornel Regman, opera lui Creang� se cere raportat� la alte
universuri artistice, chiar dac� mai modeste prin propor�ii �i
imperfecte... (Regman 1995: 17).
Arta teatral� (teatrul de dram� �i cel de anima�ie) au explorat �i
continu� s� monteze spectacole în baza pove�tilor lui Creang�. Cele
mai moderne interpret�ri scenice la ora actual� sunt considerate
mont�rile lui Alexandru Dabija  OO! �i O... lad� la Teatrul
Tineretului din Piatra Neam� (ultimul montat în 2013) �i anun�ate ca
ni�te crea�ii colective dup� textul crengian. Deosebit de solicitat� este
crea�ia marelui povestitor de c�tre teatrele de p�pu�i, unde la fel apar
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interpret�ri ingenioase1. �i dac� spectacolul teatral este limitat de
scen�, atunci filmul are cu mult mai mari deschideri, reie�ind din
posibilit��ile limbajului cinematografic (montaj, efecte audio �i
vizuale). Evident c� opera crengian� a trecut abil în domeniul filmului.
Pentru cinea�ti lumea lui Creang� prezint� interes din mai multe
puncte de vedere. În primul rând, este deosebit de cinematografic�.
Dup� aprecierea mai multor critici este un text spectacular, v�zut.
Contrar acestui fapt frumuse�ea �i complexitatea textului crengian în
integritatea sa deplin� e dificil de a fi redat în alte dimensiuni spa�iotemporale (fie teatru, fie film) f�r� unele pierderi mai mult sau mai
pu�in substan�iale, dar totodat� cu mai multe câ�tiguri gra�ie
poten�ialului artistic al limbajului cinematografic. Autorul posed� o
descriere captivant�, spectaculoas� a personajelor �i a aventurilor din
copil�rie, dar �i a pove�tilor �i a povestirilor sale. În al doilea rând,
dramaturgia lor e bazat� pe dialog, care iar��i este un moment
semnificativ pentru film. În al treilea rând, Creang� ne prezint� o lume
transcodat� în simboluri care devin atractive pentru regizori. Nu
întâmpl�tor peste aproape un secol dup� publicare, pove�tile au ajuns
�i în aten�ia cinea�tilor.
Opera lui Creang�, pân� ast�zi, este valorificat� în 11 filme de
fic�iune, 12 de anima�ie, un film TV �i câteva documentare, dintre care
dou� semnate de cinea�tii din Republica Moldova: Ion Creang�
(1976) un scurt metraj dup� scenariul lui Anatol Codru, regia Vlad
Druc, �i lungmetrajul Ion Creang� (1997), scenariu �i regia Anatol
Codru. Ultimul este o frumoas� c�l�torie în timp, în Humule�tii
secolului al XIX-lea, ochiul camerei de luat vederi imprim�
frumuse�ea naturii, dar �i condi�iile socio-culturale în care a activat
celebrul povestitor. Influen�a vizibil� asupra filmului o are opera
scriitorului �i în mod expres Amintirile din copil�rie, fiind cea mai
cinematografic� prin vestitele peripe�ii ale lui Nic� �i cea mai aproape
de autorul lor.
1

Spre exemplu: Pungu�a cu doi bani în viziunea regizorului Gabriel Apostol
(scenografie, costume Marian Sandu) de la Teatrul de p�pu�i Prichindel din Alba
Iulia sau spectacolul Fata babei �i fata mo�neagului − o sintez� a jocului actoricesc,
p�pu�i �i proiec�iile digitale dirijate de Daniel Stanciu (scenografie Daniela
Dr�gulescu) de la Teatrul de P�pu�i ��nd�ric� din Bucure�ti.
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Prima încercare de a aduce pe marele ecran Amintirile lui
Creang� o face Emil Loteanu2, în scurtmetrajul A fost odat� un b�iat
(1960), realizat în timpul studiilor la VGIK. De�i r�mas în umbr�,
acest film este debutul ce îl va ghida pe Loteanu spre crea�ii artistice
de valoare, va fi primul pas în redarea universurilor spirituale ancorate
în literatura clasic�, îl va face s� descopere subtilit��ile unor lumi prin
dimensiunile cinematografice.
Câ�iva ani mai târziu, în 1965, regizoarea Elisabeta Bostan,
recunoscut� pe plan interna�ional în domeniul filmului cu �i despre
copii, decide s� valorifice capodopera lui Creang�. Filmul Amintiri din
copil�rie deruleaz� paralel în dou� dimensiuni temporale  scriitorul
în perioada maturit��ii sale (actorul �tefan Ciobot�ra�u), când lucreaz�
asupra operei/amintirilor, povestindu-�i p�sul �i farmecul acelor zile
pline de voie bun�, prin vocea din off a povestitorului. �i a doua
dimensiune este copil�ria, când Nic� a lui �tefan al Petrei (cu Ion
Bocancea) se ridicase b�ie�el la casa p�rinteasc� �i se apuc� de pozne:
nu termin� cu o una c� începe cu alta �i tot a�a ele se �ineau lan�, fiind
unite prin interven�ia protagonistului în cadru. Elisabeta Bostan
reu�e�te s� creeze un întreg univers rural locuit de personaje bine
conturate, prezentate viu prin comportament �i prin limbaj. Regizoarea
r�mâne fidel� textului lui Creang� �i limbajului s�u colorat, plin de
expresii în�elepte, sau, precum men�iona Eugen Simion: multe vorbe
de duh �i proverbe, observa�ii morale care încânt� spiritul �i-i dau o
idee despre complexitatea textului (Simion 2013: 70). Tot în acela�i
an filmeaz� �i scurtmetrajul Pup�za din tei cu acela�i Ion Bocancea în
rolul principal.
Peste un deceniu Elisabeta Bostan revine la opera lui Creang�,
propunând o interpretare original� a cunoscutei pove�ti Capra cu trei
iezi. E vorba despre pelicula Mama (1976)3, o coproduc�ie românosovieto-francez�, fiind filmate �i montate trei variante paralel în trei
2
Emil Loteanu cineast din Republica Moldova, cunoscut prin filmele L�utarii,
Poienile ro�ii, �atra (în varianta original� O �atr� urc� la cer) �i altele.
3
În distribu�ie s-au num�rat personalit��i notorii ruse: Ludmila Gurcenko 
Capra-mam� Rada (în rus�, tanti Ma�a), Mihail Boiarski  Lupul Titi Suru, Oleg
Popov  ursul, Saveli Kramarov  Lupu�orul, Natalia Kracikovskaia  ursoaica,
al�turi de actorii români: Florian Pitti�  papagalul, George Mih�i��  m�garul-tat�,
Violeta Andrei  rândunica-mam�, Vasile Mentzel  iepurele etc.
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limbi: român�, rus� �i englez�. Aceast� pelicul� va fi apreciat� de
critica de specialitate ca un «spectacol fastuos, inteligent �i
încânt�tor» un «superfilm», în care muzica, dansul, copiii �i povestea
se contopesc într-o adev�rat� explozie de bun� dispozi�ie (C�liman
2011: 377). Filmul î�i propune s� scoat� în eviden�� chipul Mamei,
dragostea �i grija ei nem�rginit� fa�� de copiii s�i. Elisabeta Bostan
încearc� s� echilibreze jocul basm-realitate, plonjând abil dintr-o sfer�
în alta. Regizoarea trece peste scenele violente, prefigurând
dramaturgia în albia unor rela�ii pur umane. La baz� se afl� du�m�nia
dintre Capra Rada �i Lupul Suru, pe care îl sup�r� iezii. De men�ionat
scenariul semnat de Iurie Entin �i Vasilica Istrate, scris în versuri,
având ca punct de pornire lucrarea lui Creang� precum �i povestea
popular� rus� despre Capra cu �apte iezi. Spectaculoasa feerie se
impune ca o poveste muzical� cu multe partituri vocale, dar �i cu
dansuri, inclusiv dansuri pe ghea�� cu elemente din patinajul artistic,
interpretate de arti�ti din Moscova. Chiar deznod�mântul are loc
într-un tangou impresionant al Caprei �i Lupului. Varianta englez� a
filmului  Rockn roll Wolf  a circulat aproape prin toat� Europa,
având un succes deosebit pân� în prezent.
�i cinea�tii basarabeni au fost mereu ademeni�i de farmecul
operei crengiene. Dar curajul de-a intra într-o competi�ie cu marele
clasic n-au avut-o mul�i. În 1967 scenaristul Vlad Iovi�� �i regizorul
Gheorghe Vod� reu�esc s� g�seasc� o formul� stilistic� original� �i
curajoas� la acel timp pentru povestea Ivan Turbinc�. A�a, filmul Se
caut� un paznic actualizeaz� mesajul ideatic cu aluzii la ideologia
timpului. Urm�toarea adresare la opera lui Creang� se face abia în
1999. Cineastul Tudor T�taru nu rezist� tenta�iilor �i hot�r��te s�
ecranizeze povestea D�nil� Prepeleac. De�i p�streaz� fabula intact�,
urmând fidel originalul, regizorul basarabean îi g�se�te un alt final, la
fel în stilul în�elepciunii populare, care surprinde spectatorul,
antrenându-l la medita�ie.
Cu prilejul scrierii acestei pove�ti (D�nil� Prepeleac  n.n.) Creang� voia s��i previn� cititorii c� basmele folclorice trebuiesc receptate de fiecare
genera�ie din perspectiva contemporan� lor (Munteanu 1976: 115).

Or, cinea�tii nu rateaz� momentul de a-�i exprima viziunea atât
asupra operei, cât �i de a o actualiza. Filmul câ�tig� gra�ie colectivului
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impresionant de actori români �i în primul rând actorului Mircea
Diaconu, care a întruchipat un D�nil� autentic, crengian,
nemaivorbind de personalit��i ca Dem R�dulescu  fratele lui D�nil�,
Draga Olteanu Matei  so�ia lui...
Referindu-ne la lumea basmului crengian, nu putem trece cu
vederea redarea �i interpretarea lui prin imaginile filmului de anima�ie,
gen ce ofer� posibilit��i nelimitate de explorare a universului fantastic
de basm. Cinea�tii solu�ioneaz� problema apelând la natura desenului
animat, dar �i la alte modalit��i, cum ar fi l�rgirea subiectului propus
de scriitor a�a cum proceda Disney în filmele sale sau regizorul român
Ion Truic�4, care redimensioneaz� povestirea prin trimiteri la opera
scriitorului, ce se integreaz� firesc, organic în �es�tura dramatic�,
amplificându-i sensurile viitorului film. Mai exist� o modalitate de
valorificare a operei literare  cea a interpret�rii sau a adapt�rii libere
la via�a modern�  cum o f�cea spre exemplu maestru Ion PopescuGopo cu pove�tile lui Ion Creang�, folosindu-se de posibilit��ile de
descifrare a textului prin imagini audio-vizuale.
Consider�m semnificativ faptul c� anima�ia din Republica
Moldova �i-a anun�at prezen�a sa în lumea artei a �aptea prin opera
clasicului literaturii noastre Ion Creang� �i prin str�duin�ele lui Anton
Mater5, pictor scenograf la studioul Moldova-film. Crea�ia lui de
artist plastic era inspirat� �i de lumea pove�tilor crengiene. Cele dou�
pelicula Capra cu trei iezi (1968) �i Pungu�a cu doi bani (1969), de�i
nu dep��esc o expunere în imagini a subiectului, constituie debutul
unui nou gen al artei cinematografice moldovene�ti �i deschid
perspectivele unor noi c�ut�ri în estetica limbajului filmic.
În spa�iul românesc g�sim mai multe abord�ri cinematografice a
operei lui Ion Creang�6: al�turi de Ion Popescu-Gopo, din universul
4
Ion Truic�, cunoscut prin ecraniz�rile sale de anvergur� Hidalgo (1975) dup�
Cervantes, Prin�ul fericit (1980) dup� Oscar Wilde, Carnavalul (1972) realizat dup�
motivele povestirii Feti�a cu chibrituri de Andersen.
5
Anton Mater în calitate de pictor scenograf a lucrat la o serie de filme de
fic�iune printre care: Balad� haiduceasc�, C�l�torie în april, Ultima lun� de
toamn�, Gustul pâinii, Mariana etc.
6
Amintirile din copil�rie au inspirat �i animatorii, care în tehnica desenului
animat au incifrat n�zbâtiile lui Nic�. Peliculele La sc�ldat în regia lui Olimp
V�r��teanu �i La cire�e de Ion Manea aduc suflul amintirilor pe ecran.
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pove�tilor crengiene s-au inspirat George Sibianu cu filmul Prostia
omeneasc� (1967), o frumoas� poveste, care a surprins prin jocul
p�pu�ilor caractere viu conturate, dar �i situa�ii grote�ti care sunt pe
m�sura anima�iei; Liliana Petru�iu  cu Fata babei �i fata mo�ului
(1969) �i Pungu�a cu doi bani (1975), care r�mâne fidel� la fel
textului scriitorului; Zaharia Buzea cu D�nil� Prepeleac (1971). Iar
Laurentiu Sârbu se decide pentru un întreg serial dup� Povestea lui
Harap Alb.
...Serialul Harap Alb, c�ruia i-a dedicat câ�iva ani din  totu�i  scurta sa
via��: filmele acestui din urm� ciclu, cu personaje vii, de mare expresivitate,
cu întâmpl�ri care au p�strat umorul �i emo�ia pove�tilor lui Ion Creang�, cu
o cromatic� rafinat� �i cu o moral� implicit�, se înscriu printre reu�itele de
vârf ale deceniului (al optulea) (C�liman 2011: 491).

Semnificativ� apare opera marelui nostru povestitor în viziunea
românului Ion Popescu-Gopo, care nu merge pe calea modelului clasic
de ecranizare a pove�tilor, dar le re-cite�te, lansând ni�te formule
cinematografice prin metafore �i simboluri pentru elementele
structurale ale subiectului textual. Fiind un îndr�gostit de opera
marelui humule�tean, regizorul î�i propune s�-i valorifice pove�tile.
Astfel, universul creangian, re-citit dintr-o perspectiv� nou�, parc� î�i
cap�t� o evolu�ie în timp c�utând acele valen�e poetice care i-ar
apropia crea�ia de lumea modern�. Interpretarea pe care o face
balanseaz� între dou� universuri: cel al basmului cult creangian �i cel
al spiritualit��ii române�ti. De altfel �i la Creang� realul �i fantasticul
se sprijin� �i se îmbog��esc reciproc. Iar în filmele lui Gopo aceast�
transbordare dintr-o lume în alta se men�ine în toate peliculele.
Elementul fabulosului �i al fantasticului este prezent �i se implic�
activ în realitatea cotidian� a personajelor. Gopo se apropie de opera
lui Creang� într-un mod creativ preluând unele formule �i
completându-le, eliminând altele.
Nu merg pe epic sau pe romanesc, nu urm�resc psihologia realist� sau
parabola. Culoarul pe care merg eu  pe care dvoastr�, criticii, ar trebui s�-l
numi�i,  ar putea fi basmul, fantastul, caricatura sau parafraza, parodia sau
altceva care le-ar cuprinde pe toate, nu �tiu ce. Nu fac nici ecraniz�ri... (Gopo
1985: 29).

La formule cinematografice inedite regizorul va ajunge treptat.
C�ci de la prima întâlnire a lui Gopo pe platoul de filmare cu opera lui
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Ion Creang� pân� la filmele Maria, Mirabela (1981) �i R�m��agul
(1984) a fost o cale destul de lung� pe parcursul c�reia cineastul s-a
adâncit tot mai mult în macrocosmosul crengian. Debutul în arta a
opta a fost �i el cu Creang�. În 1949, al�turi de Constantin Popescu, �i
Matty Aslan realizeaz� scurtmetrajul de anima�ie Pungu�a cu doi bani.
Gopo va p�stra pasiunea sa pentru opera humule�teanului pe parcursul
întregii activit��i, revenind de fiecare dat� cu mai mult� îndr�zneal�
pentru a purcede la c�utarea sensurilor posibile incluse în pove�tile
sale. C�ci în opera marelui clasic a fost adunat� spiritualitatea
na�ional�, în ea se reflect� în�elepciunea poporului.
Or, Gopo a mers pe un drum spre descifrarea operei lui Creang�.
Prima abordare fericit� a pove�tii crengiene a fost De-a� fi ... Harap
Alb (1965), o adaptare modern� a basmului dup� formula basmului în
basm. În opinia criticii, filmul De-a� fi...Harap Alb este considerat
cel mai reu�it lungmetraj al s�u din deceniul urm�tor �i din întreagai filmografie (Sava 1999: 309). Însu�i Gopo comenta într-un interviu:
Eu am construit o poveste secund�, pe sub aceea a lui Creang�, sondând în
toate p�r�ile, pentru a descoperi de unde vin firele basmului care nu-i deloc
atât de simplu cum pare. �i mai sunt �i alte noduri foarte complicate,
încifrate, ermetice aproape prin semnifica�iile lor, cum se întâmpl� �i în
celelalte pove�ti ale humule�teanului (Gopo 1985: 28−29).

Urm�toarea apelare la universul lui Creang� s-a soldat cu
pelicula Povestea dragostei (1976), o lectur� cinematografic� a
basmului Povestea porcului în cheie �tiin�ifico-fantastic�, unde pielea
porcului devine un costum de cosmonaut (scenografia �i costume
Adriana P�un). Aici, Gopo, pornind de la fantasticul pove�tii îl
reactualizeaz�, transformându-l într-un fantastic �tiin�ific. Dac� în
poveste Mo�ul (Mircea Bogdan) aduce un purcel, fermecat de o Hârc�
de bab�, vr�jitoarea rea, atunci în film, fiin�a g�sit� face parte dintr-o
alt� lume, dintr-o alt� galaxie de unde vine familia reginei s� culeag�
flori �i nectar. Încât Mo�ul confund� extraterestrul cu un purcel, iar
corabia cu o scroaf�. Astfel ideilor despre extratere�tri  un intelect cu
mult mai superior p�mântenilor  care se promovau tot mai des, Gopo
le g�se�te interpret�ri inedite. A�a, puiul de extraterestru (Marian
Stanciu) cre�te �i pare a fi deosebit de inventiv, construie�te o c�ru��
care merge singur�. În ea vin cei trei la târg, pentru c� târgul este un
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«centrum mundi», aici �i împ�r��ia î�i trimit crainiciile, c�ci aici se
afl� toat� lumea (Trandafir 1996: 102). În opera lui Creang� târgul
ocup� un loc aparte. �i în ecraniz�ri acest local apare plin de burlesc,
de imagini �i situa�ii imprevizibile. Vom aminti despre târgul din
Amintiri din copil�rie unde Nic� încearc� s�-�i vând� marfa  pup�za
din tei; în muzicalul Mama, Elisabeta Bostan creeaz� din târg un
adev�rat carnaval de m��ti cu muzic� �i dansuri; nu mai pu�in
spectaculos este �i târgul din R�m��agul. Tot de la târg î�i începe
drumul plin de peripe�ii �i D�nil� Prepeleac. Inclusiv personajele din
Povestea dragostei vin aici s�-�i demonstreze odorul, s� afle nout��i �i
aud vestea împ�ratului despre proba cu podul de aur, preg�tit pentru
pretenden�ii la mâna fetei (Diana Lupescu) de împ�rat.
Gopo r�mâne fidel stilului s�u, îmbog��ind ac�iunea filmului cu
scene animate, care men�in fantasticul basmului (precum construc�ia
podului de aur). În desen animat apare �i un personaj nostim �i
simpatic  Cioroiul Cicy, care o înso�e�te pe prin�es� în c�l�torie sa.
Ambele filme au fost cu actori, de�i Gopo a r�mas în istoria
cinematografiei universale cu filmele sale de anima�ie. Or, dup� cum
afirm� filmologul Dana Duma în monografia dedicat� maestrului:
nici o pelicul� jucat� a lui Gopo nu se lipse�te total de tehnicile
«imagine cu imagine», prezente m�car ca solu�ii pentru efectele
speciale (Duma 1997: 21). De aceea urm�toarele apel�ri la pove�tile
lui Creang� le va crea în tehnic� combinat� cu actori �i desen animat.
Ideea realiz�rii unui film combinat îl tenta demult pe consacratul
regizor român, care mereu tindea la o interferen�� a filmului de
fic�iune cu cel de anima�ie. Totu�i, ultimul îl domina pe artist, încât
acesta r�mâne a fi mai întâi de toate animator, chiar �i în filmele sale
cu actori, în care nu poate s� se consoleze cu mersul firesc al realit��ii
fizice. Balansarea între real �i imaginar, actor �i personajul creat prin
desen animat, este apreciat� de Popescu-Gopo ca o
permanent� lupt� ce se d� între desen �i actor, adic� dorin�a mea ca actorii s�
se mi�te ca ni�te desene animate �i invers, cum desenele animate imit� filmul
cu actori (Gopo 1982: 19).

Unele încerc�ri de combinare a imaginilor reale cu cele desenate
efectuate anterior în peliculele de fic�iune Pa�i spre Lun� (1963) sau
Comedie fantastic� (1975) nu i-au reu�it. Totu�i, visul s�u de-a
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realiza un film, pe care înc� nimeni nu l-a realizat în Europa (Gopo
1982: 19) se materializeaz� prin filmul Maria, Mirabela, o
coproduc�ie cu studioul �������������� �i Moldova-film,
lansat pe marele ecran în 1981. Al�turi de cinea�tii români dirija�i de
maestrul Gopo, s-au inclus în aceast� munc� mig�loas� dar captivant�
personalit��i ale genului cu o bogat� experien�� în domeniul anima�iei
ca pictorul-animator rus Lev Milcin �i Natalia Bodiul, pictor �i regizor
de la studioul Moldova-film. La fel, din echipa de crea�ie au f�cut
parte poetul Grigore Vieru  autorul versurilor �i compozitorul Eugen
Doga, a c�rui muzic� a înnobilat pelicula, trecând-o în aria genului de
poveste muzical�.
Gopo elaboreaz� o viziune personal� a pove�tii Fata babei �i
fata mo�neagului. Regizorul, ca �i în cazurile anterioare, o re-cite�te
de pe pozi�iile zilei de azi, descifrându-i sensurile �i semnifica�iile
fântânii, pomului plin cu omizi �i a cuptorului p�r�sit �i
transformându-le în simboluri cinematografice, în semne-simboluri.
Cuptorul e focul, fântâna e apa, omizile �i copacul sunt aerul, întrucât
copacul c�ruia i se m�nânc� frunzele moare  nu are aer (Gopo 1985:
28). A�a apar personajele antropomorfizate Sc�p�rici, Omide �i
Oache. Lumea basmului crengian e metamorfozat� �i trecut� prin
filiera simbolic�. Dup� cum men�ioneaz� însu�i regizorul:
Eu nu materializez simbolurile, le traduc în alt limbaj �i le caut un sens
primordial. [...] Nu fac nici ecraniz�ri, cum fac colegii mei Elisabeta Bostan
sau Gheorghe Naghi. Eu interpretez ni�te basme ca un copil care le cite�te �i
încearc� s� le repovesteasc�, cu un gând poetic sau, în secret, filosofic (Gopo
1985: 28).

Numai sinteza jocului actorilor cu desenul animat i-a permis lui
Gopo s� aduc� basmul în realitate �i realit��ii s�-i confere o alur�
fascinant� de basm. La intersec�ia a dou� lumi  cea real� �i cea de
poveste  este istoria celor dou� surori Maria �i Mirabela (Gilda
Manolescu �i Medeea Marinescu). Ele vor parcurge calea cunoa�terii
al�turi de eroii desena�i Oache, Sc�p�rici �i Omide pentru a percepe
nu doar lumea înconjur�toare, ci �i pe sine, vor descoperi posibilit��ile
umane în situa�ii limit�. Introducerea personajelor animate au permis
încifrarea semnifica�iilor primordiale, care î�i cap�t� valoarea prin
semnulsimbol. Al�turi de surorile Maria �i Mirabela, în esen�a
lucrurilor încearc� s� p�trund� �i personajele animate: Oache, care
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este obsedat de ideea existen�ei sale �i a rolului s�u în lume; Sc�p�rici
�i Omide care întruchipeaz� cele trei elemente vitale din natur�: apa,
focul �i aerul, f�r� de care nu ar exista via�� pe p�mânt. Drumul de
ini�iere le aduce pe surori al�turi de Oache cu picioru�ele înghe�ate,
Omide, flutura�ul care n-are curaj s� zboare �i Sc�p�rici f�r� sclipici,
la Zâna P�durilor, unde are loc deznod�mântul fericit.
În filmul Maria, Mirabela combinarea acestor dou� imagini 
cea a film�rilor reale cu imaginile desenate  au demonstrat c� arta
cinematografic� poate crea o fuziune incontestabil� la nivel artisticotehnic. Aceast� pelicul� a lui Ion Popescu-Gopo a fost în centrul
aten�iei publicului spectator �i a criticii de specialitate mai mult ca
oricare alt film de fic�iune al regizorului.
Ultima adresare a regizorului la opera lui Creang� a fost
povestea Pungu�a cu doi bani, la fel re-citit� �i trecut� prin viziunea sa
original�. În R�m��agul (1984), înc� o poveste muzical�, care e un
film cu actori, dar �i cu p�pu�i �i desene animate, subiectul cunoscut
se transform� într-o urm�rire detectiv� a celor doi galbeni care ne
aminte�te �i de o alt� istorie nu mai pu�in semnificativ� a altui mare
clasic al literaturii noastre  Vasile Alecsandri. De data aceasta, Gopo
aduce în prim-plan un coco� care este progenitura coco�ului de
tinichea (me�terit de Mo�neag) �i a g�inei (odrasla Babei). �i acest
personaj face parte din pleiada chipurilor fabuloase din pove�tile lui
Creang� �i se include în lista personajelor grote�ti care formeaz�
spectaculosul �i întrege�te spectacolul lumii.
În planurile regizorului era �i re-citirea cinematografic� a
pove�tii Ivan Turbinc�, dar a r�mas nerealizat�... Probabil c� Gopo a
fost ultimul mare regizor care s-a descurcat cu tehnica tradi�ional�. În
ultimele decenii ale secolului trecut s-a produs o revolu�ie în tehnicile
cinematografice, care au facilitat munca produc�torilor de filme.
Astfel, utilizarea tehnologiilor moderne au contribuit în special la
cre�terea brusc� a filmelor fantastice cu extratere�tri �i cu animale
ciudate. S� ne amintim de filmul lui Steven Spielberg  E.T.
Extraterestrul (1982) sau Gremlins (1984) al lui Joe Dante.
Pe parcursul anilor opera lui Ion Creang� r�mâne la fel de
actual�. Captivantul univers crengian inspir� cinea�ti din toate
genurile artei cinematografice, dar este înc� modest valorificat de
limbajul filmic.
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The World of Ion Creang� in Filmic Narration Images
Ion Creang�s creation has always been a source of inspiration for
artists of all genres of cinematic art. A proof for this evidence are the fiction
films: Childhood Memories (director Elisabeta Bostan), A Watchman is
Seeking (director Gheorghe Vod�), There Once Was a Boy (director Emil
Loteanu), D�nil� Prepeleac (director Tudor T�taru) etc.
But most attempts at interpreting Creang�s work have been made by
the creators of animated film. Being the most symbolic and metaphoric art, it
manages through game images an interpretation of the specific Crengian
language. From awkward cinematographical interpretation of The Goat
and Her Three Kids (1968) and The Purse a Tuppence (1969) by Anton
Mater, painter-scenographer at Moldova-film, to the interpretations of Ion
Popescu-Gopo (De-a� fi... Harap Alb, Maria, Mirabela; The Bet etc.) and
the animators Zaharia Buzea (D�nil� Prepeleac), Liliana Petru�iu (The Old
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Mans Daughter and the Old Womans Daughter, The Purse aTuppence)
Olimp V�r��teanu (At Bathing) we discover a world apart of Creang�s work
in images dedicated to filmic narration, which broaden the meanings of the
original work. And if the literary perspective of Creang�s work has been
and continues to be studied from various points of view, then the vision of
the creation of audio-visual storytelling is less in review.
The article sets out to discover Creang�s universe designed in film
dimension which bring new artistic-aesthetic values in the universal and
Romanian culture and arts.
Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de �tiin�e din Moldova
Chi�in�u, Republica Moldova

Limba �i cultura român� în Ucraina:
tradi�ii �i perspective
Felicia VRÂNCEANU
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Dincolo de statistica mai mult sau mai pu�in îmbucur�toare, pe
care o vom expune în ceea ce urmeaz�, analiza statutului limbii �i
culturii române, în special din nordul Bucovinei, dar într-o anumit�
m�sur� �i din celelalte teritorii cu popula�ie româneasc� ne permite
formularea unor observa�ii care s� ofere solu�ii de ansamblu
referitoare la modalit��ile cele mai eficiente de supravie�uire �i de
perpetuare a unei culturi minoritare. În pofida numeroaselor dificult��i
pe care le întâmpin�, comunitatea româneasc� din Ucraina reprezint�
un adev�rat model de p�strare �i afirmare a identit��ii na�ionale.
1. Românii din Ucraina: statistic� demografic� �i realitate
lingvistic�
În Ucraina identific�m trei regiuni în care exist� o popula�ie
românofon� compact�: Cern�u�i, Transcarpatia �i Odesa1. Conform
1
Conform datelor recens�mântului din 2001, repartizarea teritorial� pe regiuni a
popula�iei românofone, în ordine numeric�, este urm�toarea: Cern�u�i  181 780
persoane (114 555  români, 67 225  moldoveni); Transcarpatia  32 668
persoane (români  32 152, moldoveni  516); Odesa  124 475 persoane (români 
724, moldoveni  123 751); Nicolaev  13 333 persoane (români  162, moldoveni 
13 171); Kirovograd  8 413 (români  139, moldoveni  8 274); Done�k  7 543
(români  372, moldoveni  7 171); Dnepropetrovsk  4 668 (români  270,
moldoveni  4 398); Lugansk  3 373 (români  121, moldoveni  3 252); Herson 
4 385 (români  206, moldoveni  4 179); Republica Autonom� Crimeea  4 029
(români  268, moldoveni  3 761); Vini�a  3 076 (români  132, moldoveni 
2 944); Harkiv  2 626 (români  164, moldoveni  2 462); Zaporojie  2 680
(români  204, moldoveni  2 476); Poltava  2 657 (români  95, moldoveni 
2 562); Cerkasî  1 689 (români  72, moldoveni  1 617); Kiev (municipiul) 
2 130 (români  203, moldoveni  1 927); Kiev (regiunea)  1 738 (români  223,
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datelor ultimului recens�mânt, din totalul popula�iei Ucrainei în 2001
(48240902 locuitori), românii au reprezentat 0,3% (150989), iar
moldovenii  0,5% (258619). Datele aceluia�i recens�mânt
demonstreaz� c� regiunea Cern�u�i este cea mai reprezentativ� zon�
socio-lingvistic� românofon� din Ucraina: în aceast� regiune locuiesc
114,6 mii de români �i 67,2 mii de moldoveni. În celelalte dou�
regiuni situa�ia se prezint� astfel: Transcarpatia  32152 români,
moldoveni  516; Odesa  724 români, moldoveni  123751. Aceste
cifre ne permit s� afirm�m c� în Ucraina popula�ia românofon� este a
treia din punct de vedere numeric.
Dac� ne raport�m la datele recens�mântului din 1989, observ�m
c� nu s-au produs modific�ri negative. Este adev�rat c� se observ� o
sc�dere a popula�iei românofone (cu aprox. 0,09%), îns� aceast� cifr�
este explicabil� în principal prin sc�derea demografic� înregistrat� la
nivel na�ional. Trebuie îns� remarcat faptul c� a crescut (cu
aproximativ 12%) num�rul persoanelor care au declarat c� apar�in
etniei române2.
Situa�ia este într-o anumit� m�sur� îmbucur�toare �i în ceea ce
prive�te atitudinea popula�iei de etnie român� fa�� de limba matern�.
Din totalul de 151000 de români din Ucraina, 91,7 % au considerat (în
cadrul aceluia�i recens�mânt) c� limba lor matern� este româna (6,2 %
 ucraineana, 1,5  rusa, 0,6  alte limbi). Evident, situa�ia este
încurajatoare, mai ales dac� ne raport�m de exemplu la situa�ia
minorit��ii poloneze din Ucraina: din totalul de 144,1 mii de etnici
polonezi, doar 12,9 % au considerat c� limba lor matern� este
poloneza, 71 % alegând ucraineana, 15,6%  rusa, 1,7%  alte limbi.
De cele mai multe ori informa�iile de ordin statistic nu trezesc o
încredere deosebit�, îns� cifrele prezentate ofer� o imagine general�
moldoveni  1 515); Jitomir  1 562 (români  137, moldoveni  1 425). �i în
celelalte regiuni au fost înregistrate persoane care s-au declarat români s-au
moldoveni, dar num�rul lor este redus.
2
Conform datelor recens�mântului popula�iei din 1989, din totalul popula�iei
Ucrainei egal cu 51 452 034 locuitori (100%), 459 350 (0,89%) îl constituiau în
ansamblu românii, dintre care (134 825 sau 0,26%)  românii �i moldovenii
(324 525 sau 0.63%), identifica�i astfel în vechile pa�apoarte sovietice, unde în
regiunea Cern�u�i sunt înregistrate 184 836 persoane (100 317 români, 84 519
moldoveni).
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asupra principalelor tendin�e înregistrate în perioada 19892001, o
perioad� dificil� din punct de vedere economic, politic �i social pentru
întreaga popula�ie a Ucrainei. Aceste date demonstreaz� totu�i c�
limba �i etnia român� �i-au p�strat pozi�ia în tabloul de ansamblu al
componen�ei na�ionale din Ucraina. S� nu uit�m c� asupra vorbitorilor
de limb� român� au ac�ionat în ultimele decenii o serie de factori
destructivi, al c�ror efect s-ar fi putut resim�i la nivelul func�ionalit��ii
limbii materne. Dup� 1991, când a devenit un stat independent,
Ucraina s-a aflat �i se afl� într-o perioad� de c�utare a identit��ii.
Limba ucrainean� înc� nu are un statut func�ional s�n�tos, iat� de ce
au existat o serie de perioade când s-a observat o anumit�
incisivitate în politica de revigorare a limbii de stat.
Men�ion�m c� în zonele locuite de români se vorbesc cel pu�in
trei limbi: româna, rusa �i ucraineana, îns� nu to�i vorbitorii st�pânesc
în egal� m�sur� cele trei limbi, de cele mai multe ori observându-se o
anumit� specializare: limba român� predomin� în mediul familal, în
timp ce rusa �i ucraineana sunt mai des utilizate în mediul profesional
(în condi�iile în care se observ� un fenomen de migra�ie temporar�
provocat de necesitatea g�sirii unui loc de munc�3). Exist� o serie de
factori care influen�eaz� nivelul competen�elor lingvistice4: vârsta,
studiile, gradul de autoidentificare etnic�, mediul social, profesia etc.
Unele persoane vorbesc fluent doar limba român�, celelelate dou� limbi
fiind st�pânite doar la nivelul recept�rii mesajului, nu �i la nivelul
formul�rii de mesaje (este cazul persoanelor în vârst�). În ceea ce
prive�te valoarea social� �i valoarea individual�, distribuirea limbilor
este evident�: o mai mare valoare social� o au limbile ucrainean� (ca
limb� de stat) �i limba rus� (mai ales în cazul persoanelor mai în
vârst�); limbii române i se acord� o mai mare valoare individual�, fiind
cu preponderen�� utilizat� în familie, în biseric�5.
3
Ca efecte ale acestui fenomen, înregistr�m pe de o parte plecarea în vederea
g�sirii unui loc de munc� nu numai în ��ri precum Cehia, Germania, Austria, Italia,
Fran�a, Spania �.a, ci �i în Rusia, unde pia�a locurilor de munc� este mult mai
accesibil�.
4
Pentru o serie de observa�ii referitoare la unele particularit��i ale limbii române
vorbite în Ucraina, vezi Vrânceanu 2004: 105−116.
5
Aceste observa�ii se bazeaz� pe o serie de interviuri �i anchete lingvistice
efectuate în perioada 2000−2002 în regiunea Cern�u�i.
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Analizând particularit��ile ariei lingvistice românofone din
regiunea Cern�u�i, observ�m c� din perspectiv� sociolingvistic�, ea
este constituit� din trei zone, care s-au format ca o consecin�� a
interac�iunii factorilor geografic �i istoric (Jernovei 2001: 98):
a) Aria sociolingvistic� nord-basarabean� (a apar�inut pân� în
1918 Basarabiei, anexate de Imperiul Rus în 1812), format� din
masivul lingvistic conturat conven�ional de linia localit��ilor
românofone M�m�liga-St�line�ti-Nesvoia-B�lc�u�i, la est, B�lc�u�iForosna-Berestea-M�line�ti-Din�u�i-R�chitna, la nord, R�chitnaStroie�ti-Noua Suli��, la vest �i râul Prut la sud, precum �i localit��ile
românofone din raioanele Hotin �i Secureni.
b) Aria sociolingvistic� her�ean�, conturat� conven�ional în limitele
actualului raion Her�a, care pân� în 1940 a fost o parte integrant� din
Regatului României �i numai în ultima jum�tate de secol a evoluat în
noile condi�ii sociolingvistice create în perioada sovietic�.
c) Aria sociolingvistic� bucovinean� (cuprinde teritoriile care, în
cadrul p�r�ii de nord-vest a Moldovei, au intrat în 1775 sub st�pânirea
Austro-Ungariei), conturat� conven�ional la vest de Noua Suli��,
incluzând Seli�tea, Priprutia, Boianivca, Boianul, Ostri�a-Mahala,
Mahala �i Buda, iar mai departe suburbiile cern�u�ene românofone
(Ro�a, Caliceanca, Clocucica, Horecea-M�n�stire) precum �i
localit��ile din raioanele Hliboca �i Storojine�.
Referindu-se la aceste arii lingvistice, I.V. Popescu delimiteaz� în
regiunea Cern�u�i trei zone sociolingvistice: zona asimil�rii
ireversibile, zona asimil�rii tranzitive, zona bilingvismului
echilibrat. Dac� în primele dou� zone se observ� tendin�a de asimilare
total�, atunci în cea de-a treia este evident� func�ionarea echilibrat� a
limbii române (materne pentru popula�ia autohton�) �i a limbilor
ucrainean� �i rus�, iar dup� acordarea statutului de limb� oficial� limbii
ucrainene  �i a acesteia din urm� (Popescu et al. 2010: 241−242).
2. Românii din Ucraina: de la autoidentificare la
promovarea valorilor na�ionale
În contextul schimb�rilor social-politice care au avut loc în Ucraina
în ultima perioad�, popula�ia românofon� din acest spa�iu geografic se
confrunt� cu o serie de probleme ce vor pune la încercare în viitorul
apropiat atât durabilitatea valorilor culturii române, cât �i capacitatea
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membrilor comunit��ii române�ti de a se adapta la noile situa�ii. Statutul
limbii �i culturii române din Ucraina poate fi influen�at de o serie de
factori care ar putea remodela cadrul socio-cultural:
1) tendin�a de consolidare a limbii ucrainene ca limb� de stat
(unele m�suri adoptate în acest scop ar putea influen�a în mod negativ
statutul limbilor popula�iilor minoritare);
2) apropierea Ucrainei de spa�iul european ar putea accentua
procesul de preluare a unor valori culturale str�ine în detrimentul
culturii na�ionale.
Aceste probleme nu sunt inedite, dar rezolvarea lor presupune
abord�ri noi, în contextul social-politic al vremii. Amintim aici câteva
dintre ele: adoptarea legisla�iei europene care ar asigura un cadru
juridic s�n�tos, capabil s� creeze condi�iile necesare utiliz�rii limbii
materne în diferite domenii ale vie�ii sociale; existen�a unui sistem
informa�ional în limba matern� care s� corespund� nevoilor omului
modern, cunoa�terea, p�strarea �i transmiterea tradi�iilor �i
obiceiurilor, existen�a unor institu�ii de înv���mânt care s� corespund�
idealului educa�ional, educarea în familie �i în �coal� a sentimentului
responsabilit��ii fa�� de valorile culturii na�ionale. În acela�i timp îns�,
în fiecare dintre cele trei regiuni cu popula�ie compact� românofon� 
Cern�u�i, Transcarpatia �i Odesa  pot fi identifica�i o serie de factori
specifici care caracterizeaz� fiecare arie lingvistic� amintit�: pozi�ia
geografic� (concretizat� în apropierea sau îndep�rtarea de grani�ele
României), vecin�t��i, atitudinea fa�� de a�a-zisa limb�
moldoveneasc�, accesul la institu�ii de înv���mânt în limba matern� �.a.
În aceast� situa�ie, un rol important revine liderilor comunit��ilor
locale, care ar trebui s� sesizeze aceste probleme �i s� g�seasc�
solu�iile adecvate pentru rezolvarea lor. Instrumentele exist�: numai în
regiunea Cern�u�i, de exemplu, în anuarul presei locale figureaz� 10
publica�ii periodice în limba român� �i trei bilingve (românoucrainene). Cele mai multe dintre ele îns� apar sporadic, din cauza
lipsei surselor de finan�are. Doar în regiunea Cern�u�i sunt 14 asocia�ii
�i organiza�ii române�ti, dintre acestea îns� doar câteva desf��oar� o
activitate constant� 6. Românii din regiunea Cern�u�i au în�eles corect
6

Amintim aici regiunea Cern�u�i: Societatea pentru Cultur� Româneasc� Mihai
Eminescu, Alian�a Cre�tin-Democrat� a Românilor din Ucraina, Liga Tineretului
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sensul sintagmei rezisten�a prin cultur� �i au adaptat-o la specificul
vremurilor �i al locurilor.
Cultura este într-adev�r factorul care influen�eaz� în mod direct
�i absolut afirmarea identit��ii na�ionale, numai c�, �tim cu to�ii,
cultura este o consumatoare de resurse financiare, iar statul
ucrainean, cel pu�in în momentul de fa��, nu î�i poate permite o
implicare activ� în aceast� direc�ie. În acest moment ar trebui s� se
manifeste mult mai activ comunitatea româneasc�, conducerea celor
14 asocia�ii �i organiza�ii culturale care ar trebui s� desf��oare o
activitate mult mai intens� în acest sens, adaptat� la specificul
comunit��ii. Se observ�, �i nu este o noutate acest lucru, o schimbare
de genera�ii �i de priorit��i. Pragmatismul omului modern se resimte �i
are drept consecin�e o oarecare îndep�rtare de valorile spirituale. Dac�
în anii 90, în euforia revenirii la alfabetul român s-a format o
genera�ie de intelectuali care asigur� acum o intensitate a tr�irii
române�ti, în prezent observ�m o oarecare lips� de interes a tinerilor
care se îndep�rteaz� din ce în ce mai mult de aceste modele ale
spiritualit��ii na�ionale. Aici ar trebui s� intervin� sistemul
educa�ional, care trebuie adaptat la noile cerin�e: asigurarea mobilit��ii
lingvistice, care îi asigur� copilului posibilitatea de integrare în
societate �i, în acela�i timp, cultivarea valorilor na�ionale care s�
asigure procesul de autoidentificarea lingvistic�.
Am prezentat doar câteva aspecte ale vie�ii comunit��ii
române�ti din Ucraina. Concluzia este, în opinia noastr�, evident�: pe
harta spiritualit��ii na�ionale, românii din Ucraina se reg�sesc cu

Român din Bucovina Junimea, Societatea Victimelor Represaliilor Staliniste
Golgota, Asocia�ia Cultural-Sportiv� Drago� Vod�, Societatea Medicilor
Români Isidor Bodea, Societatea de binefacere Casa Limbii Române, Uniunea
societ��ilor române�ti pentru integrare european�, Uniunea Interregional�
Comunitatea româneasc� din Ucraina, Societatea Scriitorilor Români din
Bucovina, Funda�ia cultural�-artistic� Prodromos, Centrul bucovinean de art�
pentru conservarea �i p�strarea culturii tradi�ionale române�ti, Societatea cultural� a
românilor din regiunea Cern�u�i Arboroasa �i Funda�ia civic� raional� Gheorghe
Asachi. De asemenea, în regiunea Transcarpatia func�ioneaz�: Asocia�ia socialcultural� George Co�buc, Societatea cultural� Ioan Mihaly de Ap�a, Uniunea
Regional� Dacia din Transcarpatia, Asocia�ia Prim�riilor române�ti din dreapta
Tisei �i Societatea Tineretului Român Mihai Eminescu.
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u�urin��, iar viitorul lor ca etnie depinde de modul în care vor în�elege
datoria de a perpetua valorile milenare mo�tenite.
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Romanian Languange and Culture in Ukraine:
Traditions and Perspectives
In the context of socio-political changes that took place in Ukraine
lately, Romanian-speaking population in this geographic area is facing a
series of problems that will test in the near future both the durability of
Romanian cultural values and the ability to adapt to new situations. The
statute of the Romanian language and culture in Ukraine may be influenced
by a number of factors that could shape the socio-cultural context: a) the
trend of consolidation of the Ukrainian language as the state language
(measures taken to this end could adversely affect the status of the languages
of the minority populations), b) the closer relation of Ukraine to the
European area may accelerate the acquisition of foreign cultural values to the
detriment of national culture.
In Ukraine we identify three regions where there is a compact
Romanian population: Chernivtsi, Transcarpathian and Odessa. These
regions face a number of common problems, but also a number of specific
issues. This is due to the identification of additional factors that characterize
each linguistic area mentioned: geographical location, neighborhood, attitude
towards the so-called Moldovan language, access to mother tongue
education institutions etc.
Universitatea Na�ional� Iurii Fedkovici
Cern�u�i, Ucraina

D. ETNOLOGIE

Cât de urban� poate fi etnografia ora�ului în România?
Adina HULUBA�
Key-words: urban anthropology, folk knowledge, superstitions,
customs, town

Dialogul dintre abord�rile interne ale cercet�rii etnologice �i
perspectivele externe poate fi caracterizat drept tensionat în cazul
analizei mediului urban din România. Speciali�ti atra�i de noile
concepte socio-antropologice privitoare la dinamica metropolelor au
declarat necesitatea cercet�rilor eliberate de etnologia patrimonial�
(Panea 2001: 8), proprie aparent, doar lumii tradi�ionale a satului.
Graba cu care investiga�ia se scutur� de arhetipurile identitare pentru a
se dedica unei etnografii a faptului m�runt din ora�ele române�ti are,
în subsidiar, încercarea de a dep��i un complex al culturii mici a
României, incriminate de Emil Cioran în anii treizeci ai veacului
trecut (1990).
Distinc�ia dintre metoda tributar� etnografiei clasice �i noua
abordare sincron� cu literatura de specialitate american� �i vest
european� este f�cut� prin opozi�ia dintre a�a-numita etnologie în
ora� �i etnologia ora�ului. Cea dintâi se face vinovat� de o c�utare
în contextul nou al ora�ului a problemelor sau chiar a realit��ilor
«exotice», «rurale» etc. vechi cu care a fost obi�nuit� etnologia
(Mih�ilescu 2009: 32). Circumstan�a atenuant� pentru acest tip de
analiz� retrograd ar fi dat� de observa�ia referitoare la cultura urban�,
care nu s-a separat definitiv de sora ei, cultura tradi�ional� (Zane
2007: 123).
De partea cealalt� se situeaz� inovatoarea etnologie a ora�ului,
în care micile lumi sociale (Ocejo: 2013) devin obiecte ale
descrierilor etnografice: localurile de noapte, cimitirile urbane,
gunoaiele sau zgomotele vie�ii urbane, ca exemple rapide, stau în
centrul acestor eforturi �tiin�ifice. Riturile de trecere sunt reflectate în
aceste lucr�ri în cheia unei seculariz�ri anihilante, destul de bru�te,
dac� ne gândim c� urbanizarea în România este de dat� recent�, în
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compara�ie cu ��ri precum Fran�a, Statele Unite ale Americii sau
Marea Britanie, în care s-a fundamentat teoretic antropologia urban�.
Nicolae Panea consider� c� la ora�, moartea, ca �i nunta, este, înainte
de toate, o problem� economic� �i alta de imagine (2001: 150). El
propune, ca reprezentare metaforic� �ocant� a pierderii sensurilor
originare, substituirea p�rului strâns de-a lungul vie�ii de cel disp�rut,
a�ezat alt�dat� în perna de sub capul s�u, cu teancul de chitan�e ce
rezult� în urma ceremoniei funebre.
De�i antrenant �i facil de urmat, discursul despre exclusiva lume
profan� a ora�ului trunchiaz� realitatea socio-cultural� la îndemnul
bibliografiei vestice, în care se decreteaz� înc� din anul 1980 c�
domeniul popular nu mai exist�, fiindc� suntem incapabili s� vorbim
despre el f�r� s� recunoa�tem c� nu mai poate fi g�sit (de Certeau:
64). Toate ��rile cu o lung� tradi�ie a urbaniz�rii se confrunt� cu
aceast� stare de fapt, dar o analiz� atent� desf��urat� acolo ne arat� un
fenomen important la nivel antropologic: societ��ile contemporane nau distrus vechile forme, ci le-au readaptat, pentru c� nu se poate tr�i
în stricta ra�ionalitate instrumental� (Segré 2000: 5). Iat� c� ipoteza
de lucru pentru investiga�ia ora�ului exclusiv în cheie profan� se
anuleaz� de la sine, mai ales c� pierderea oric�rei leg�turi cu sensurile
originare este acut resim�it� în mediile sociale ale ��rilor caracterizate
de un progres tehnologic evident.
Se vorbe�te, în acest context, despre nevoia de r�d�cini drept
cea mai important� �i mai pu�in recunoscut� nevoie a sufletului
omenesc (Weil 2003: 43). Descenden�a dintr-un tip de spiritualitate
distinct ajunge s� fie fabricat� în societ��ile care au parcurs secole de
urbanizare. Aici, conceptul de tradi�ii inventate define�te
un ansamblu de practici, de obicei guvernate de reguli acceptate deschis sau
tacit, �i de o factur� ritual� ori simbolic�, în încercarea de a inocula anumite
valori �i norme comportamentale prin repeti�ie, ceea ce implic�, automat,
continuitate cu trecutul (Hobsbawn, Ranger 2000: 1).

Georges Balandier construie�te imaginea dualit��ii pe care o
prezint� societatea actual� asem�nând-o cu o moned�: pe o parte avem
modernitatea, iar pe verso tradi�ia (1985: 173). Acela�i raport se
dezvolt� între dimensiunea rural� �i cea urban� a oric�rei ��ri în care
industrializarea a început abia în a doua jum�tate a secolului trecut.
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Atât în România, cât �i în Ucraina sau Bulgaria, toate aceste ��ri
f�când parte din ceea ce se cheam� în literatura de specialitate blocul
ex-sovietic, elemente de cultur� arhaic� se împletesc în mod firesc cu
traiul urban. În Ucraina,
or��enii obi�nui�i nu î�i explic� evenimentele de zi cu zi prin cauze naturale, ci
prin decodarea tradi�ional� a modului în care lucrurile se întâmpl�: dac� te-a
p�r�sit so�ul, trebuie s� cau�i o descânt�toare (care face magie alb�) ce te va ajuta
s� îl câ�tigi înapoi; dac� e�ti bolnav des, trebuie s� g�se�ti femeia care face
farmece (magie neagr�) care te îmboln�ve�te (Golovakha-Hicks 2008: 38).

Mai mult chiar, discursul jurnalistic include acest tip de
cauzalitate magic� în �tirile privitoare la evenimente nefericite,
precum sinucideri sau mor�i fulger�toare, citându-se supersti�ii precum
semnele prevestitoare de moarte, visuri codificate sau întâmpl�ri de
r�u augur.
Spre exemplu, ucrainenii consider� a fi un semn funest dac� o
pas�re se izbe�te de geamul unei gospod�rii. Aceea�i credin�� a fost
culeas� de etnologul Ion H. Ciubotaru, din localitatea Berezeni,
jude�ul Vaslui (1999: 17). În mod evident, supersti�ia are la baz�
motivul p�s�rii suflet, întâlnit în lumea larg�, înc� din preistorie. Se
spune c� un membru al familiei care locuie�te în acea cas� va muri în
scurt timp, ca deduc�ie magic� a faptului c� sufletul s�u deja a p�r�sit
corpul, figurat de cas�, �i nu mai poate intra la loc, fiindc� timpul
alocat pe p�mânt s-a sfâr�it. Ceea ce este impresionant este faptul c�
or��enii ucraineni nu doar posed� aceast� informa�ie în memoria lor
colectiv�, ci o �in activ�, adic� tr�iesc convingerea profund� c� exist�
o leg�tur� cauzal� între, s� zicem, dezorientarea unei p�s�ri, �i
tragedia familial�.
În Bulgaria, data la care alt�dat� erau s�rb�torite moa�ele
empirice a devenit Ziua Asisten�ei la Na�tere �i a Maternit��ii. Pe 21
ianuarie, femeile merg în maternit��ile unde au n�scut �i spal� mâinile
asistentelor medicale, d�ruindu-le apoi un prosop nou pufos
(Stavreva, Quek 2008: 67). Gestul vine de peste secole �i recunoa�te
rolul fundamental al moa�ei în taina na�terii, printr-o ignorare total� a
faptului c� actul medical este, de fapt, unul impersonal, golit de
implica�iile simbolice �i sociale ini�iale. �i spitalele din România
g�zduiesc acest gest de purificare a mâinilor moa�ei, nu la dat� fix�, ci
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imediat dup� na�tere. Ritul mânecilor moa�ei, atestat �i în Rusia
(Listova 1992: 131) dovede�te o vitalitate deosebit� prin presiunea pe
care o exercit� în continuare asupra femeilor or��ence. Motiva�ia
gestului r�mâne în parametrii culturii populare, f�cându-se apel la
norma mo�tenit�, dup� cum ne-a declarat o informatoare urban�:
zâci c-a�a trebui dati, a�a-i din b�trâni, prosop �î s�pun. [...]. Toatî lumea
d�dea prosop �î ... da, �î la ora actualî sî d�. �-acuma sî d� prosop �î s�pun la
moa�î (Elena Iordache, 51 de ani).

Nu putem discuta, a�adar, despre ora�ele române�ti f�când
abstrac�ie de faptul c� pe reversul monedei st� un bagaj impresionant
de informa�ie tradi�ional�. Primul motiv este cel al datei recente când a
început industrializarea for�at�: sunt �ase decenii de când fluxul de
popula�ie rural� a pornit c�tre ora�e. Avem, în consecin��, o prim�
genera�ie de or��eni cu o memorie tradi�ional� latent�, dar activ�, �i
acesta este un al doilea element definitoriu pentru tipul de abordare
recomandat în cazul ora�elor române�ti. În plus, schimbul rural-urban
de informa�ii �i produse este constant �i substan�ial; mul�i dintre
or��eni î�i p�streaz� casele din mediile originare �i fac vizite frecvente
al�turi de copiii �i nepo�ii lor. Influen�a mediului tradi�ional este
neîntrerupt� �i înt�rit� în asemenea circumstan�e, ea spunându-�i
cuvântul �i în cazul celei de-a doua genera�ii de or��eni. Un al patrulea
fundament pentru grija sporit� cu care trebuie s� se preia abordarea
antropologic� secularizant� îl constituie îns��i natura ora�elor
române�ti, artificial ridicate la acest statut în perioada comunist�. Este
suficient s� amintim a�ez�ri precum Fl�mânzi  Boto�ani, Hârl�u 
Ia�i sau Târgu Bujor  Gala�i ca s� în�elegem c� încadrarea
administrativ� este pur formal� �i o cercetare etnografic� a acestor
zone ar eviden�ia un continuum de date culturale exclusiv tradi�ionale,
pe baza comportamentului locuitorilor.
Marile ora�e din România fream�t� de fo�ti s�teni ce joac� zilnic
un rol al adapt�rii, atât la nivelul lingvistic, al pronun�iei cur��ate de
amprenta subdialectal�, cât �i la cel comportamental, prin
vestimenta�ie �i reac�ii la evenimentele cotidiene. Masca social� �ine
de caracterului promi��tor (Goffman 1959: 2) al activit��ii pe care o
dezvolt� orice persoan� în prezen�a altora, îns� dedublarea devine
inutil� în medii familiare �i în circumstan�e ce pun în joc viitorul: la
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botezuri, nun�i �i înmormânt�ri. Apelul la bagajul de cuno�tin�e
tradi�ionale este, de cele mai multe ori, spontan �i nea�teptat pe
fundalul aparen�ei perfecte a or��eanului.
În încercarea de a nu repeta exemple ale comportamentului rural
adeseori vizibil în ora�ele noastre1, nu voi mai insista asupra unor
gesturi precum crucea f�cut� de trec�torii prin fa�a bisericilor, evitarea
îmbr��i��rilor în pragul casei, atingerea primilor bani rezulta�i în urma
vânz�rii unei m�rfi de fa�a negustorului, purtarea unui fir ro�u la
încheietura mâinii, a�ezarea unor ramuri verzi deasupra intr�rii în
locuin�� de Florii sau Rusalii ori asupra r�spunsului dat de unele cadre
medicale la mul�umirile pentru tratament: S� v� fie de leac!. Aceste
indicii ale unei descenden�e spirituale rurale au fost analizate în
contexte anterioare, în care sus�ineam, de asemenea, necesitatea unei
distinc�ii între abord�rile sociologice proprii comunit��ilor urbane
vechi �i instrumentele de cercetare utile în mediul românesc actual.
Argumente în plus pot constitui tipare comportamentale precum
salutul adaptat calendarului cre�tin-ortodox sau con�tientizarea
pericolului de a deochea �i contracararea lui prin formula specific�.
Denumit cod al comunic�rii într-un studiu recent semnat de Varvara
Buzil�, salutul vizeaz�, cel mai adesea, s� sincronizeze momentul
întâlnirii [...] cu cel al timpului cosmic (2014: 16). S�rb�torile
Pascale, în care este inclus� �i ziua de Ispas, abolesc aceast� regul� �i
interpun în curgerea obi�nuit� a timpului un eveniment sacru.
Enun�area �i recunoa�terea în public a miracolului cre�tin are �i o
valoare de confirmare a apartenen�ei la comunitate, credincio�ii î�i
înt�resc rela�iile sociale în virtutea unei convingeri comune. În
compara�ie cu mediul rural, revenirea la salutul de peste an, în acord
cu momentul din zi, se face mai curând în mediul urban, iar frecven�a
salutului Hristos s-a în�l�at!, �i a r�spunsului Cu adev�rat s-a
în�l�at! este mai redus�, dar e important s� not�m c� practica
tradi�ional� se men�ine �i în mediul urban. De altfel, salutul apare
pretutindeni în lume unde cre�tinii î�i au re�edin�a.

1
Volumul Credin�e despre na�tere în contextual urban din Moldova. Memoria
tradi�ional�, Ia�i, Editura Universit��ii Alexandru Ioan Cuza, 2014, precum �i alte
articole ale autoarei con�in analize ale unor gesturi cotidiene tributare gândirii magice.
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O alt� reac�ie ce trimite la un tip de percep�ie magic� a lumii
apare în mod curent în contexte urbane române�ti. Teama de privirea
prea insistent� �i rea este prezent� în toate culturile lumii, francezii
incriminând, spre exemplu, le mauvais oeil. Italienii vorbesc despre
malocchio, în timp ce deochiul este descris în limba englez� prin
pasivul overlooked. În obiceiurile de na�tere perpetuate la ora�, deochiul
este atât prevenit, prin evitarea contactului cu str�inii în perioada de
lehuzie �i de dinainte de botez, cât �i contracarat prin purtarea firului
ro�u la mân� sau prinderea lui, într-un ac înfipt dup� u�a de la camera în
care se afl� nou-n�scutul. În plan cotidian, orice imagine care
impresioneaz� este con�tientizat�, fie de privitor, fie de cel care e
martor la întâlnire, sau chiar de c�tre cel privit, �i formula S� nu fie de
deochi! se impune a fi rostit�. Credin�a c� cineva poate fi afectat de
ochii r�i ai unei persoane nu se bazeaz� pe nicio dovad� ra�ional� ori
medical� a unei asemenea influen�e nefaste. Mai mult chiar,
pronun�area cuvintelor specializate, la fel ca mediul rural, arat� faptul
c� în profunzime mentalitatea or��eanului nu este strict pragmatic�.
Aceea�i concluzie poate fi emis� în cazul p�str�rii convingerii c�
mor�ii din familie ne cer de poman� prin intermediul viselor. Reac�ia
tradi�ional� la mesajul oniric se întâlne�te �i la a doua genera�ie de
or��eni, precum în cazul lui Daniel Mih�iuc, inginer (45 de ani). Chiar
dac� a crescut într-o familie de intelectuali cu o pozi�ie social� peste
medie, a terminat studii superioare �i ocup� un post de conducere întro companie privat�, el a organizat, în luna august a anului 2014, o
mas� de pomenire, ca r�spuns la un vis cu defunctul tat�. Pomana adhoc s-a desf��urat chiar în cadrul firmei �i nimic din contextul ritual
nu a produs mirare printre colegi, ca dovad� a faptului c� mediul
social cunoa�te �i împ�rt��e�te aceste supersti�ii.
Un asemenea cadru psiho-cultural se dovede�te propriu
abord�rii ceremonialului funebru la ora� �i nu pedalarea excesiv� pe
latura mercantil� �i desacralizat� a îndeplinirii cutumei. Ceea ce apare
cu adev�rat important este men�inerea obligativit��ii acestor gesturi
înd�tinate, de multe ori sub presiunea comunit��ii, �i nu modul în care
ele sunt afectate de utilitarismul societ��ii. A�a cum sim�im an de an
nevoia de a purta în data de 1 martie �nurul alb-ro�u cu valoare de
talisman, chiar dac� de el sunt acum atârnate figurine fabricate în
China, �i nu monede de argint pentru cump�rarea ulterioar� de ca� �i
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vin ro�u, tot la fel, rezisten�a unor practici asociate obiceiurilor
familiale constituie un simptom. Tendin�a de a nu întrerupe ce am
apucat din b�trâni, cum spun subiec�ii rurali, se reg�se�te în
numeroase segmente ale vie�ii urbane, un exemplu în acest sens fiind
a�a-numi�ii cai, grinzile de la baza acoperi�ului sculptate sub forma
animalului cu puteri protective. Asemenea detalii pot fi v�zute în
arhitectura bisericilor, dar �i în cea a cl�dirilor construite în prima
jum�tate a secolului trecut. Func�ia lor ini�ial�, de securizare magic� a
col�urilor cl�dirii, prin care r�ul se poate strecura în c�min, s-a pierdut,
dar valoarea estetic� r�mâne ca m�rturie a traseului parcurs prin timp
de acest simbol. Societatea româneasc� are o acut� coordonat� rural�,
ceea ce înseamn� c� memoria tradi�ional� este viabil�.
Impulsul subcon�tient de a ap�sa pe claxon în momentul
constituirii alaiului de nunt�, face parte din acela�i tip de
comportament, a�a cum am men�ionat în ocazii anterioare. Pentru a
completa suita riturilor de trecere cu obiceiurile de na�tere, se poate
ad�uga c� nu de pu�ine ori apari�ia unor tr�s�turi lipsite de precedent
familial la un copil este pus� pe seama mir�rii mamei din timpul
sarcinii. Se crede, deopotriv� la sat �i la ora�, c� atunci când ui�i c�
e�ti îns�rcinat� �i prive�ti lung un str�in, copilul va sem�n� cu acesta.
Se ajunge uneori la adev�rate manipul�ri genetice pe cale magic�.
Viorica Vi�an (57 de ani, plecat� din mediul rural în urm� cu 40 de
ani) a m�rturisit c�, în timp ce era îns�rcinat�, a v�zut o feti�� cu ochi
alba�tri �i p�r negru �i a dorit, în sinea ei, s� aib� un copil asem�n�tor.
În mod nea�teptat, fiindc� nimeni din familia ei nu are ochii alba�tri,
fiica sa prezint� exact acelea�i tr�s�turi precum feti�a admirat�.
Ne întâlnim, de asemenea, adeseori cu un amestec între
credin�ele populare �i informa�ia religioas�. Elena Iordache, �i ea
ie�eanc� asemenea celuilalt informator men�ionat, din prima genera�ie
de or��eni, a precizat c� e de bun augur ca de Anul Nou s� î�i vin� la
u�� prima dat� trei ur�tori b�ie�i. Supersti�ia c� vizitatorii de sex
masculin aduc noroc peste an familiei este cunoscut� în întreg spa�iul
românesc, dar aici num�rul trimite, potrivit subiectului nostru, la cei
trei Crai care i-au adus daruri la na�tere lui Iisus Hristos, într-un
context ritual foarte apropiat de practica rodinilor din Moldova.
Vedem astfel c� atât riturile familiale, cât �i cele asociate s�rb�torilor
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de peste an (Pa�tii, S�rb�torile de iarn�) continu� s� poarte amprenta
cultural� a deprinderilor tradi�ionale.
�i evenimentele aflate în afara ritmurilor ample provoac� reac�ii
tipice pentru un tip de cunoa�tere magic� a lumii. Fost� s�teanc� din
Rusenii Noi  Ia�i, Magdalina Duman (65 de ani) obi�nuie�te în mod
curent s� arunce ofrand� la cucuveicile din copacii crescu�i printre
blocuri, pentru a le câ�tiga bun�voin�a când cântecul lor preveste�te
moartea cuiva din cartier. Ea iese noaptea în fa�a blocului în care
locuie�te �i arunc� m�m�lig� în direc�ia din care vine strig�tul funest,
cu formula: Ia, �i te satur�, �i nu mai lua pe nimeni din lumea asta!.
Ofranda oferit�, precum �i porunca adresat� fiin�ei cu puteri asupra
destinului uman reprezint� caracteristici universale ale încerc�rii
omului de a prelua pe cale magic� suprema�ia asupra destinului.
Toate aceste exemple confirm� opinia lui Louis Wirth din anul
1938, când analiza situa�ia sociologic� a Statelor Unite �i a Japoniei:
din moment ce ora�ul este mai degrab� produsul dezvolt�rii decât al crea�iei
instantanee, este de a�teptat ca influen�ele pe care le exercit� asupra stilului
de via�� s� nu fie capabile de a �terge cu des�vâr�ire modurile dominante
anterioare ale asocierilor umane. În consecin��, într-o m�sur� mai mic� sau
mai mare, via�a noastr� social� poart� amprenta unei societ��i folk
(tradi�ionale) de alt�dat� (Wirth 1938: 3).

Sociologul american atrage aten�ia c� între cele dou� moduri de
organizare social� nu exist� o ruptur�, cel pu�in nu în cadrul comunit��ilor
preindustriale, cum le denume�te George M. Foster (1953: 163), sau în
prima etap� a urbaniz�rii. Acolo unde industrializarea a atins o vechime
de secole are loc o ra�ionalizare fundamental� a vie�ii, tr�it� exclusiv în
parametri utilitari, iar succesiunea genera�iilor se face cu o anulare
gradual� a informa�iei magice.
Procesul de trecere de la o descifrare simbolic� a lumii
înconjur�toare la convingerea c� exist� o cauzalitate pragmatic� a
fiec�rui fapt se face prin înlocuire treptat�, a�a cum arat� Maurice
Halbwachs: societatea nu-�i va abandona credin�ele vechi decât dac�
este asigurat� c� va g�si altele (1994: 294) ce corespund noilor
condi�ii socio-economice. Înlocuirea s-a produs, în mod evident, în
��rile vestice, iar direc�ia de cercetare s-a adaptat acestei realit��i.
R�spunsul la întrebarea din titlu e deja dat. Putem, desigur, s�
scriem studii despre platforma de gunoi: loc misterios �i lec�ie de
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socializare, ar�tând c� are o centralitate simbolic� determinant� �i
într-o simbolistic� a c�ut�rii ini�iatice reformulat� (Panea 2008: 83).
Sau s� analiz�m pragul ritualizat al încheierii etapei de studen�ie
(Coatu 2008: 104) ori cartierul, ca vedet� a etnologiei urbane
(Drogeanu 2008: 96). Încercarea de a intra cu tot dinadinsul în rând
cu lumea �tiin�ific� din exteriorul României ignor� îns� caracteristici
evidente de tip socio-antropologic, economic, politic �i istoric ale
zonei noastre. Iar paradoxul cel mai mare este c� mediul academic
str�in reac�ioneaz� pozitiv la un alt tip de informa�ie din partea
noastr�, mai exact la acele date de spiritualitate care reu�esc s�
sugereze verigile lips� din istoria cultural� a Europei (ne referim aici
la pierderea sensurilor simbolice prin ra�ionalizarea tipic� mediului
industrializat). Un exemplu gr�itor în acest sens este adoptarea recent�
a Comunicatului Comisiei Europene asupra Analizei integratoare a
mo�tenirii culturale pentru Europa, în care se specific� faptul c�
datele de spiritualitate au un rol fundamental în promovarea
diversit��ii culturale �i a dialogului intecultural, datorit� valorii lor
intrinsece �i sociale (http://ec.europa.eu/culture/library/publications/
2014-heritage-communication_en.pdf).
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How Urban Can the Ethnography Be in Romanian Towns?
The paper proposes a more conservative approach to the urban
environment in Romania, despite the attractive anthropological discourses
from the Western Europe. Romania, together with other countries from the
ex-Soviet bloc, has recently begun its urbanization process and that offers a
fruitful cultural context. Similar situations from Ukraine and Bulgaria are
invoked in order to sustain this perspective. A rush to adhere to recent
theoretical suggestions should consider the flaw of ignoring a different
socio-cultural reality.
Urbanites and even their children dissimulate rural behaviour.
Nevertheless, whenever they are amongst friends or family, or they
experience rites of passage, a more profound attitude becomes visible.
Traditional beliefs, superstitions, rites that show few changes over the past
decades are enacted right in the middle of the town. Moreover, spontaneous
gestures, as the cross sign made when passing next to a church, or the
attempt to prevent overlooking by spitting and pronouncing a magic formula,
are likely to appear at any time.
Specific examples are given to support the idea of an active traditional
memory in urban Romania. Alms that are imposed by dreams of dead
relatives, wedding noises intended to ward off evil and superstitions that
mingle religious information with folk knowledge are discussed. The paper
argues that more focus should be placed on the cultural becoming of the
society, and less on quotidian aspects such as urban noise, the garbage or
teenagers parties. The motivation lies in the obvious socio-economical
features of the Romanian society that is still presenting pre-industrial
characteristics. This type and quantity of cultural data will only be available
for as much as two generations from now on.
Institutul de Filologie Român� A. Philippide al Academiei Române
Ia�i, România

Scrisorile responden�ilor la chestionarele
Arhivei de Folklor a Academiei Române. O analiz�
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Studierea coresponden�ei dintre Ion Mu�lea �i alte personalit��i
marcante ale folcloristicii �i etnologiei române�ti, care au activat în
deceniile patru-�apte ale secolului trecut, a fost considerat� deosebit
de important� pentru circumscrierea dinamicii acestor discipline
(Talo� 1972: 453, Timoce-Mocanu 2013). Pe lâng� aceast�
coresponden�� de specialitate, Institutul Arhiva de Folclor a
Academiei Române din Cluj-Napoca p�streaz� în fondurile sale un
num�r de 2029 scrisori, care au circulat între Mu�lea �i colaboratorii
s�i la ancheta indirect� din anii 1930−1949, anchet� din care au
rezultat peste 1200 de manuscrise (Cuceu 2005: 25−26), de pe întreg
cuprinsul României Mari. În curs de publicare într-o edi�ie critic�,
acestea i-au fost adresate fondatorului Arhivei de Folklor a
Academiei Române de c�tre 774 de intelectuali din lumea rural�:
înv���tori �i înv���toare (442), directori �colari (43), revizori �colari
(6), profesori (28), un asistent universitar, studen�i (22) sau licen�ia�i
(8) �i doctoranzi (2), elevi de �coal� normal� �i liceu (54) �i
absolven�i ai acestor institu�ii (5), preo�i (39) �i teologi (5), plugari
(6), func�ionari, (2), publici�ti (6), expeditori cu profesii juridice (6),
un farmacist, un lucr�tor CFR, un cenzor statistic, un fotograf, un
comerciant, expeditori cu profesii juridice (6) �. a.
Aceste schimburi epistolare sunt revelatoare nu numai pentru
în�elegerea complex� a modului în care Ion Mu�lea a conceput �i a
realizat cercetarea folcloric�, dar �i pentru creionarea profilelor
responden�ilor la chestionarele Arhivei de Folklor a Academiei
Române, a mizelor pe care, în opinia lor, le avea o ac�iune de
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asemenea anvergur�, a felului în care au aplicat indica�iile
metodologice oferite de directorul institu�iei, a dificult��ilor
întâmpinate în munca de teren, a bucuriilor �i a neajunsurilor ei. În
lucrarea noastr�, ne oprim doar asupra uneia dintre posibilele teme
de analiz� a acestor dialoguri epistolare, identificând �i
problematizând informa�iile despre contextele de cercetare.
La data formul�rii r�spunsurilor la aceste chestionare,
coresponden�ii Arhivei de Folklor a Academiei Române puteau veni
în contact cu concep�ia teoretico-metodologic� a lui Ion Mu�lea,
dac� citeau articolele persuasive care le erau adresate: Înv���torii �i
folclorul (Mu�lea 1928), Apel c�tre intelectualii satelor (Mu�lea
1931 a), Culege�i folclor! (Mu�lea 1931 b). Cu prilejul unei
conferin�e sus�inute, în 1928, la Cercul Cultural al Înv���torilor
Clujeni, Ion Mu�lea aduce în aten�ia virtualilor coresponden�i
problema contextelor proprii cercet�rii, avertizându-i c� înv���torul
va c�uta s� nu lipseasc� de la nici o împrejurare unde poate observa
ori auzi ceva nou (Mu�lea 2005[1928]:102). Fundamentat� pe
aceste dou� activit��i  a observa �i a auzi , ancheta de teren, a�a
cum o stipuleaz� Ion Mu�lea în acest manual de etnografie sui
generis, îl transform� în folclorist pe înv���torul care respect� câteva
reguli, �i anume:
Va lua parte, cu cel mai mare folos, la botezuri (la biseric� �i acas�); la
pe�iri, logodne, nun�i �i ospe�e; la ceremoniile în leg�tur� cu moartea �i
înmormântarea [...]. Va c�uta toate ocaziile la care se adun� poporul [...].
Va fi deosebit de atent la ceea ce se face la s�rb�torile mari �i mici [...].
Va trece uneori �i pe la diferitele munci ale ��ranului, pe câmp [...]. Va
c�uta anume pe ciobani, de la care poate auzi atâtea lucruri interesante
[...]. Va observa via�a pescarilor �i a vân�torilor, cu obiceiurile lor �i
procedeele urmate pentru a avea noroc. Baba lecuitoare ori vr�jitoarea
satului se va bucura de o deosebit� aten�ie a culeg�torului, c�ci de la ea
se pot afla atâtea mijloace de vindecare a oamenilor �i a vitelor, farmece,
desfaceri etc. [subl.n.] (Mu�lea 2005 [1928]: 102).

Tehnica observa�iei atente a tuturor aspectelor vie�ii ��r�ne�ti
trebuia combinat�, în viziunea lui Ion Mu�lea, cu ceea ce el numea
chestionatul în mod dibaci, a c�rui reu�it� e garantat�, de
asemenea, de respectarea unor sfaturi: înv���torul va c�uta s� se
împrieteneasc� cât mai bine cu ��ranul, c�ruia, spre a[-i] deschide
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pofta de vorb�, e bine s�[-i] poveste�ti ori s�[-i] cân�i tu singur câte
ceva; va folosi cuvintele din partea locului, termenii obi�nui�i în
sat �i întreb�ri cât se poate mai naturale �i s� porneasc� de la
lucruri concrete; va �ine cont c� e bine s� vezi pe fiecare la locul
s�u, dar nu va trece cu vederea nici avantajele pe care le d�
organizarea unui soi de focus grup avant la lettre:
Practic este s� adune acas� la el (sau la cârcium�) mai mul�i ��rani, mai
ales din cei b�trâni sau babe. Imediat spiritul de emula�ie î�i d� roadele
sale: nici unul nu vrea s� r�mân� mai prejos decât cel�lalt; fiecare g�se�te
ceva de spus; prinde curaj unul de la altul, reamintindu-�i reciproc unele
lucruri �i luându-se la întrecere. [...] po�i s�-i controlezi pe unul
printr-altul, pentru ca s� nu-�i spun� comédii iscodite pe loc  sunt �i
pozna�i de aceia [...] (Mu�lea 2005 [1928]: 103−104).

Textualizarea  transpunerea în text a experien�ei de cercetare
 începe în chiar momentul desf��ur�rii observa�iei sau a interviului,
când aspectele v�zute/ auzite sunt consemnate selectiv, nota�iile
servind, ulterior, ca puncte de plecare în aprofundarea unor
problematici:
Nu po�i nota tot, fire�te. Însemnezi lucrurile principale �i pe cel ce le-a
spus, apoi chemi, pe rând, în zilele urm�toare, pe cel care ai v�zut c� �tie
cutare ori cutare lucru �i iei note pe îndelete. La fel se va proceda �i la
�ez�tori, unde, retras într-un col� sau chiar în înc�perea vecin�, po�i lua
note în bun� voie (Mu�lea 2005 [1928]: 103).

Dincolo de aceste note de teren, textul final nu ar trebui s�
con�in�, potrivit lui Ion Mu�lea, referin�e explicite la contextele de
cercetare, în formularea r�spunsului fiind de interes orice
informa�ie, oricât de neînsemnat� ar p�rea, dac� are leg�tur� cu
întreb�rile noastre sau prive�te domeniul folclorului (ibidem).
Ancheta prin chestionare nu prevedea, a�adar, consemnarea
obligatorie a contextelor de cercetare, cum o vor face, în cadrul
altor tipuri de anchete folosite mai târziu în etnologia româneasc�,
instrumentele de cercetare, în spe�� fi�ele special concepute în
acest sens.
Parcurgând con�inutul scrisorilor adresate lui Ion Mu�lea, am
putut s� constat�m, totu�i, inserarea, ca op�iune subiectiv� a
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respondentului, a unor informa�ii despre contextele cercet�rii,
inserate în text prin mai multe strategii.
O prim� strategie folosit� în documentele analizate este aceea a
formul�rii la modul generic, aproape impersonal, a referin�elor la
contextul de cercetare. Spre exemplu, înv���torul G.G. Fier�scu, din
P�u�e�ti Ot�s�u  Vâlcea, noteaz�, la 17 ianuarie 1932: Înv���torii
au ocazie ca, la �ez�tori, s� adune materialul ori trecând pe drum s�
întrebe pe cutare sau cutare mo�.
Iuliu Coroiu, înv���tor în Bistra  Turda, scrie, la 22 noiembrie
1932, despre cercet�rile în context domestic �i despre stimulentele
folosite pentru a-i antrena pe s�teni în discu�ii:
Oamenilor le mai place s�-i cercetezi acas�. Sunt buni românii �i
comunicativi; mai ales dac� dai mo�ului câte o lul� de tutun, î�i
boscorode�te o noapte întreag�.

A doua strategie recurent� în documentele analizate este cea a
prezent�rii contextului propriei cercet�ri, în scopul de a-i gira
autenticitatea, de a proba faptul c� ea a avut loc, chiar dac�
informa�ia ob�inut� a fost modest� cantitativ, a�a cum rezult�, de
pild�, din justific�rile pe care le aduce, în ianuarie 1932, preotul
Nicu Ivan, din Bahnari  Vaslui, faptului de a nu fi oferit r�spunsuri
bogate chestionarului III:
În mod particular mai întâi, în adunare, apoi am cercetat, zadarnic. La
consf�tuirile parohiale pe care le fac, aproape în fiecare duminic� �i
s�rb�toare, am adus �i aceast� chestiune, în mod subtil, f�r� îns� s� pot
afla ceva.

Al�i coresponden�i m�rturisesc despre folosirea unor strategii
de lucru adaptate speciei cercetate. De pild�, în 1932 �i, respectiv,
1934, Constantin En. Gafi�escu, din Dumbr�veni  Suceava, îi scrie
directorului Arhivei c� prilejurile cele mai bune pentru notarea
ghicitorilor au fost, pentru el, discu�iile din orele �inute elevilor la
�coal�, în vreme ce pentru notarea strig�turilor pornografice a fost
absolut necesar� prezen�a lui la hor�, contextul originar de
performare a acestei specii folclorice:
Trimit un num�r de peste 200 ghicitori, [pe] cari le-am cules astfel: în
orele de clas[�], când aveam oara de compunere, ceream copiilor s�-mi
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comunice ghicitorile aflate acas�, la p�rin�i. Mai din timp îi obligam pe
to�i s� întrebe pe p�rin�i ce ghicitori �tiu. În felul acesta am strâns toate
ghicitorile. [ ] strig�turi auzite de mine personal, de la horele ce le-am
colindat. Cele mai multe din ele sunt pornografice, pe care nici unul din
autorii lor nu [mi] le-ar fi spus mie personal, ar fi evitat. Am încercat a
întreba parte din ei �i am constatat c� ei le schimbau. De aceea, am mers
personal la hore �i, ascuns în locuri neb�nuite de ei, le-am cules, dup�
cum le-am scris.

Tot în aceast� categorie, a construc�iilor textuale având drept
miz� girarea autenticit��ii, pot fi incluse destul de numeroasele
relat�ri despre dificult��ile cercet�rii de teren, fie c� aceasta
privilegiaz� observa�ia ori interviul. Într-o scrisoare din 20 octombrie
1933, Alexandru Banea, preot pe Valea Târnavelor, în comuna
F�get, subliniaz� greut��ile cu care s-a confruntat în încercarea de a
ob�ine informa�ii despre practica magic� a legatului viilor, ai c�rei
performeri vedeau în cercet�tori posibili concuren�i în înv��area
meseriei:
Ne-am interesat în comuna vecin�, Chesler, de unde ne-au venit
informa�iunile cu întârziere, c�ci vraciul a pretins colegului preot ajun,
într-o zi de Miercuri sau Vineri, zicând c� numai a�a poate descoperi
practica obiceiului; de altfel, dup� cum se observ�, to�i vracii pun piedeci
în darea informa�iunilor, fiindu-le fric� s� nu le înve�e cineva meseria.

Dup� o m�rturisire a înv���torului Dumitru Mitric-Bruja, din
Câmpulung Moldovenesc, adresat� lui Mu�lea la 14 martie 1931,
dificult��ile cercet�rii de teren pot fi dep��ite prin recursul la câteva
strategii de comunicare cu informatorii:
Materialul se culege foarte anevoios, din cauz� c� oamenii sunt foarte,
foarte conservativi �i trebuie mare ghib�cie �i fine�� politic�, pân ce-i
po�i deschide baierele sufletului, ca s�-�i comunice cele trebuincioase, tot
una întrebând c� la ce anume �i cui îi trebuie toate acestea, mai asigurând
mereu c� ei cred numai în D[umne]zeu Sf[ântul] �i nu �tiu de altele nimic.
�i, când singuri îi începe a-i scormoni cu vorbele aduse pe dep�rcior, apoi
ei se mai dau la brazd� �-atunci chestia merge, pân� ce iar��i se asigur� c�
nimic nu mai �tie alte cele, numai alea cât ai auzit. Atunci iar��i trebuie
s� �tii de unde s�-l iei �i unde s�-l întorci cu vorba, ca s�-�i comunice �i
altele sau totul ce �tie despre cutare ori cutare lucru. Destul c�, cu voin��
neclintit� �i cu ajutorul lui D[umne]zeu, tot am cules câte ceva.
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O ultim� strategie de prezentare a contextelor de cercetare în
schimburile epistolare studiate este, din punctul nostru de vedere, cea
mai interesant� �i ar merita, în viitor, o analiz� am�nun�it�. Este
vorba de jurnalele de teren, considerate, pentru mult� vreme, absente
din folcloristica româneasc� (Mih�ilescu 2007: 85). Epistolarul din
anii 1931−1939 al lui D. Ahri�culesei, din Cânde�ti  Dorohoi,
cuprinde câteva însemn�ri din cotidianul cercet�rii:
Ce aud interesant, notez. Când am ocazie s�-ntâlnesc pe cineva, iau în
discu�ie subiecte potrivite. În 11. II. [1]932, fac o anchet� de folklor în
Pomârla. Aud c� cel mai b�trân om de acolo e Th. Vasâlcu. Îl g�sesc...
Îmi st� la dispozi�ie. Baba nu contene�te cu sud�lmile pe b�trân, pentru c�
se puse în serviciul meu. Cu un bac�i� îi leg gura... În 15. II. [1]932, fac
alt� anchet� în Rogoje�ti. La mul�i b�trâni deschid degeaba u�ile... îs
infirmi... Anchetele, dac� au o parte bun�, au �i alta rea...

Dac�, în 1932, informa�iile privind contextele de cercetare au,
la D. Ahri�culesei, un caracter difuz, în 1934, ele sunt oferite cu
inten�ia explicit� de a ar�ta felul în care am ajuns la culegerea �i
înm�nuncherea acestui material. Din acest punct al colabor�rii sale
la ancheta indirect� a Arhivei de Folklor a Academiei Române,
înv���torul din Cânde�ti va nota detalii privind modul în care �i-a
ales informatorii �i va realiza crochiuri ale acestora, va dezv�lui
strategiile folosite în abordarea anumitor problematici de interes
folcloric, dar �i în textualizarea informa�iilor ob�inute, în pagini de
mare frumuse�e:
A doua zi, în 26.II.[1]935, merg la P[etrea] H[u�uleac]. E b�trân, obosit
Fumeaz�, îl servesc cu �ig�ri (nu fumez, dar s�-i intru în voie) �i e
tare mul�umit. Îns�, am pus prea mari speran�e în mo�neag E mirat c�
citesc �i-l întreb, c� scriu
cititul poate e un miracol pentru el.
Vorbe�te de Antihri�ti, de Isus �i trebuie s� ai o r�bdare de fier s�
ascul�i toate polojeniile �i, când �i când, s� alegi din vagonul de vorbe
câte o boab� de cuvânt de interes folkloric. Î�i trebuie s� cuno�ti
mitologia, s� �tii tu despre ce e vorba, c� numai a�a mai aduci aminte de
ceea ce se vorbea de demult. Când atmosfera a devenit nefavorabil�,
trebuie s� iei un subiect din via�a zilnic�, neînsemnat, �i din el s� porne�ti
în domeniul care te intereseaz�, furându-i min�ile. Mo�ul m� trimite
(sau îmi indic�) la al�i mo�negi, mai b�trâni ca el, care �tiu multe.
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Toate aceste exemple, decupate din scrisorile care, în intervalul
1930−1949, au circulat între Ion Mu�lea �i responden�ii s�i la
ancheta indirect�, demonstreaz� faptul c�, formulate aproape generic
sau ca referin�e la propria cercetare, punctuale sau dezvoltate în
difuze jurnale de teren, notele despre contextele de cercetare din
aceste documente vorbesc despre o scriitur� de o surprinz�toare
modernitate �i pun într-o nou� lumin� documentele Fondului de
Manuscrise al Institutului Arhiva de Folclor a Academiei Române.
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Respondents Letters for the Questionnaires in the Archives of
Folklore, Romanian Academy. An Analysis
The �Archives of Folklore, Romanian Academy, an Institute in
Cluj-Napoca, has conserved a number of 2029 letters within its funds.
They had been exchanged between Ion Mu�lea, the founder of the
institution, and his collaborators to the indirect survey from 1930−1949 ����
teachers, high school students, priests, civil servants and peasants from
Romanian villages throughout the entire country. The letters in discussion
are particularly important for understanding both the complex manner in
which Ion Mu�lea had designed and conducted the research into folklore,
and also the layout of the ethnographic documents within the Fund of
Manuscripts of the Archives of Folklore, Romanian Academy. The present
study approaches just one possible topic of analysing these letters. We
have identified and issued information about research contexts. Thus, the
first part of the thesis analyzes how the problem concerning the contexts of
research within Ion Mu�leas theoretical and methodological studies has
been approached. The second part identifies the strategies through which
Mu�leas correspondents have inserted information about research contexts
within their letters. We have noticed that, either formulated almost
generically, or as references to his own research, either punctual ones, or
developed into diffuse field journals, the notes about research contexts,
present in many of the documents in the Fund of Manuscripts of the
Archives of Folklore, Romanian Academy, speak of a writing of a
surprising modernity, while their careful study is indispensable for the
complex interpretation of the ethnographic information that these
documents contain.
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