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ISTORIE  ŞI  CRITICĂ  LITERARĂ

Alexandru BURLACU
Institutul de Filologie al AŞM

(Chişinău)

LEONIDA  LARI:  ÎNTRE  SPAŢIUL 
INTIM  ŞI  CETATE

Leonida Lari: between personal space and fortress

Abstract. This article reinterprets the poetry of Leonida Lari, an important representa- 
tive of the generation of Bessarabian authors of ’70, in terms of a critical synthesis of the 
evolution of our poetry in the last three or four decades. The heteroclitic character of the first 
three volumes „Piaţa Diolei”, „Marele vânt” and „Mitul trandafirului” created the illusion of  
a shift of paradigm, pointing the orientation to „a pure poetry”. After 1989 the poetry of 
Leonida Lari evolved from the Orphic temptation to that messianic, to the mystical discourse, 
to the poetry of the national sentiment, to the versified reportage.

Keywords: mystical poetry, romantic sensibility, evasion, Orphic, messianic, national 
discourse.

Cartea de debut a Leonidei Lari „Piaţa Diolei” (1974) apare odată cu „Ochiul 
al treilea” (1974) de nicolae Dabija, două plachete emblematice ale şaptezecismului 
basarabean, despre care critica s-a întrecut în laude: „Generaţia ’70, constată Em. Galaicu-
Păun, ni se arată în chip de acvilă bicefală, un cap (cel «orfic») privind înspre trecutul 
baladesc (autohtonist, pitoresc etc.) şi altul (cel «saphic») înspre o antichitate mistică” 
(„Poezia de după poezie. Ultimul deceniu”, 1999, p. 58).

Acvila cu două capete şchiopătează ca orice metaforă. Andrei Ţurcanu precizează: 
„Tinerii poeţi de atunci încearcă să iasă din câmpul gravitaţional al patternului liric 
şaizecist prin substituirea kalokagathiei «izvoarelor», a «numelui», a «verbului matern», 
a «casei părinteşti» cu o estetică a poeziei pure, a libertăţii imaginarului”. Prin „Ochiul 
al treilea” şi „Piaţa Diolei”, consideră criticul, se anunţă o „nouă regăsire a eului liric... 
Valorile intuiţiei, inexprimabilul, jocurile fanteziei egolatre tind să ia locul sentimentului 
cald al «reazemului». Programul de adeziune afectivă şi exaltare a virtuţilor arheului 
naţional e suplinit de gratuitatea unui vizionarism poetic capricios, nestingherit, suve- 
ran, conducându-se doar de propriile convenţii” (Andrei Ţurcanu, „Epifanii lirice între 
inefabil şi deghizare”, „Contrafort”, 2014, nr. 9-10, p. 14).

„Estetica poeziei pure” a fost nu numai pentru critica, dar şi pentru poezia 
basarabeană un fel de „fata morgana”. Schimbarea criteriului poeticităţii a rămas, până 
la urmă, o  frumoasă, dar eşuată poveste de dragoste. Caracterul eteroclit al primelor trei 
volume „Piaţa Diolei”, „Marele vânt” şi „Mitul trandafirului” crea iluzia unei schimbări 
de paradigmă, punctând orientarea, anunţată în debut, către poezia imaginarului,  
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a „dictaturii fanteziei”. În linii mari totuşi formula poetică a fost complet constituită  
de la început. Desigur, poezia se naşte, în egală măsură, din poezie şi din realitate, şi câte 
ceva a mai intervenit în evoluţia structurii lirice, dar întreaga ei creaţie poartă însem- 
nele începutului.

Debutul Leonidei Lari a fost, în contextul poeziei basarabene, un act de sfidare  
a canoanelor literaturii de comandă, amintind ceva de scrisul evazionist al oniriştilor  
din ţară. Legenda spune că manuscrisul plachetei a zăcut la editură şapte ani, că în urma 
travaliului, personajul liric şi Diola, dublura lui, au ieşit desfigurate, dar cu unele poeme 
ambiguie ca acesta: „O cunoşti pe vrăjitoarea cea născută pentru sine?.../ Azi era aşa-
mbrăcată,/ Şi frumoasă, şi ciudată,/ Şi striga prin toată piaţa: «Vreau o lume fără mâine!»// 
O cunoşti pe vrăjitoarea, ce-alerga-n atâtea seri/ După noi pe străzi ascunse?/ Azi  
în piaţă mă ajunse/ Şi îmi spuse la ureche: «Vreau o lume fără ieri... »// Eu mă duc  
din casa asta, că la noapte iară vine/ Cică-n rochie albastră/ Şi-o să bată la fereastră,/  
Şi-o să-ntrebe:/ „Unde-i lumea fără ieri şi fără mâine?” („Enigmă”). E poemul care  
încheia, de fapt, „Piaţa Diolei”. Într-o stare de vis totul e posibil, dar numai ca o strata- 
gemă pentru a înşela cenzura.

O recompensă pentru verdictul „bun pentru tipar” sunt chestii de astea: „Patrie, 
dragostea pentru tine mi-e mare şi albă, şi nu strigă”, în distonanţă cu eul liric ipostaziat  
în „călătorul în mantie albastră”, în „hoţul care singur şi-a devastat căminul”, în „casa  
albă din care toţi se duc” etc. sau cu destăinuiri, fie şi de preocupări pentru eros şi thana- 
tos, de genul: „Fac dansul unui şarpe de coasă ameţit,/ Ce-aşteaptă să învie la răsărit 
de soare” sau: „ne amărâm la gândul că vom muri cândva/ ne împăcăm cu gândul  
că nu va fi chiar mâine”. Semnele mutilării se văd în imixtiunile regretabile intervenite 
pe parcurs în poemul consacrat lui Victor Jara („Amurg de sânge”), „copilului negru”  
(„La ce distanţă”), în mai multe poezii ocazionale, ciclul despre Buhara, baladele şi le- 
gendele orientale şi, desigur, în prozo-poemele eseistice încurajate de critica de direcţie.

Poeta nu a putut evita „exigenţele epocii”, clişeele realist-socialiste, reveriile 
adolescentine. Poezia tranzitivă, străvezie, e la ea acasă atunci când stilizează folcloric 
secvenţe de jurnal intim („Iubite, de ce sufletul tău se teme de mine...”, „Iubito, spune-mi 
ce înseamnă dor...”, „Apă şi codru”, „Sunt vinovată...”, „Un fecior trecea pe câmpuri”, 
„Vino lângă ape”, „Mâine”, „Sunt craiul blând al mării”, „Copilărie”, „Haiducul bătrân” 
ş.a.). Dar ceea ce dădea farmec plachetei sunt câteva poeme obscure cu personaje bizare 
venite dintr-o altă lume, metamorfozele eului poetic în spaţiul unui singur poem şi materia 
vaporoasă a visului. Erau primele însemne ale unei noi paradigme.

În prefaţa la „Piaţa Diolei”, Andrei Lupan, un nume de referinţă când vine vorba 
de debutul Leonidei Lari, remarca „metafora unei poezii greu de exprimat”, modul „de 
spovedanie fantasmagorică cu mult zbucium interior poetizat”, văzut ca o „îngemănare 
a strigătului propriu cu lectura avidă a multor romantici”, precumpănitoarea „dramă 
imagistică... cifrată în eroi fantastici, în tragice ciocniri convenţionale... Se creează 
atmosfera unei fiinţări în vis, un calvar al experienţei înmagazinate mai mult în subconştient 
prin tablouri, chipuri şi simboluri cvasifantastice”. Anume simbolurile cvasifantastice 
şi confuze făceau suspect discursul liric. O poezie emblematică este „Miraj”, pe care  
o reproducem în întregime:
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„Urc mult, apoi m-ascund înfiorată
În pletele muntelui trist
Şi rămân o piatră,
Încinsă în tăcerea amurgului.
Aştept să vină necunoscutul
Pe care-l urmăresc de-atâtea zile.
E frig aici
Şi-o răceală de moarte mă ia.
E rău să fii piatră,
Când asfinţeşte soarele…
Muntele, cu mâini crâncene mă cuprinde
Şi-ncremenesc aşa,
Până când, cu râs diabolic,
Mă-mplântă în faţa lui oarbă
Să-i fiu ochiul stâng.
Pluteşte o ceaţă gălbuie…
Dreptul încă nu-i, n-a venit.
Simt asta şi-l aştept,
Ştiind prea bine
Că nu-l voi vedea nici odată,
Căci ochi pe ochi nu se vede
Decât în oglindă.
…În sfârşit, dacă-s ochi,
Îmi trag pleoapa în jos
Să dorm somn de piatră
O noapte pe muntele trist.
Dar îmi tremură genele
Şi mă împlu de sânge –
Pe munte apare necunoscutul,
Pe care-l urmăresc de-atâtea zile,
Şi-s iar cea de la început”.

(„Miraj”)

Jocul de imaginaţie sofisticată, la prima vedere, face poezia incomprehensibilă. 
Pare o poezie ciudată în logica incongruentă a urmăririi necunoscutului, desigur, dacă  
nu luăm în seamă codul romantic al simbolisticii. Muntele, piatra, amurgul, ochiul, 
ceaţa, noaptea, urmărirea  sunt simboluri care deschid în jurul lor un larg spectru de 
sugestii. De fapt, fiecare cuvânt se umple, prin inducţie poetică, de noi conotaţii, intrând 
într-un sistem de oglinzi, de relaţii, de regulă, antitetice în cazul imagisticii romantice 
(urcare/ coborâre, munte/ hău, piatră/ suflet, Ochiul stâng/ ochiul drept, diabolic/ divin, 
noapte/ ziuă, amurg/ răsărit). Într-un limbaj sincopat,  sfârşitul unui ciclu şi începutul altui  
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îşi află expresia: „Şi-s iar cea de la început” (după ce a fost piatră, ochi). Între amurg  
şi zori e tărâmul obscur al tentaţiei cunoaşterii spirituale. Ochiul stâng şi râsul diabolic  
ne trimit cu gândul la simbolica muntelui, care face legătura între cer şi pământ, la 
urmărirea necunoscutului care apare pe munte, noaptea, subliniind, arghezian, începutul 
diabolic al actului de creaţie.

Forţa poeziei, observă Andrei Ţurcanu, „rezidă tocmai în forţa imprevizibilului,  
a mirajului creat de fantezie cu o putere de plasticizare remarcabilă. La nivelul semnifica- 
ţiei putem descoperi în ea şi înfrigurarea unei aşteptări (aşteptarea inspiraţiei, de exemplu), 
şi şocul unei aventuri ieşite din comun a spiritului (momentul creaţiei sau revelaţia 
autocunoaşterii), şi căldura regeneratoare a unei împliniri interioare etc. Deci nimic  
definit şi definibil, dar, în acelaşi timp, foarte multe şi, cu siguranţă, o dinamică fasci- 
nantă a unor stări şi imagini complexe” (Andrei Ţurcanu, „Bunul simţ. Eseuri”, 1996,  
p. 129-130).

Andrei Lupan observa ceva ce, momentan, critica nu a vrut să vadă, dar care însă 
i-a marcat întreaga ei creaţie: „Izbucneşte câte odată şi strigătul direct, adresat frontal 
faptelor şi evenimentelor, cum e în poezia «Amurg de sânge», consacrată memoriei 
poetului chilian Victor Hara... Există o cheie mai realistă prin care tânăra poetă cearcă, 
în felul său specific, a-şi descuia pentru noi visele”. Poezia tranzitivă însă este eclipsată 
de materia exotică, de imaginarul excepţional pentru poezia de atunci, teatralitatea  
eului poetic.

Obscuritatea, o condiţie naturală a lirismului modern, este lucrul cel mai de preţ  
doar în câteva fragmente. Lexicul, ritmul, sintaxa, factura poeziilor „Miraj”, „Transfigu- 
rare”, „Şarpele”, „Destin” şi „Enigmă” revin în volumul „Marele vânt” (1980), organizat 
simbolic în trei cicluri („Însemne în timp”, „Această iubire” şi „Învingătoarele spaţii”), 
care se axează pe cuvintele concentrice: „timp”, „iubire”, „spaţiu”. Acum, „piaţa Diolei”, 
interiorizată în placheta de debut, este exteriorizată. Eul poetic se plasează în centrul 
lumii, luând locul „muntelui” din „Miraj”, unde seducţia mitemelor era copleşitoare.  
Şi aici tărâmul poetic e străbătut de mulţimea zburătoare, de călători şi îngeri, de stră- 
bunul Eros şi clovnul abătut şi mic, de profeţi, centauri etc.

Substanţa romantică a poemelor lungi, cu „acţiune” şi „personaje”, în vers liber 
şi clasic, impregnate de subiectivitate şi lirism definesc structura unei poezii alimentată 
din alte poezii. Lari, ca şi ceilalţi şaptezecişti, are un cult deosebit pentru Eminescu,  
dar poemul care dă titlul cărţii „Marele vânt” nu e decât o rescriere ciudată a „Lucea- 
fărului”. Într-o viziune panteistă ca în „Poemele luminii” lui Blaga, acesta sfârşeşte  
pe un ton solemn, encomiastic: „El – vânt, el – om, el – viziune plină,/ El – purtător  
de spaţii vorbitoare/ Şi leagăn pur în ordinea divină,/ Domol plutind pe-o mare de lumină/ 
Adâncă, vie, purificatoare.// Apoi tot el – numai rotiri pe unde/ Topindu-se vertiginos  
cu-o vrere/ De-ar fi un punct ce-n sine s-ar ascunde./ Peri-ntr-un loc şi se născu oriunde/ 
Se contempla. În toate. În tăcere”.

Timpul şi spaţiul din poemele imaginarului fantastic se concretizează în „clipe 
sublime” („Există”), în „nor luminos” („Dar întâi...”), în „pom, piatră, râu” („Însemnele 
profetului”) etc. Câteodată certitudinea efemerităţii în faţa veşniciei, plenitudinea unei 
clipe trăite îşi află expresie în imagini plasticizante, desigur, în spaţiul rural:
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„O clipă e
când se întinde vraja
peste pământ şi arbori…
orice frunză,
supusă-i unui val de aşteptare,
şi-atâtea umbre-ţi spumegă privirea,
că nici oglinda în amurg scăldată
nu-ţi mai arată-adevărata faţă.
În jos se lasă dealul, înspre ape,
şi prin copaci văd cuiburi violete,
şi păsări vin cu ţipăt lung spre ele.
Şuvoi de sânge cald îneacă cerul
şi-năbuşă tot galbenul secării.
Auzi, acum din orizont se rupe
frumosul chip al zilei
şi destramă
un fir din pânza noastră trecătoare...”

(„O clipă e...”)

„Mitul trandafirului” (1985) concretizează frecvent, prin cântece şi imnuri, tema 
„focului sacru”, „locuri îmblânzite de Orfeu”, „setea de-adevăr”. Întinse, pretenţioase  
şi obositoare sunt poemele „Destinul lui Orfeu” şi „Mitul trandafirului”. Eul poetic, 
intonând emfatic, afirmă sentenţios: „De când e lumea asta şi pământul/ Poetul numai 
adevăr a spus”; „Poate e dreaptă spusa că poetul/ E un etern simbol de trandafir”;  
„De parcă-aş fi în sân la Dumnezeu”; „Mă înţeleg cu mielul şi cu fiara,/ Eu – trandafir,  
şi om, şi sacru foc”. Deseori poeta e necruţătoare cu harul său divin, dând la iveală 
absurdităţi şi banalităţi ca din cornul abundenţei. În unele texte este superbă. Partea 
rezistentă a poeziei Leonidei Lari nu e atât în gestica spectaculară, cât în dimensiunea  
ei orfică, în puterea cântecului de a stabili o nouă ordine la care aspiră poeta:

„La ruga mea a început să ningă cumplit,
La ruga mea vântul şi-a adunat puterile toate.
La ruga mea spulbera-va numaidecât
Peste singurătate.

Spulbera-va, o da, printre arbori trece-un fior,
Şoapta mea ajuns-a în porţile cerului, plină,
Înălţând o coloană infinită de dor
Cu rostirea latină.

Vine ninsoarea ba dinspre mare spre munţi,
Ba dinspre munţi se îndreaptă spre apele-albastre.
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Prosoape lungi de omăt fac râvnitele punţi
Între davele noastre.

Vântul învolbură fulgii ca un apucat
Casă, om, câine – o horă par învârtejită,
Doamne, de spulberu-acesta atât m-am rugat,
Încât sunt fericită.

Spulberă… fulgii îmi intră în ochi şi în gât,
nebănuind ce miracol le este pricină,
Spulberă la ruga mea şi eu nu sunt decât
O poetă latină.

Ce faci, tu dragule, când ne învolbură-aşa?
Stai lângă geam şi gândeşti că la cald e mai bine –
Cine prin spulberu-acesta mă va căuta
E de o lege cu mine”.

(„Spulber”)

Dar nu trebuie căutate sensuri mai adânci în versuri ca acestea. Aşadar, fantasma 
„poeziei pure” bântuie nu numai în „Piaţa Diolei”, dar şi în „Marele vânt”, şi în „Mitul 
trandafirului”, stârnind scandal în  critica literară din nimic, la „piaţă” se reclama poezia 
„civică”. nu întâmplător, pentru apariţia primelor trei cărţulii îşi dădură girul Andrei 
Lupan, Em. Bucov, George Meniuc. La al patrulea volum poeta trecea ca un clasic 
incontestabil. Prefaţatorul volumului „Scoica solară” (1987), Valentin Roşca, o vedea  
deja „stea de primă mărime”, între timp, poezia devenise solară, clară cu miza pe sono- 
ritate şi emoţionalitate. Uneori nu ştii ce e mai mult în versurile ei: „un orgoliu al excep- 
ţiei”, „o sete nepotolită de absolut” sau o simplă stilizare a unui clişeu romantic: 

„O corabie sunt prea mare,
ce să facă un cârmaci muritor
cu pânzele neascultătoare
pe-un catarg gânditor?”

(„Corabie”)

Cum arată poezia Leonidei Lari după ’90, ne vorbesc titlurile volumelor. Discursul 
naţional şi mistic din „Dulcele foc (1989), „Anul 1989” (1980), „Lira şi păianjenul” 
(1992), „Al nouălea val” (1993), „Epifanii”, Galaţi (1994), „Scrisori de pe strada Maica 
Domnului”, Bucureşti (1995), „Lunaria”, Bucureşti (1995), „Între îngeri şi demoni”, 
Bucureşti (1998), „Învingătoarele spaţii”, Bucureşti (1999), „Infinitul de aur”, Timişoara 
(2001), „Epifanii şi Teofanii”, Bucureşti (2005), „Sibila”, Bucureşti (2006), „101 poeme”, 
Bucureşti (2009) ş.a. scot în prim-plan vechile viziuni romantice, dând poeziei un aer  
de religiozitate, de efluvii lirice, de litanii, de jurnal intim monocord. Eul mesianic intră  
în „concurenţă” cu eul orfic. Cronologia interioară a volumelor denotă pregnant modul 
cum e văzută tranziţia sau mersul nostru pe loc.
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Vehemenţa discursului de prin anii 1988-1990 trece şi în retorica versificată  
de mai târziu. Mihai Cimpoi observa că „această Jeanne d’Arc a renaşterii basarabene,  
cum credea mulţimea, demonică, mesianică, etic-necruţătoare a semnat versuri ce-au 
înfiorat adunările, dar inegale din punct de vedere artistic” („O istorie deschisă a litera- 
turii române din Basarabia”, Bucureşti, 2002, p. 215). De altfel, comportarea ei (dar  
şi a lui nicolae Dabija, Ion Hadârcă sau Andrei Ţurcanu) în viaţa politică de aici, dar 
şi din România, a stârnit admiraţii şi uri, defăimări, reacţii violente cărora abia moartea 
poetei le-a pus capăt.

Leonida Lari este o poetă inconfundabilă. Marin Sorescu în prefaţa la „Lira  
şi păianjenul” îi făcea un elogiu relevând dominanta ocazională a poeziei, dar, se pare, 
şi efortul de privatizare a sentimentului naţional: „Foarte rar se întâmplă ca poezia unui 
autor să se confunde atât de mult cu viaţa sa, iar viaţa-i să devină poezie într-un grad 
atât de înalt, ca în cazul Leonidei Lari, un nume de pe acum mare şi luminos. Poeta este 
expresia minunată a unei lungi tradiţii: pătimire, trăire, contopire cu bulgărele de pământ 
pe care s-a născut, disperarea acestuia, năzuinţa şi chiar împlinirea-i... Cu cât poetul este 
mai adevărat şi-şi traduce mai exact simţirile, cu atât el devine mai emblematic. Leonida 
Lari a scris cu propria-i viaţă, cu datul unui neam care îşi găseşte în ea instrumentul, 
cântecul şi ecoul”. Lari, în poezie, introduce tot mai multă biografie. Un poem vizionar 
dintr-un volum mai vechi (cum ar fi „Cerc” din „Mitul trandafirului”) obţine în „Lira  
şi păianjenul”, o nouă strălucire:

„Mi se întâmplă tot ce-am scris cândva
Că-a fost de dor, de risc, de disperare, –
Tot trece de pe foi în viaţa mea
neaşteptat şi fără întrebare.

E un pericol, ştiu, să mai cuvânt,
E ca şi cum cu-o daltă nevăzută
Sculpta-mi-aş drumul soartei pe pământ
Şi-aş fi de poezia mea născută.

Mi-e greu să-ndur acest blestem frumos,
Mi-e tot mai greu cu fiece trăire,
Ci-ajunsă sunt de cântec şi în os,
Şi pieptul meu ia forma unei lire”.

(„Cerc”)

E, de fapt, şi un paradox al structurii poeziei moderne, care oscilează între poezia 
ermetică, mistică, obscură şi „poezia transparentă” (T. S. Eliot) şi profetică. Un alt  
paradox e acela al receptării critice nu numai a volumelor de început, dar şi a celor  
de mai târziu. Între „îngeri” şi „demoni”, Leonida Lari şi-a creat o imagine de răzvrătită 
bine gestionată, stăruind între tentaţia orfică şi cea mesianică, între discursul mistic  
şi poezia sentimentului naţional.
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ARHETIPUL  ANIMA  –  MAREA  ZEIŢĂ – 
ESENŢIALUL  ÎN  PROCESUL  ONTOLOGIC 
AL  REINTEGRĂRII  CONTRARIILOR

Anima archetype – Great Goddess – the main point in the ontologic al process
of the opposites’ reintegration 

Abstract. Eliade’s fantastic prose marks the itinerary of the search of oneself. The 
protagonists find themselves bound by their own unconscious desires to search in themselves 
the existential meaning. During the course of actions, male characters are seeking refuge from 
the tensions of historical profane time, and descend into feelings, into ‘primary’ inner states. 
And because the sacred mystery will not ever be revealed to a skeptical rationalist, Mircea 
Eliade introduces „individuals” within a literary topic, where the real goes slightly into unreal, 
fantastic, imaginary, dreamlike, mystical or magic. In the indistinct and timeless dark, the 
logical involvement triggers characters’ fear and panic, therefore Self explorers must rely on 
their lover's intuition, the archetypal image of anima. But before living the moment of bliss, 
men go through a purifying act – the love, where it’s canceled forever the social self, the 
individuality, and then led by his sidereal spirit they will be „swallowed” by Univers.

Keywords: archetype, anima-animus, male-female, sacred-profane, transcendence.

Şarpele, romanul building, construieşte prin intermediul personajelor-mit Dorina 
şi Sergiu Andronic o lume utopică. Este opera literară în care savantul Mircea Eliade 
descoperă, în mod practic, fenomenul de iniţiere în mistere a devenirii în altul. Scenariul 
ceremonialului sacru din roman prevede regresul fiinţial la o stare de pre-formal. Astfel 
că arhetipul anima-animus proiectat asupra lumii exterioare, reliefează etapele unirii  
Sinelui cu Marele Tot. De aceea analiza procesului de regressus ad uterum a oame- 
nilor din lumea artistică a lui Eliade va fi realizată având la bază doctrina psihanalistului 
elveţian Carl Gustav Jung şi a istoricului religiilor Mircea Eliade. Operele acestor mari 
savanţi pornesc din aceleaşi puncte de reper: mit, arhetip, simbol, care se intersectează  
în viziuni, concepte, manifestări interioare şi posibilităţi de transcendere ontologice.  
Mai cu seamă, ne vom convinge că psihicul omului reuşeşte să dobândească integritatea, 
participând la riturile sacre, asupra cărora se proiectează interioritatea fiecăruia, desco- 
perind prin urmare celălalt eu arhetipal, numit alteritate. Astfel, itinerarul spre sacru  
începe cu căutarea arhetipului anima-animus, recunoaşterea şi integritatea Eului cu imagi- 
nea necunoscută, şi, ca rezultat, părăsirea lumii profane prin construirea unei Lumi noi.
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Personajul-hierogamie Andronic din romanul fantastic Şarpele intenţionează să 
satisfacă setea metafizică a personajelor masculine redată prin interesul faţă de spaţiul 
ce asigură o „naştere” ontologică. El stimulează revelarea tainelor mistice ale umanităţii 
prin iniţierea personajelor masculine într-un labirint intim psihologic reflectat prin 
intermediul arhetipurilor. Înţelegem, aşadar, că episodul din mănăstire, pe care îl vom 
analiza în continuare, reliefează o semnificaţie cosmică-mitologică a eternei reîntoarceri 
a omului în urma unei regenerări psihice şi spirituale. „Aproape toţi bărbaţii doreau  
să vadă pivniţele mănăstirii, în special Andronic şi Vladimir erau nerăbdători”. Perso- 
najul misterios îndrumă bărbaţii spre căutarea sensului de interioritate, aducându-i  
în pivniţă, arhetipul ce reprezintă „al doilea cer”, camera de taină în care „sufletul trebuie  
să se reculeagă luând cunoştinţă de harurile primite” [5, p. 103], menţionează Jean 
Chevalier şi Alain Gheerbrant în Dicţionar de simboluri.

Putem considera, în acelaşi timp, că pătrunderea în pivniţă are o valoare dublă: 
atât cosmogonică, cât şi psihologică arhetipală deopotrivă, ce prevede descoperirea 
părţii întunecoase a existenţei. Mănăstirea simbolizează „centrul cosmic, legat de cele 
trei nivele ale universului: lumea subterană prin puţ, suprafaţa solului, lumea cerească 
prin arbore, trandafir, coloană sau cruce” [4, p. 282]. Deductiv, intrarea direct în nivelul 
inferior al acestei imago mundi, în pivniţă, poate fi înţeleasă ca un ritual de pătrundere 
a bărbaţilor în zona inconştientului. Călugărul pivnicer, în acest context, nu este decât  
un Orfeu spiritual ce-i va îndruma spre căutarea, găsirea şi salvarea femeii din sine – 
izvorul libertăţii dionysiace: „Ajuns în faţa uşii de lemn bătut cu fiare, pivnicerul se opri, 
căută cheia şi deschise încet, cu grijă. Aprinse apoi o lumânare de ceară şi luă căldarea  
în mâna stângă. Oalele le lăsa în seama lui Vladimir.

– Să nu călcaţi greşit, că treptele sunt cam tocite, îi povăţui el.
Înaintau cu atenţie şi cu oarecare emoţie. Bolta pivniţei era adâncă şi se lărgea  

cu cât pătrundeau în ea. Vladimir era înviorat de frigul şi de umezeala de aici, de miste- 
rul acestor ziduri învechite, de jocul umbrelor la flacăra lumânărilor”.

Considerăm deci că novicilor li se descoperă locul tăinuit, consacrat pentru  
o regenerare, reînnoire a fiinţei, fiindcă „Aici, în această arie, se repetă hierofania. Locul 
se transformă, astfel, într-un izvor nesecat de forţă şi sacralitate care îngăduie omului, 
prin simplă pătrundere în el, să capete această forţă şi să se împărtăşească în această 
sacralitate” [14, p. 338]. Imaginea pivniţei dezvăluie conţinuturile inconştientului 
colectiv, mai exact, presentimentul contopirii într-o fiinţă divină atotputernică, pentru că 
aici contrariile se unesc în unu. Întunericul (yang-ul) este invadat de lumina lumânării  
(yin-ul), iar focul (yang-ul) se integrează în spaţiul umed al pivniţei (yin-ul). În această  
ordine de idei, menţionăm că doctorul Jean-Pierre Fabre, citat de Gaston Bachelard 
în lucrarea sa Psihanaliza focului, analizează sensul sexual al focului şi al umidităţii. 
Cercetătorul afirmă că „sămânţa acestora [a masculinului şi femininului] este una  
şi asemănătoare în toate părţile sale şi felul său; totuşi, numai pentru a se diviza în 
matrice, una retrăgându-se în partea dreaptă şi alta în partea stângă, această diviziune a 
sămânţei provoacă o astfel de diferenţă... (...) Şi astfel partea sămânţei care va fi retrasă în 
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latura dreaptă, ca fiind partea trupului cea mai caldă şi viguroasă ce va fi întreţinut forţa,  
vigoarea şi căldura sămânţei de unde va fi ieşit masculul; iar cealaltă, ce va fi retrasă  
în latura stângă, care este cea mai rece a corpului omenesc, va fi fost investită cu însuşiri 
reci, care vor fi diminuat şi slăbit mult vigoarea sămânţei, şi de aici va ieşi femela, care 
totuşi era în prima sa stare un mascul” [16, p. 45-46]. Prin urmare, actul sexual (Durand) 
al masculului (focul) şi al zeiţei interioare (redată în roman prin pivniţă) formează  
pe pereţii încăperii umbre – chipuri noi sublime ce contopesc atât dialectica focului, 
cât şi a umidităţii. Înfruntarea contrariilor, deductiv, asigură fiinţei umane, în acest loc, 
o comunicare cu modelul divin. Tot ce a fost efemer se preschimbă într-o manifestare 
arhetipală. Spaţiul totalităţii anulează temporar timpul şi bărbaţii pierd legătura cu 
lumea exterioară aidoma altor personaje masculine eliadeşti din Domnişoara Christina  
şi La ţigănci. În cele din urmă, psihicul bărbaţilor este constrâns de o forţă primordială  
a arhetipului, a dorului de a li se destăinui întregul sens mitic: „Vladimir privea cu oare- 
care sfială chipul întunecat al lui Andronic. Poate răceala pivniţei sau aburul vinului  
vărsat sau poate umbrele ameţitoare pe care le risipea fâlfâiala lumânării pe pereţi 
schimbaseră în ultimele clipe purtarea lui lăuntrică” [15, p. 103].

Transcendenţa însă este asigurată nu atât de spaţiul ce imită divinul, cât de mutaţia 
spirituală şi adaptarea insului la noua sa formă de existenţă. Andronic, văzut drept  
un şaman al personajelor novice, ce „vede” pentru că el dispune de o vedere supranaturală, 
menţionează Mircea Eliade, percepe ceea ce rămâne invizibil profanilor („sufletul,  
spiritele, zeii”) [11, p. 17], continuă misiunea de unificare a contrariilor şi va descifra 
sensul profund al lumii şi al existenţei, vorbindu-le printr-o parabolă despre posibilitatea 
de ieşire din labirint. Momentul sugerează „repetarea hierofaniei primordiale”. Posesorul 
adevărului – Andronic, asemeni lui Isus, şi-a ales un grup de bărbaţi predispuşi pentru 
înţelegerea sensului primordial. Astfel că „semănătorul” din roman pregăteşte pământul 
pentru roadă. Mesajul criptic despre „frumoasa din lapte”, Arghira are funcţie de metanoia 
bărbaţilor. Dialectica arhetipală prevede, în acest sens, trecerea de la nonvaloare la valoare, 
prin urmare, apostolii, personajele masculine eliadeşti, vor putea renaşte în personaje-
mituri, androginizate: „atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile 
surzilor” [2].

Şamanul ritului cunoscând natura empiristă, concretă, raţională a omului va vorbi 
întocmai lui Isus în pilde, reieşind din acelaşi argument „măcar că văd, nu văd, şi măcar 
că aud, nu aud, nici nu înţeleg”, explică Isus în Matei 13:13. Astfel pentru ca adevărul 
primordial despre drama existenţei, mai cu seamă, despre despărţirea de Marele Tot  
de la începutul timpurilor să ajungă la mintea şi inima neofiţilor, Andronic le relatează  
o situaţie simbolică: uciderea fetei adevărate a Moruzeşilor – Arghira, „frumoasa  
din lapte” – în pivniţa respectivă şi înlocuirea ei cu una adoptată, după cea de-a doua 
căsătorie a bătrânului. Actul vorbirii şi vocaţia mistică a şamanului, prin urmare, prevede 
funcţia mesianică de vindecare a vieţii spirituale a individului. Discursul, în accepţia  
lui Alexandre Koyré, are valoare magică, arhetipală: „Fiind principiul exprimării, sunetul 
este prin excelenţă principiul acţiunii; voinţa şi dorinţa unui spirit se exprimă prin vorbire; 



13

Philologia
sePtembrIe−decembrIe

LVII
2015

vorbirea este cea care, purtătoare a unei calităţi determinate, se răspândeşte în lume  
şi acţionează prin calitatea a cărei purtătoare este – ceea ce explică acţiunea vorbirii  
şi folosirea ei magică” [20, p. 139].

Motivul frumoasei Arghira se detestă şi în Pe strada Mântuleasa. Personajul 
masculin Iorgu Calomfir reuşeşte să restabilească vederea soţiei sale frumoase – 
Arghira, după ce coboară în pivniţă. naratorul heterodiegetic nu ezită să divulge calea 
spre cunoaşterea supremă, exprimată prin redobândirea vederii: „După ce-a ascultat el 
toate legendele şi toate credinţele pe care i le-au povestit meşterii din Apus, despre cum  
se alcătuiesc minereurile şi nestematele sub înrâurirea soarelui şi a lunii, cum cresc 
filoanele metalice în munte şi cum sunt ele păzite de cobolzi şi zâne şi alte asemenea 
legende” [12, p. 262]. Constatăm, aşadar, că modelul cosmogonic al „nunţii” metalelor  
şi al mineralelor asigură personajului masculin o continuitate a existenţei sale în inte- 
gritate. În acest loc, ficţiunea şi opera academică a lui Mircea Eliade dialoghează,  
formând un intertext. Găsim viziunea ştiinţifică bine nuanţată a savantului asupra 
raportului magic a omului cu metalurgia şi manifestarea acestuia în problema mântuirii.  
În Cosmogonie şi alchimie babiloniană cercetătorul scrie că „Dacă metalele pot 
«iubi» şi pot face «nuntă» evident că ele sunt înzestrate cu o anumită sensibilitate. (...)  
Şi metalele sunt înglobate în marea lor mistică – elaborată în lumea alexandrină şi creş- 
tină – că viaţa eternă nu poate fi obţinută fără suferinţă şi fără moarte” [8, p. 80]. Astfel  
că după reconfigurarea cadrului psihic al insului în raport cu modelul alchimic, iubitei  
i se reîntoarce vederea. Văzul personajul feminin simbolizează, în acest context, inter- 
mediarul lumilor, respectiv, contactul cu suprasensibilul. În cele din urmă, Calomfir accede 
la cea de „a doua parte constitutivă a fiinţei omeneşti” [21, p. 54]. „Purtătorul luminii” 
(Steiner) – iubita, descoperă bărbatului lumea „de sub pământ”, realitatea ascunsă. Odată 
ajuns în Sine şi la adevărul esenţial al fiinţei, Calomfir nu mai face parte din lumea 
celorlalţi rămaşi afară, de aceea „s-a închis o zi întreagă în laboratorul lui din pivniţă. 
Apoi a poruncit să i se facă uşă de fier şi i-a mai pus un lacăt” (p. 262).

 Observăm mai târziu că Iorgu Calomfir, aflat foarte aproape de abolirea timpului  
şi spaţiului limitativ, este întors la realitate de aceeaşi forţă ce l-a introdus în sacru – 
anima, redată prin apă, simbolul yin-ului [3, p. 109]: „Doar că într-o zi a început  
să izvorască acolo în pivniţă o apă, şi Iorgu a ieşit afară înspăimântat, şi a poruncit  
să vină oameni cu găleţi şi doniţe, să scoată apa. (...) Era palid, slăbit, şi ochii îi ardeau  
de nesomn şi oboseală. S-a lăsat să cadă în jilţ, şi-a luat obrajii în palme şi a început  
să plângă”. Psihanalistul elveţian Carl Gustav Jung scrie în Copilul divin. Fecioara 
divină că Anima e o figură bipolară, la fel ca şi „personalitatea supraordonată. [...] Ceea 
ce înseamnă că ea îşi face apariţia când sub un aspect, când sub celălalt” [18, p. 270]. 
Personajul cufundat în inconştient, renunţă la dragostea iubitei ce i-a „luminat” calea spre 
izvorul fiinţei, şi se integrează cu cea de-a doua imagine a animei – cunoaşterea supre- 
mă, principiul divin al Cosmosului. În acest sens, proiecţiile dezbinate ale feminităţii 
au împiedicat contopirea Eu-lui şi Sinelui. Drept urmare, alteritatea arhetipală aduce 
personajul până la starea de schizofrenie, manifestată prin refuzul de a accepta realitatea 
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acestei lumi lipsită de profundul adevăr. Gilbert Durand analizează cazul schizofrenului  
în diverse situaţii. În una din ele, autorul scrie: „schizofrenul reia pe cont propriu, 
exagerând-o, această atitudine conflictuală dintre el şi lume. Predispus în mod firesc 
pentru logică, «el împinge în fiecare împrejurare antiteza dintre eu-şi-lumea până la limita 
extremă» şi prin aceasta «trăieşte o atmosferă de conflict constant cu ambianţa». Această 
fundamentală atitudine conflictuală se revarsă asupra întregului plan al reprezentării…” 
[6, p. 233].

În altă ordine de idei, menţionăm că în mesajul latent al pildei despre moartea 
frumoasei din lapte, Andronic se referă la filosofia budistă, când Marele Tot a fost 
divizat în Brahman şi în Atman, prin urmare Atman-ul individualizat, redat în roman  
ca frumoasa Arghira, ce-l găsim în fiecare din noi ca esenţă lăuntrică, rămâne nedes- 
coperit şi nemanifestat, mai cu seamă „mort în viaţă”, în termenii lui Eliade, din cauza  
forţei înşelătoare – Maya, exprimată în roman prin simbolul fetei adoptate, cea care 
formează multitudinea formelor şi devierea de la adevăr. Din care motiv, „facultăţile  
fiinţei noastre conştiente – simţurile şi raţiunea – cunoscută sub numele de realitatea 
obiectivă nu e Realul. La aceasta care se confundă cu viaţa nu se poate ajunge decât 
înlăuntrul nostru, în Inconştient” [1, p. 133].

Aceeaşi problemă ontologic-filosofică o abordează şi alte personaje eliadeşti.  
În Podul identificăm două personaje masculine, Onofrei şi Gorofan, care printr-un exer- 
ciţiu al gândirii aspiră la o ascensiune de nivel existenţial, prin urmare, la o evaziune  
din lumea abstractă: „Dar ce ne facem noi care, punându-ne întrebarea, nu mai 
putem reintegra spontaneitatea pură, modul natural de a fi?” […] „... cum să evadăm  
din universurile abstracte pe care ni le-am construit singuri?” [...] „trebuie să existe  
o ieşire!, eşti pierdut, nu te mai poţi întoarce, ai rămas îngropat de viu acolo, în cripta 
aceea din inima muntelui, în camera aceea obscură, fără uşi şi fără ferestre” (p. 190).

Există deci o ieşire, şi salvarea se află în adâncurile fiinţei, în inconştientul  
fiecărui personaj masculin eliadesc. Primele răspunsuri le găsim chiar în nuvelista  
de început a tânărului romancier. Menţionăm că volumul Maddalena a fost anunţat în 
presa anilor ’30, scrie Mircea Handoca, şi reluat mai târziu în 1934-1935. Însă cartea 
n-a fost receptată şi încurajată de critici, din care motiv, a fost abandonată definitiv  
de Mircea Eliade [17, p. 12]. noi însă considerăm respectiva etapă de creaţie de o valoare 
literară indiscutabilă. Introspecţia dominantă a scrierilor introduce cititorul fără întâr- 
ziere şi fără ezitări în zona profundă a personajelor. Astfel că nu găsim figuri sociale 
ce caută identificarea cu ceva din afară, ci imediat proiecţii inerente ale Sinelui, redate 
prin reflecţii de autoanaliză a obscurului ce-şi doreşte integritatea ancestrală a fiinţei. 
Originalitatea şi autenticitatea creatorului şi a creaţiei sale, prin urmare, este evidentă. 
Personajele din volumul Maddalena sunt eliberate de convenţiile social-morale, şi fără 
nicio intimidare îşi investighează propria latură întunecată alcătuită din teamă, nelinişte, 
halucinaţii, obsesii. Autoanaliza, în acest caz, reprezintă metoda de cunoaştere totală  
a fiinţei. Ea permite îmblânzirea feminităţii demonice tăinuite şi neechilibrate. Odată  
cu „acceptarea Eului şi fundalului său neliniştitor” [19, p. 47], „se descoperă că «celălalt» 
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din noi este un «altul», este un om adevărat, care gândeşte, face, simte, caută toate lucru- 
rile condamnabile şi de dispreţuit. Astfel se pune mâna pe sperietoare şi se începe 
cu satisfacţie lupta împotriva ei” [19, p. 47]. În spatele acestei umbre teribile se află, 
bineînţeles, femeia, anima personajelor masculine şi bărbatul din sine – animus pentru 
personajele feminine. Astfel că voinţa de a aduna laolaltă aceste două puteri interioare 
este redată prin demonul vechi şi originar – erosul genuin.

În Tragicul masculin Mircea Eliade consemnează de la bun început că fiecare  
mascul este dator să soluţioneze conflictul dintre duh şi trup. Contradicţia acestor două 
elemente ale umanului, ale contrariilor de yin şi yang se va anula odată cu eliberarea 
Duhului – atman. naratorul menţionează două căi de eliberare, ambele manifestate prin 
actul creaţiei: prima subînţelege împletirea celor două structuri spirituale de feminin 
şi masculin printr-un ritual senzual-afectiv; şi al doilea prin actul creaţiei propriu-zis: 
„Orice mascul e dator să creeze. Fecundarea sexuală a fost, poate, semnul ursitei cereşti. 
Plodul continuă carnea, iar sufletul lui va continua sufletul părintelui, dacă acesta îi este 
şi un părinte spiritual. În conştiinţa masculină e neadormită pofta creaţiei, a depăşirii  
de sine prin cuceriri de cetăţi, de artă, prin toate eliberării Duhului” (p.  26). Recunoaştem, 
aşadar, ideile filosofice obsedante ale personajelor anamnezice din creaţia de mai târziu 
a romancierului, care vor să-şi amintească despre calea de redobândire a identităţii 
arhetipale.

În Renunţarea autorul revine la meditaţiile ontologice asupra posibilităţii de eva- 
ziune din nimic şi pătrunderea în tot. Absolutul, aşadar, va fi atins ca rezultat al renunţării 
la eul social şi eliberarea spiritului veşnic din interior. Prin urmare, imaginea bărbatului 
trebuie lăsată pătrunsă de sentimentul luminos al sensibilului, prin refularea complexului 
anima. Spiritul arhetipal ascuns, considerat ruşinos, dar şi periculos pentru personalitatea 
artificială „izbucneşte” acum din străfundurile sufletului, aducând „Glorie”: „O putem 
cunoaşte efectiv sau numai auzim de ea? Întrucât ajută la depăşire – când sufletul rămâne 
senin în faţa laudelor şi urâtului?” (p. 29) Interogaţiile retorice ale tânărului scriitor român 
cu privire la posibilitatea de reintegrare rămân la acel moment fără răspuns, întrucât 
adevărul ştiinţific despre valoarea metafizică şi ontologică a androginului îl descoperă 
doar mai târziu. Impresionante însă sunt reflecţiile care anticipează una din lucrările 
sale Erotica mistică în Bengal. Studii de indianistică: „E demn să renunţi, dispreţuitor, 
la firimiturile întinse trupului. Şi e curajoasă renunţarea la desfătările şi răsplătirile 
duhului” (p. 29), scrie Eliade încă în anul 1928. Actul magic al dragostei şi importanţa 
complementarităţii celuilalt, este studiat de doctorandul Mircea Eliade printr-o cunoaştere 
a Sinelui, descoperind filosofia şi sacralitatea budistă prin intermediul femeii. Experienţa 
întoarcerii la origini, la spontaneitatea primordială este imortalizată, prin urmare, în ro- 
manul său de succes – Maitreyi.

Astfel că Renunţarea este mai mult decât o încercare de creaţie literară, este proiectul 
de cercetare pe viitor al savantului asupra filosofiei umanităţii. Descoperim în opera de mai 
târziu a marelui scriitor român că renunţarea la imaginea socială în timpul unui ceremonial 
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erotic are un singur scop: unirea sufletului individual cu cel universal, scrie Mircea Eliade 
în Erotica mistică în Bengal. Studii de indianistică. Pornind de la efortul propriu de a 
renunţa la raţiune, la conştiinţă, la eul iluzoriu „intră în sine «asemenea membrelor unei 
broaşte ţestoase» şi se întoarce în primordiala prakriti” [10, p. 44]. În acest context, băr- 
batul şi femeia, novicii ritualului, trăiesc o iubire fără egoism, o iubire mistică: „omul tre- 
buie să se transforme într-o femeie ca să-şi amintească faptul că el nu poate experimenta 
adevărata dragoste atât timp cât nu poate realiza natura feminină într-însul” [10, p. 112].  
În acelaşi timp, în alt studiu Mefistofel şi Androginul, Mircea Eliade analizează ceremo- 
niile primitivilor de schimbare ritualică a costumelor, modalitatea de a ieşi din sine  
însuşi: transcenderea situaţiei iniţiale şi refacerea simbolică a plenitudinii şi beatitudinii 
iniţiale, sursa neştirbită a sacralităţii şi a puterii [7, p. 106]. Prin urmare, înţelegem 
că renunţarea la personalitatea socială, văzută uneori ca o haină ce ascunde trupul  
în manifestarea sa nudă, este incontestabil obligatorie, întrucât masca stopează rituali- 
zarea de „totalizare”, finalitatea căruia semnifică coincidenţa contrariilor – „restaurarea 
simbolică a «Haosului», a unităţii nediferenţiate care a precedat Creaţia” [7, p. 106].

Ritualul iniţiatic însă este inactiv atât timp cât personajul masculin eliadesc  
nu-şi recunoaşte Marea lui Zeiţă a sufletului. El trebuie să devină identic cu acea străină  
care va comunica cu sufletul străin sieşi din inconştient – anima. De aceea, Mircea  
Eliade în Erotica mistică în Bengal. Studii de indianistică precizează că „Femeia prezen- 
tă prin evocarea ei mentală – e catalizatorul unirii dintre sufletul omului şi sufletul lui 
Krishna. (...) E renunţarea completă la individualism, pierdere în celălalt, în Amantul 
ceresc, Krishna. Pentru a obţine această supremă depersonalizare e nevoie să se transforme 
el însuşi în Radha, în iubita pământeană a zeului” [10, p. 120].

Problema morfologiei integrităţii spirituale prin intermediul puterii femeii o gă- 
sim expusă într-un studiu amplu şi detaliat, în Mitul reintegrării. Aici, Mircea Eliade  
se axează prin stipularea principiilor cosmogonice de revenire la totalitate, accentuând  
şi valoarea semantică a acestui mare arhetip asupra fiinţei umane. Aşadar, pentru că  
Marele Cosmos şi viaţa sunt create de Marea Zeiţă, spune doctrina lui Eliade, bărbatul 
va reuşi să integreze nivelurile cosmice, prin urmare, şi nivelurile psihice, începând cu 
asceza psihică şi finalizând cu o exaltare după o unire cu acel principiu feminin propriu 
care reprezintă „Mama” Totului, zeiţa vieţii şi a Morţii [9, p. 341]. În aşa mod, corelativul 
psihic şi spiritual se centralizează pe sentimentul mistic – Eros şi pe femeia arhetipală 
exprimată iniţial prin imaginea antropologică de jertfă adusă bărbatului ce-şi doreşte 
transcenderea, mai târziu – printr-o „proiecţie a inconştientului abisal, nediferenţiat  
şi originar, nuanţat (...) de feminitatea proprie masculină anima” [6, p. 218].

În acest timp, personajele-filosofi Gologan şi Onofrei din Podul analizează 
posibilităţile de mântuire de natura profană ce presupune dualitatea, suferinţa, starea limită 
de „mort în viaţă”. Parcursul ideatic meditativ-filosofic îi aduce în faţa adevărului aflat  
în strânsă corelaţie cu cel din opera ştiinţifică a autorului. Ajung şi ei la ideea că elibera- 
rea vine în urma unirii arhetipurilor divine animus-anima în interiorul propriu. Procesul 
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total al androginiei ritualice poate fi nerealizabil doar nerecunoscându-ţi Afrodita,  
Magna Mater, datorită căreia principiul masculin se transfigurează în cel feminin:  
„Vă vorbeam de un grup de femei tinere şi frumoase, care apar deodată, din nevăzut  
în sufragerie, şi izbucnesc în râs. Femeile acestea v-au dat răspunsul. Una din ele este 
Magna Mater, marea zeiţă, spuneţi-i Afrodita dacă vreţi, deşi numele ei sunt fără număr. 
Una din ele, spun. Aproape întotdeauna, într-un grup de femei tinere şi frumoase, una  
din ele este o mare zeiţă, dar cum s-o recunoşti? nu ştie nimeni asta, nu o ştie nici chiar 
ea însăşi” [12, p. 198].

În definitiv, dacă ne întoarcem la personajele masculine din Şarpele, înţelegem  
că ele sunt despărţite de sacru, de acea spontaneitate primordială atât timp cât nu-şi re- 
cunosc şi nu se identifică cu ursitele lor cereşti. Astfel că Sergiu Andronic îşi îndrumă 
„apostolii” să depăşească condiţia lor umilă din această lume, anulând diviziunea, 
recunoscându-şi „tovarăşa cerească”, anima adevărată şi nu cea adoptată pentru satis- 
facerea condiţiilor sociale. Prin urmare, personajul-hierogamie Andronic în pilda sa 
despre „frumoasa din lapte”, Arghira, se referea nemijlocit la totalizarea contrariilor prin  
puterea de voinţă de a reînvia femeia arhetipală, omorâtă de personalitatea artificială. 
Limbajul erotic mistic descifrează, în acelaşi timp, treptele de vindecare prin unirea 
substanţială cu imagoul femeii ce provine din arhetipul alimentar al laptelui, băutura 
magică a dragostei materne. Imaginea lactiformă, accentuează Gilbert Durand, se 
regăseşte în cultele primitive ale Marii Zeiţe [6, p. 320]. În limbaj tantric, cel care va 
cunoaşte în sine această fecioară din lapte, va poseda o cunoaştere supremă, eternitatea, 
luând în considerare că „laptele este un simbol lunar, feminin prin excelenţă şi legat de 
reînnoirea de primăvară (...) alăptarea de către o zeiţă ajunge prin acest rit la o existenţă 
nouă, în întregime divină, şi va dobândi puterea de a-şi asigura misiunea de stăpânitor 
pe acest pământ” [4, p. 199-200]. În plan ontic, constatăm rolul terapeutic al arhetipului 
frumoasei din lapte. Ea oferă vindecarea de realitatea iluzorie – maya. Odată cu reabi- 
litarea eternului feminin, fiinţa masculină însetată de libertatea originii, îşi restabileşte 
materia primă în construirea unei lumi desăvârşite, iar, prin urmare, sufletul său 
androginizat este transmutat în sufletul universal, Brahman.

Etapa respectivă a ceremonialului iniţiatic se va încheia cu gustarea din vinul 
păstrat în pivniţa mănăstirii, simbol al sângelui Mântuitorului [13, p. 229], hierofanie 
ce are rol să repete manifestarea sacrului odată cu servirea din el. Antropologul Gilbert 
Durand menţionează în Structurile antropologice ale imaginarului că vinul face parte 
dintr-o băutură ritualică, „el semnalează acest rol microcosmic şi zodiacal al vinului, 
care «în străfundurile beciurilor ia de la început mersul soarelui în casele cerului»”  
[6, p. 323]. Menţionăm, aşadar, că numai Andronic a avut dreptul să bea din el, fiindcă 
ucenicii lui n-au pătruns în profunzimea mesajului şi nu s-au supus convertirii spiri- 
tuale. Vinul, produs al viţei-de-vie, poate fi considerat voinţa de putere a contopirii 
principiului feminin cu cel masculin, întrucât „Zeiţa mamă era supranumită «mama 
butuc de vie»”. Voinţa personajului, în acest context, acţionează precum un factor decisiv  
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în abolirea condiţiei cotidiene. „Arhetipul băuturii sacre” pătrunde în cele mai întu- 
necoase şi ascunse zone ale sufletului, anunţând eliberarea, fiindcă vinul simbolizează 
„«apă vie», «licoarea tinereţii», «arborele vieţii»” [6, p. 324]: „Andronic clipi, la rândul 
lui, şiret, şi apucând oala din mâinile lui Solomon, o apropie atent la gură. Începu să bea  
cu sete, lacom, înghiţind parcă în somn”. În aceeaşi ordine de idei, elixirul veşniciei 
dezleagă instinctul originar să-şi identifice femeia potrivită sufletului din interior – 
anima, sau Marea Zeiţă şi să continue ritualul de integrare, aşa după cum explică desluşit  
personajul Onofrei din povestirea Podul: „...cum să identifici marea zeiţă între cele 
cinci sau zece femei tinere şi frumoase care-l înconjoară în fiecare seară? Dar dacă ţineţi 
seama de faptul că între viţa-de-vie, ciorchinele roşu şi marea zeiţă există o misterioasă 
solidaritate, că în anumite cazuri viţa-de-vie creşte chiar din trupul gol al zeiţei, iar  
în alte cazuri ciorchinele roşu este chiar gura zeiţei, gura care dă viaţă, bogăţie, fertilitate, 
noroc, beatitudine dacă ţineţi seama de toate acestea... (...) Este vorba de un ritual, nu  
de un simbol” (p. 202).

Ajungem astfel la concluzia că modelul cosmogonic din illo tempore se realizează 
prin intermediul actului creaţiei, mai cu seamă, prin împletirea celor două structuri spiri- 
tuale de feminin şi masculin în timpul ritualului senzual-afectiv. De aceea, în itinerarul 
căutării de Sine, personajul masculin eliadesc suferă schimbări ontologice esenţiale. 
Participând la riturile sacre, asupra cărora se proiectează interioritatea fiecăruia,  
se descoperă celălalt eu arhetipal – imagoul femeii. Renunţarea la eul social şi contopirea 
în anima reprezintă, prin urmare, actul convenţional al formei existenţiale de regressus 
ad uterum.
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DESPRE  PRIMELE  TIPĂRITURI  PE  TERITORIUL  
ROMâNESC  ÎN  SECOLUL  AL  XVI-LEA

About the first printed works from the Romanian territory in the sixteenth
century

Abstract. With the use of a great documentation, scientifically elaborated, the author  
of the study, a critic and a literary historian, a historian of culture, do a survey and a brief  
analysis of the first printings on the Romanian territory in the sixteenth century, characte/ 
rizing it as a flourishing period of the Romanian culture. In the opinion of the investigator, 
these printings are a consequence of internal evolution of Romanian society. Having  
a high circulation, they have created a typographic tradition increasing not only the treasure  
of Romanian spirituality but also the entire culture of the southeastern Europe.

Keywords: Lordly authority, lordly residence, foundation, cultural centers, miniature 
art, religion books, the art of printing, printing material, ornaments.

În perioada dezvoltării societăţii feudale pe pământ românesc consolidarea 
autorităţii domneşti duce la măsuri politico-administrative precum şi la o importantă 
activitate pe tărâm cultural. Asistăm la un proces de unificare a culturii feudale la curţile 
voievozilor, care-şi exercită din ce în ce mai mult dominaţia asupra întregului teritoriu 
pe care-l stăpânesc. Acestea devin principalele centre de cultură odată cu desăvârşirea 
procesului de centralizare fiscală, administrativă şi militară. Pe lângă ele, precum  
şi pe lângă curţile boiereşti şi bisericeşti, se depunea o rodnică activitate, cultura 
prezentându-se fie ca literatură bisericească (exclusiv pentru necesităţile Bisericii), fie  
ca literatură istorică.

La sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea cultura feudală 
cunoaşte o perioadă înfloritoare. Este perioada ctitoriilor de biserici, a capodoperelor 
arhitecturale din Ţara Românească şi Moldova (mănăstirile din nordul Moldovei, 
Mănăstirea Argeşului, Mănăstirea Dealu), a manuscriselor de o deosebită valoare artistică, 
de la curtea lui Ştefan cel Mare, a culmii literaturii medievale (Învăţăturile lui Neagoe 
Basarab către fiul său Teodosie), a folosirii din ce în ce mai consecventă a limbii române 
în scris.

În acest context de puternic avânt cultural trebuie încadrat şi fenomenul apariţiei, 
la începutul secolului al XVI-lea în Ţara Românească, a tiparului ca rod al unui nivel 
superior de viaţa economică, social-politică şi culturală.
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Despre acest moment de o deosebită importanţă în viaţa culturală a poporului  
român au scris mult o serie de cercetători atât din ţară, cât şi de peste hotare [1]. El a stârnit  
de asemenea, numeroase controverse, concluziile fiind diferite (la multe dintre ele 
se vor face referiri în cele ce urmează). Cercetând procesul apariţiei tiparului în Ţara 
Românească ca rezultat al dezvoltării societăţii feudale la începutul sec. al XVI-lea,  
precum şi în urma unei călătorii de studii întreprinsă în vara anului 1971 în Iugoslavia,  
la Cetinje (azi Muntenegru), vom încerca să facem câteva consideraţiuni cu privire la 
apariţia tipăriturilor macariene pe pământ românesc. Ele trebuie interpretate ca o conse- 
cinţă a dezvoltării interne a societăţii româneşti, într-o strânsă interdependenţă  
cu cea a popoarelor balcanice vecine şi a întregului context european.

Epoca înfloririi culturii europene, a marilor creaţii ale Renaşterii cunoaşte în cea  
de a doua jumătate a secolului al XV-lea o invenţie epocală; apariţia tiparului cu litere 
mobile. Acest mod de tipar se răspândeşte apoi cu repeziciune în toate ţările lumii 
contribuind din plin la dezvoltarea culturală şi spirituală a popoarelor. La sfârşitul 
secolului al XV-lea (1483) la Veneţia apare şi prima carte imprimată în glagolitic. O vie 
activitate tipografică se desfăşoară apoi la Cracovia, unde începând cu 1491 Schweipolt 
Fiol tipăreşte primele cărţi în slavonă cu caractere chirilice [2].

Tipărirea cărţilor slavone cu caractere chirilice fiind în scurt timp interzisă de către 
Biserica Catolică în Polonia, va fi reluată de slavii din Sud-Estul Europei ca o necesitate 
imperioasă pentru Biserica Ortodoxă de aici. Astfel, în Muntenegru (la Cetinje) va funcţi- 
ona între 1493-1496 o nouă tipografie cu caractere chirilice datorită străduinţelor 
voievodului Gheorghe Cernoievici şi a ieromonahului Macarie [3]. Ea îşi încetează 
activitatea în 1496 din cauza invaziei turcilor în Peninsula Balcanică, Muntenegru 
pierzându-şi independenţa. Cele 6 cărţi în slavoneşte: un Octoih în două părţi, (1493-1494), 
o Psaltire (1495), Molitvelnicul (1494), din care s-au păstrat exemplare şi Evangheliar 
sunt realizate în condiţii vitrege, sub ameninţarea invaziei otomane. Calitatea materi- 
alului tipografic nu se ridică la nivelul tipăriturilor veneţiene.

În opinia lui nicolae Iorga, „Tipărirea cărţilor slavone nu-şi putea găsi un adăpost  
în Balcani, în acel sfârşit al veacului al XV-lea, când ultimele rămăşiţe de stăpânire  
creştină se înecau în noroiul turcesc. Meşterii trebuiau să-şi caute un sprijin, un ocrotitor, 
dincoace de Dunăre, unde se păstrau vechile forme de stat” [4].

De asemenea, nicolae Cartojan explică fenomenul astfel: Tipărirea cărţilor  
necesare cultului divin corespundea atunci în ţările slave din Balcani unei necesităţi 
adânci, simţite [5].

Istoria tiparului chirilic consemnează Ţara Românească (1508) ca cel de al patrulea 
centru din Europa, fiind urmat apoi de Praga (1517), Veneţia (1519 – fondator fiind  
Bojidar Vukovici), Wilno (1525 – fondator fiind Francisk Skorina) etc.

Apariţia primelor tipărituri pe teritoriul românesc [6] a format obiectul unor studii 
ale cercetătorilor români şi străini, problemele legate de acest fenomen fiind numeroase  
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şi nu pe deplin clarificate. Una dintre cele mai discutate se referă la locul unde  
s-au tipărit aceste cărţi ce poartă stema Ţării Româneşti.

Unii cercetători au susţinut ideea tipăririi primelor cărţi româneşti de limbă slavonă, 
în afara graniţelor, la Veneţia [7] sau a provenienţei din acest centru a materialului tipo-
grafic. S-au mai încercat şi alte localizări. O sinteză a fost făcută în lucrarea Târgovişte, 
vechi centru tipografic românesc [8], în care autorii au realizat un tabel cu ipotezele emi- 
se în timp în ceea ce priveşte locul apariţiei: Târgovişte, Dealu, Govora, Snagov, Curtea 
de Argeş, Bistriţa, Veneţia. Dintre cei care au susţinut apariţia la Târgovişte sau Dealu  
a tipăriturilor amintim pe: Ion Bianu, nerva Hodoş, Constantin Moisil, Dan Simonescu, 
P. P. Panaitescu, Alexandru Odobescu, Constantin C. Giurescu, Mircea Tomescu, Ştefan 
Ştefănescu, Alexandru Piru, Victor Petrescu, Gheorghe Buluţă, Mircea Păcurariu, Florin 
Rotaru, Agnes Erich. Concluziile la care s-a ajuns, în studiile, articolele sau lucrările 
elaborate de cei enumeraţi mai sus au fost că, deşi la Mănăstirea Bistriţa s-au găsit 
majoritatea exemplarelor Liturghierului (Mănăstirea fiind, în acea vreme, un important 
lăcaş de cultură) totuşi locul unde au apărut tipăriturile macariene nu putea fi decât 
reşedinţa domnească (Târgovişte) sau împrejurimile ei.

Marea majoritate însă, sunt adepţii ideii că tiparul nu este, o simplă transplantare 
a celui chirilic de la Cracovia, Cetinje sau Veneţia, ci este rezultatul dezvoltării societăţii 
româneşti [9].

În emiterea acestor ipoteze s-a ţinut cont, în primul rând, de consideraţiunile 
privind tehnica tipografică şi mai puţin de cele de ordin social-economic şi cultural care 
sunt primordiale, după opinia noastră. Astfel, ideea provenienţei materialului tipografic, 
precum şi cea a tipăririi cărţilor la Cracovia, nu se fundamentează ştiinţific.

După cum am arătat, la Cracovia s-au tipărit primele cărţi slavone cu literă chiri- 
lică. Dacă primele tipărituri apărute pe teritoriul românesc ar fi în legătură cu acest 
important centru cultural, ele ar fi apărut desigur în Moldova şi nu în Ţara Românească, 
deoarece aceasta, încă din timpul lui Ştefan cel Mare, întreţinea strânse legături  
economice şi culturale cu Polonia. De asemenea, aici exista o veche tradiţie, copiştii 
manuscriselor ajungând la o mare artă miniaturistică [10].

Analizând comparativ materialul tipografic, precum şi tehnica imprimării (tiparul, 
hârtia, ornamentaţia, legătoria), Ludovic Demény [11] a ajuns la concluzia că între 
tipografia chirilică a lui Schweipolt Fiol de la Cracovia şi cea a lui Macarie din Ţara 
Românească nu există nici o legătură din punct de vedere tehnic. Dacă Macarie ar fi  
tipărit la Cracovia unde, după opinia cercetătorului bulgar Peter Atanasov [12], ar fi 
desfăşurat o activitate bogată, ea nu rămânea neconsemnată în documentele de arhivă 
existente aici. De asemenea, tipăriturile cracoviene sunt redactate pe baza textelor slave 
orientale, cele macariene folosind bulgara de origine sud-slavă.

Apariţia tiparului în Ţara Românească trebuie încadrată în istoria generală  
a dezvoltării sociale şi culturale. La sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului  
al XVI-lea asistăm la consolidarea puterii feudale. În cadrul acestui program de centra- 
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lizare a puterii domnul a căutat să atragă de partea sa Biserica Ortodoxă scoţând-o  
de sub influenţa boierilor, transformând-o apoi într-un instrument material şi spiritual 
necesar puterii domneşti. În Moldova Ştefan cel Mare începe acest proces mai devreme 
ridicând numeroase biserici, încurajând activitatea de copiere a cărţilor de cult, manuscri- 
sele lucrate aici, fiind de o deosebită valoare artistică. Acelaşi lucru va face puţin mai 
târziu către sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea şi Radu cel Mare 
în Ţara Românească, care înalţă Mănăstirea Dealu, din preajma Târgoviştei, organizează 
viaţa bisericească cu ajutorul fostului patriarh al Constantinopolului, nifon, devenit 
Mitropolit al Ţării Româneşti. Acesta înfiinţează noi episcopii (Râmnic şi Buzău).

S-a ivit necesitatea, din ce în ce mai imperioasă, ca Biserica Ortodoxă Română  
să beneficieze de cărţi necesare cultului. Manuscrisele lucrate de călugări în mănăstiri,  
nu mai puteau satisface noile cerinţe fiind totodată şi foarte scumpe.

Înflorirea culturală era o consecinţă firească a progresului realizat de întreaga 
societate feudală. Pe plan extern, Ţara Românească îşi dezvoltă relaţii de prietenie  
cu popoarele sud-dunărene (Serbia, Muntenegru), întreţine un comerţ înfloritor cu diverse 
oraşe transilvănene (Sibiu, Braşov) şi chiar cu centre mai îndepărtate (Veneţia, Lipsea). 
Aproape asemănător din punct de vedere social-economic şi cultural cu Ţările Române 
se dezvoltau la sfârşitul secolului al XV-lea şi statele slave vecine: Muntenegru, Serbia, 
Ucraina, cu care Ţara Românească şi Moldova aveau strânse legături, mai ales eco- 
nomice şi culturale.

Apariţia tiparului românesc trebuie pusă în legătură cu relaţiile existente între 
Ţara Românească şi voievodatul Muntenegrului. La sfârşitul secolului al XV-lea, acesta 
cunoştea de asemenea o perioadă înfloritoare sub domnia lui Gheorghe Cernoievici  
(care se intitula domn de Zeta). Acesta promova o politică de independenţă, mai ales  
după 1490 sprijinindu-se pe ajutorul Veneţiei cu care comunica prin portul Cattaro, având 
şi legături de rudenie (era căsătorit cu o nobilă veneţiană, Elisabeta, fiica lui Antonio 
Erizzo) [13]. Aceste legături au fost, credem, determinante în iniţiativa sa de a instala  
o tipografie în Muntenegru în preajma reşedinţei domneşti (Cetinje), la Ovod [14] (mănăs- 
tire ctitorită de tatăl său, la 12 km depărtare). Ea a fost în scurt timp mutată la mănăstirea 
din Cetinje. Veneţienii deţineau pe atunci supremaţia nefiind dispuşi să înstrăineze 
meşteşugul tiparului care era o cale aducătoare de noi venituri. După introducerea lui  
în 1470 de către nicolae Jensen Veneţia devine în scurt timp cel mai mare centru tipo- 
grafic european. Se înscria în marele circuit economic făcut de statul veneţian cu celelalte 
state vecine, producţia de carte depăşind, evident, necesităţile şi posibilităţile de pla- 
sament locale. Aşa se explică credem înfiinţarea unor secţii în celebrele tipografii ale 
lui Andreas Torresano şi Aldo Manuzio, ca cea slavă, glagolitică, ebraică etc.; aceasta 
este probabil raţiunea care va conduce la înfiinţarea unor tipografii, cu material veneţian 
şi cu meşterii formaţi aici, în diverse centre din Europa, cu care Republica întreţinea 
legături comerciale [15]. După cum am arătat, Cetinje era unul din aceste centre. Odată 
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cu pătrunderea turcilor în Muntenegru (1596) şi cu supunerea lui, familia Cernoievici  
este nevoită să se exileze împreună cu o serie întreagă de cărturari aflaţi la curte. O parte 
găsesc adăpost la Veneţia, după care se îndreaptă spre curtea voievodală din Târgovişte 
[16]. Printre ei se afla probabil şi ieromonarhul Macarie, adus aici de ieromonarhul  
Maxim, viitor mitropolit al Ţării Româneşti. Găsind condiţii favorabile, domnul şi Bise- 
rica fiind direct interesaţi în apariţia cărţilor religioase de cult, organizează la ctitoria 
lui Radu cel Mare de la Mănăstirea Dealu o tipografie de sub teascurile căreia ies, între 
1508-1512, primele cărţi slavone tipărite pe teritoriul românesc: Liturghier (1508), Octoih 
(1510), Tetraevanghel (1512).

Părerile diferă, fiind împărţite între Târgovişte ca reşedinţă domnească şi mănă- 
stirile Dealu şi Bistriţa [17]. Aici era centrul vieţii social-economice, politice şi a celei 
religioase, ori un astfel de meşteşug de o deosebită valoare şi importanţă pentru acel  
timp, fiind şi un privilegiu domnesc, nu şi-ar fi găsit alt loc decât în capitala ţării.  
De asemenea, ipoteza instalării tipografiei la mănăstirea Dealu este cea mai aproape  
de adevăr, domnul Radu cel Mare vrând să dea şi prin aceasta o nouă strălucire ctitoriei 
sale [18].

Totodată, la Târgovişte, pe vremea lui Radu cel Mare se crease un mediu de 
cultură înaltă care se oglindeşte şi în convorbirea călătorului italian Francesco delle Vale  
cu călugării de la Mănăstirea Dealu, aceştia amintindu-i italianului despre originea noastră 
romană [19]. Acest mediu îl întreţineau şi călugării franciscani de la Mănăstirea Sancta 
Maria Gratiarum din oraş. Climatul necesar dezvoltării unei alese culturi l-a asigurat 
Radu cel Mare prin bunăstarea vieţii materiale de la curtea sa. Bunele relaţii de prietenie 
cu Vladislav al II-lea, regele Ungariei, au ajutat la desfăşurarea unui comerţ bogat  
cu Braşovul şi Sibiul [20]. Astfel, domnitorul a asigurat liniştea ţării dinspre hotarul  
de Apus canalizându-şi întreaga energie spre organizarea ţării din punct de vedere social, 
dar şi cultural, religios. n. Iorga afirma că Leunclavius îl caracteriza ca un domnitor bun, 
drept, înţelept şi destul de potrivit pentru cârmuire, prin superioritatea lui de suflet [11].

O problemă de o deosebită importanţă, la care s-a încercat să se răspundă este cea 
a originii materialului tipografic. Dintre părerile expuse merită a fi luate în consideraţie 
cele care afirmă că materialul tipografic ar fi turnat la Veneţia sau lucrat manual în ţa- 
ră. Analizând comparativ tipăriturile româneşti şi cele veneţiene, Virgil Molin şi Dan 
Simonescu au ajuns la concluzia că începuturile tiparului românesc sunt strâns legate  
de tiparul veneţian, având la bază o muncă şi o tehnică originar veneţiană [22]. În finalul 
studiului Dan Simonescu se întreba, pe bună dreptate, de ce cărţile, în ipoteza tipăririi 
lor la Veneţia, nu au lăsat nicio menţiune în bogata arhivă veneţiană dintre 1508-1512 
[23]. Este probabil faptul că Macarie, care după cum am văzut avusese strânse contacte 
cu tipografiile veneţiene, să nu se fi folosit de experienţa căpătată aici. Dar neexistând  
niciun fel de informaţii care să ateste faptul că la sfârşitul secolului al XV-lea şi înce- 
putul secolului al XVI-lea s-ar fi tipărit acolo cărţi cu caractere chirilice [24], credem 
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că litera, ca şi ornamentaţiile, sunt săpate în ţară având caracteristici poligrafice proprii, 
specifice, curat româneşti, care-şi aveau corespondent în manuscrisele moldovene  
de la începutul secolului al XV-lea [25].

nu vom descrie toate tipăriturile macariene. ne vom referi în câteva rânduri  
la Evangheliarul slavonesc (Tetraevanghelul), apărut la Târgovişte (Mănăstirea Dealu, 
1512). În Bibliografia românească veche [26] este descris astfel: Volum în 4° de 290 foi, 
împărţite în 37 caiete, fără paginaţie, cu signatură chirilică, 2-37 pe prima şi pe ultima 
pagină a fiecărui caiet, afară de primul care nu are signatură. Caietele sunt compuse  
din câte opt foi, afară de primul, din patru foi şi una adăugată la început; al 30-lea caiet  
e compus din 9 foi şi al 37-lea, din 4 foi, dintre care ultima e albă. Tipărit cu negru şi roşu, 
cu câte 20 de rânduri pe pagină, pe hârtie groasă, cu diferite mărci de fabrică; iniţialele 
ornate, în general aceleaşi ca ale Liturghierului din 1508, cu excepţia câtorva, de un 
model nou.

Epilogul consemnează: ... cu porunca Domnului, Io Basarab, marele Voievod ...eu 
întru Christos rob, călugărul Macarie am ostenit pentru aceasta şi am săvârşit această 
carte în anul 7020, crugul soarelui 20, al lunii nouă, indictonul 14, luna lui iunie 25 zile 
[27]. De asemenea, tipograful afirma: Rog, deci, pe cei tineri şi pe cei maturi şi pe cei 
bătrâni, care citiţi sau scrieţi, pentru dragostea lui Hristos, să îndreptaţi, iar pe noi, care 
cu osârdie am trudit la această lucrare, să ne binecuvântaţi, pentru ca, împreună slăvim 
pe Tatăl, de la care sunt toate, pe Fiul, prin care sunt toate, pe Sfântul Duh, întru care 
sunt toate, aici să dobândim pace şi miluire, iar, acolo, cu această lumină şi bucurie  
să strălucim. Amin. Însemnătatea Tetratevangheliei lui neagoe (1512) stă în faptul  
că este prima tipăritură pentru toţi ortodocşii care foloseau limba slavă ca limbă oficială  
a cultului religios, indiferent de ţara unde locuiau. Ca măiestrie grafică este aşa de artis- 
tic concepută, încât ornamentele ei (până şi stema Ţării Româneşti), o parte din iniţialele 
mărite şi împodobite au fost desenate aproape întocmai şi folosite la imprimarea 
Tetratevangheliei de la Belgrad din 1552 [28].

Este cert faptul că primele tipărituri au fost rezultatul politicii de întărire şi atra- 
gere a Bisericii Ortodoxe pentru sprijinirea acţiunii de centralizare a statului feudal.  
Se adresau tuturor românilor, mai mult chiar, întregului sud-est european ortodox (sârbi, 
bulgari, ruşi) devenind astfel cărţi fundamentale ale Bisericii (Liturghierul, Evanghelia, 
de exemplu) [29].

Au avut o largă circulaţie, creând o tradiţie tipografică ce va fi continuată atât  
în Ţara Românească cât şi la Braşov sau în centre europene (Belgrad). Mario Ruffini  
afirma că Liturghierul de la 1508 are un loc distinct nu numai în istoria tipografiei  
Europei sud-orientale, ci şi ocupă un loc important în istoria culturală şi religioasă  
a timpului [30].

Ele fac parte din tezaurul de spiritualitate şi cultură românească aparţinând tot- 
odată culturii feudale din Sud-Estul Europei.
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Note

1. Dintre ei amintim: nicolae Iorga, Alexandru I. Odobescu, nicolae Cartojan, Sextil 
Puşcariu, Ion Bianu, Alexe Procopovici, P. P. Panaitescu, Mircea Tomescu, Dan Simonescu, 
Virgil Molin, Barbu Teodorescu, Ludovic Demény, Damaschin Mioc, Livia Bacâru; dintre 
cercetătorii străini: Karataev, Iosip Badalič, Dajan Medacovič, V. Jagič, A. I. Sobolevski, Peter 
Atanasov.

2. Istoria tiparului consemnează 5 cărţi tipărite la Cracovia (Octoihul, Ceaslovul – 
datate 1491, Triodul Cventi şi Triodul Penticostar; a cincea, Psaltirea, nu este descoperită, 
cunoscându-se despre ea doar menţiunea dintr-o publicaţie a anului 1721).

3. S-au tipărit 6 cărţi slavone: Octoihul (în două părţi 1493-1494, ce constituie un vo- 
lum) din care se cunosc azi 2 exemplare complete aparţinând Muzeului de Istorie şi Mănă- 
stirii din Cetinje; Psaltirea (1495), Molitvenicul (1494) – din care se cunosc şi sunt păstrate 
exemplare (Zagreb, Belgrad); Ceaslovul şi Evangheliarul, din care nu se cunoaşte niciun 
exemplar.

4. n. Iorga, Istoria literaturii româneşti, ed. a II-a, Bucureşti, Ed. Pavel Suru, 1925,  
p. 138.

5. n. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, vol. I, Bucureşti, Ed. Minerva, 1980, 
p. 53.

6. Macarie va tipări în Ţara Românească, la Târgovişte: Liturghierul (1508), Octoihul 
(1510), Tetraevangheliarul (1512).

7. Primul care a susţinut această idee, în 1861 fiind Alexandru I. Odobescu, urmat  
de G. Ionescu, iar recent de Virgil Molin (vezi Venise, berceau de l’imprimerie glagolitique 
et cyrilique. Estrato da Studi veneziani – XII, 1966, Leo Olschki – Editore, Firenze, 98 p.  
şi Virgil Molin, Dan Simonescu Tipăriturile ieromonarhului Macarie pentru Ţara Româ- 
nească în Biserica Ortodoxă, LXXVI, 1958, p. 1008-1034).

8. Cf. Dan Simonescu, Gh. Buluţă, Victor Petrescu, Târgovişte, vechi centru tipografic 
românesc, Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 2008, p. 26.

9. Pentru Ţara Românească ca loc al tipăriturilor pledează: B. P. Hasdeu, nerva Hodoş, 
nicolae Iorga, P. P. Panaitescu, Dan Simonescu, Mircea Tomescu, Ludovic Demény şi alţii, 
după cum am arătat mai sus.

10. Dintre cei ce continuă scrierea de mână se remarcă: Grigore Ţamblac, GavriiI 
Uric.

11. L. Demény, L’imprimerie cyrilique de Macarios de Valachie – „Revue Roumaine 
d’Histoire”, t. III (1969), nr. 3, p. 549-574.

12. Peter Atanasov, Les premiers livres slavo-bulgares imprimes, Sofia, 1959, p. 255 
şi L’imprimerie en Roumanie et les Bulgares de Braşov au XVI-e siecle – La collaboration 
culturelle bulgaro-roumaine au XIV-e siecle. În: „Etudes Balkaniques”, 1967, nr. 6, p. 124.

13. nicotae Cartojan, Istoria literaturii române vechi, vol. I, Bucureşti: Editura 
Fundaţiei Regale pentru Literatură şi Artă, 1940, p. 53-55.
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14. În privinţa locului tipografiei muntenegrene, părerile sunt împărţite, majoritatea 
fiind însă de acord că ea a funcţionat mai întâi al Ovod, apoi la mănăstirea din Cetinje  
(P. Safarik, V. Jagič, L. Stoianovič, Iosip Badalič, D. Medakovič etc.).

15. Pot fi citate: Cetinje (Muntenegru), Senj (Croaţia) la sfârşitul sec. al XV-lea, pentru 
ca apoi, la începutul sec. al XVI-lea, numărul lor să sporească: Gorazde 1519-1523), Rujan 
(Uzice) (1536-1537), Gracanica (1538-1539) etc. (după Iosip Badalič – Yugoslavica usque  
ad annum MDC, 1960, Baden-Baden, Germany).

16. Controverse s-au purtat şi în jurul identificării persoanei lui Macarie, a vieţii  
acestui tipograf. Deşi nu face obiectul studiului nostru, suntem de părerea celor care susţin 
(n. Iorga, P. P. Panaitescu, Mircea Tomescu, Damaschin Mioc etc.) identitatea dintre Maca- 
rie, tipograful de la Cetinje şi cel din Ţara Românească. 

17. Mănăstirea Bistriţa din nordul Olteniei, ctitorie a Craioveştilor, bătută cu tunurile  
de Mihnea, cum spun cronicile, la 1509.

18. Dintre cercetători, Alexandru Odobescu optează pentru Mănăstirea Dealu sau 
Veneţia, Emile Picot – Târgovişte, nicolae Iorga – Târgovişte, Dealu sau Bistriţa, G. Pascu – 
Târgovişte etc.

19. n. Iorga, Istoria românilor prin călătorii, vol. I, Bucureşti 1928, p. 12. 
20. Cf. Al. Lapedatu, Politica lui Radu cel Mare. În: vol. Lui Ioan Bianu, amintire, 

Bucureşti, 1916, p. 202-223.
21. n. Iorga, O veste însemnată din trecutul nostru. În: „Floarea darurilor”, I (1907), 

vol. II, p. 435.
22. V. Molin, D. Simonescu, Tipăriturile ieromonarhului Macarie pentru Ţara 

Românească. În: Biserica Ortodoxă Română, LXXVI (1958), nr. 10-11, p. 1005-1034. 
23. Ibidem.
24. Primele cărţi veneţiene cu caractere chirilice provin din tipografia lui Bojidar 

Vuković, 1519.
25. P. P. Panaitescu, Liturghierul lui Macarie – 1508, Bucureşti, 1961 şi Ludovic 

Demény, L’imprimerie cyrilique de Macarie de Valachie. „Revue roumaine d’histoire”  
VII (1969), nr. 3, p. 572.

26. Ion Bianu, nerva Hodoş, Bibliografia românească veche, I (3), Bucureşti, 1903,  
p. 9. 

27. Ibidem, p. 14.
28. Idem.
29. P. P. Panaitescu, op. cit, p. 13.
30. Cf. Dan Simonescu, Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu, Târgoviştea, vechi centru 

tipografic românesc, Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 2008, p. 34.
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REVERbERAŢII  ALE  MOTIVULUI  NARCISIC 
ÎN  ROMANUL  UN  veAc  de  singurătate  
DE  GABRIEL  GARCíA  MáRqUEz

Narcissistic motif’s reverberations in the novel One Hundred Years of solitude 
de Gabriel García Márquez

Abstract. The Colombian writer Gabriel García Márquez is one of the main exponents 
of magic realism. This procedure allows it to absorb a grid of pre-Columbian myths and 
symbols, also Christian, Greek and Latin, etc., among which we find in implicit form, but out 
better the narcissistic reason. The symptoms of narcissism can be encountered at the level 
of individuals, but also collectively. In the novel One Hundred Years of Solitude, beside the 
growing degression spectrum of love, it can be recognized and the incest too, as a derivative 
of narcissism manifested nation level. Already a genetic attraction to those like itself results 
in the deletion of the whole family Buendía and Macondo from the earth. Ursula’s caution 
and vigilance were not able to face inertia of prescribed fate of those condemned to solitude. 
Rehearsal of names, facts, gestures, thoughts, dreams, prophecies are multiplied as in a mirror, 
so as narcis doubled his image in the water mirror. Hallucinatory replay of the same image  
is an indicator of the sense of loss sheer origins and meaning of life.

Keywords: loneliness, incest, dictatorship, mirroring, narcissism, failure of love.

Introducere. O reevaluare a mitului din perspectiva unor noi axiologii şi sisteme 
ale Universului, ne referim la I. Bădescu [1], V. nemoianu [2], D. C. Dulcan [3],  
B. nicolescu [4], S. n. Lazarev [5], confirmă faptul că mitul este un limbaj. Adică, sfera 
mitologică este un sistem de comunicare, cu un ansamblu de principii, reguli şi forţe 
ordonate într-o structură unitară. Ca orice limbaj, mitul are scopul de a asigura un schimb 
de informaţie bazat pe principiul emiţător-receptor. Dar cine şi cui se adresează în mesajul 
mitic? Pentru realizarea unei comunicări este necesară prezenţa unui spectru comun  
al realităţii traversate. Şi invers, o secvenţă a realităţii solicită un anume limbaj pentru  
a o exprima. Dar despre care aspect al realităţii vorbeşte mitul? Ce fel de mesaj exprimă 
mitul, care nu poate fi redus la alt tip de limbaj? Ce constituţie are mitul, încât îi permite 
să realizeze ceea ce nu izbutesc formulele textelor explicite?

Spre deosebire de formele de cunoaştere ale conştientului, mitul se distinge printr-o 
structură specifică. Cercetătorul francez Roland Barthes constată că mitul este un sistem 
semiologic de valori şi nu trebuie citit doar ca un sistem factual. Sensul unui mit nu 
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se suprapune niciodată cu semnificaţia lingvistică, deoarece el este un „sistem semiotic 
secund” [6, p. 104]. Deci în forma sa exterioară mitul preia exprimarea unei istorisiri,  
de fapt, adevăratul mesaj se află ocultat de aceasta. În substanţa sa mitul este iniţiatic,  
iar domeniul iniţierii sale este misterul. Referitor la adevărul iniţiatic al mitului,  
n. Berdiaev spune că el „dezvăluie simbolic anumite procese profunde, care au avut 
loc dincolo de marginile ce separă timpul eonului nostru de cealaltă realitate eternă”  
[7, p. 92]. Depăşind timpul şi spaţiul profan, mitul se prezintă a fi vizionar, iar nouă  
ni se înfăţişează ca fiind arhetipal, după cum o susţin mai mulţi cercetători, printre care 
Mircea Eliade [8]. Astfel, mitul ne dezvăluie prototipurile cereşti ale fiinţelor, faptelor  
şi lucrurilor pământeşti. Concentratul informativ al mitului, care se vrea valabil pe mai  
multe planuri, unei gândiri discursive îi pare a fi eclectic, ambiguu sau pueril. De 
fapt, mesajul exprimat de mituri se adresează mai mult subconştientului, intuiţiei, 
decât conştientului, de aceea, el nu trebuie înţeles literalmente. Prin natura sa, mitul 
este simpatetic, scopul său este de a atinge centrul emoţional superior (conform lui  
G. I. Gurdjieff [9]), care ulterior furnizează informaţia centrului intelectual superior.  
Deci limbajul mitic este adresat unei trăiri emotive superioare, a cărei finalitate este 
iniţierea propriu-zisă. Printre trăirile stărilor emotive superioare, pe care le trezeşte 
mitul se disting: uimirea în faţa sublimului şi misterului vieţii; credinţa în perfecţiunea 
primordială a lumii şi iubirea ca o formă de comuniune cu Dumnezeu.

Viabilitatea şi sinergia miturilor se confirmă de-a lungul veacurilor. Deşi nu avem 
posibilitatea de a asculta miturile antice direct de la difuzorul acestora şi le cunoaştem 
doar prin intermediul textelor literar-artistice, totuşi suntem fascinaţi de forţa arhetipală 
ce o emană, de palingenezia mitului, după cum afirmă Pierre Albouy [10]. În funcţie  
de contextul în care se implantează, descoperim noile semnificaţii ale mitului. 

Legenda despre destinul tânărului narcis este una dintre cele mai fascinante istorii 
moştenite din mitologia vechilor greci. Se spune că narcis [11], fiul zeului fluvial Cefisos 
şi al nimfei Liriope, a devenit un tânăr deosebit de frumos şi atrăgător, dar singuratic. 
Frumuseţea sa uimitoare trezea dragostea în sufletele celor ce îl priveau. Iar el rămânea 
indiferent la afecţiunile pământencelor şi a nimfelor, cu nepăsare trata şi simpatia bărba- 
ţilor. Moartea nimfei Echo sau cea a prietenului său Aminias îl lasă insensibil. Pentru 
aceasta, narcis este pedepsit de zeiţa nemesis să se îndrăgostească de propriul chip  
reflectat în apa unui râu. Din imposibilitatea de a-şi atinge propria reflexie, tânărul 
moare. Dincolo de simplitatea descriptivă, mitul ascunde o complexitate de legităţi 
ale fiinţării. Meritul său este tocmai de a încifra într-o formulă plastică un ansamblu  
de adevăruri existenţiale. Vom încerca să abordăm unele aspecte ale mitului, care par a fi 
mai proeminente.

Prima parte a mitului relatează despre nesocotirea celor din jur de către narcis,  
iar cea de-a doua – despre pedeapsa primită. La drept vorbind, el nu săvârşeşte nicio 
faptă infamă, niciun cod de legi nu-i poate incrimina ceva, iar acceptarea unei iubiri stă  
la libera alegere a persoanei. Deci problema lui narcis transcende lumea factuală. Ceea 
ce la nivel manifest se comportă ca o neglijare a celorlalţi şi plăcere de sine, în fapt, 
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ascunde o eroare interioară. Infracţiunea sa este de ordin axiologic, narcis încalcă ierar- 
hia valorică: se dă prioritate iluziei, iar adevărul şi realitatea sunt nesocotite. Preocuparea 
sa este pentru propriul chip – nu pentru temei. narcis nu recunoaşte un alt model, este 
inapt de a vedea altceva dincolo de sine. Miopia vizuală denotă o miopie sufletească 
incapabilă de a desluşi lumina sacră ca sursă a existenţei. În ceea ce priveşte iubirea  
de sine, este o chestiune discutabilă. O cercetare mai atentă relevă că, de fapt, narcis nu 
se iubeşte nici pe sine, el nu este un căutător al eului, al rostului, al esenţei, ci doar al 
chipului. Dar, iubirea nu se reduce la admiraţia cuiva, aceasta este doar una din expresii. 
Iubirea este regăsirea luminii ca suport al făpturii sau făptuirii. Iubirea împacă contrariile 
– Yin-ul cu Yang-ul, bărbatul cu femeia, luminosul cu obscurul etc. – ea le transcende  
şi le favorizează existenţa în continua lor luptă.

  Preocuparea pentru imagine e străină iubirii, e altceva decât un sentiment înălţător 
şi universal. narcis nu iubeşte – el se îndrăgosteşte. nutreşte un sentiment periferic  
de plăcere şi de dorinţă de posesiune. Doreşte să-i aparţină imaginea frumoasă şi exact 
aici simte că lucrurile îi scapă, în spatele formelor este ceva mai puternic, care net îl 
depăşeşte. Din această supărare de imposibilitate de a stăpâni lumea fenomenală îi survi- 
ne moartea. Moartea este implantată în firea sa şi se realizează spre a confirma parabolic 
confuzia valorică a ordinii lucrurilor.

Funcţia destinului este cea de purificare a sufletului, procedură ce se înfăptuieşte  
pe etape. La început, narcis este înconjurat şi simpatizat de persoane cu o structură 
sufletească asemănătoare, astfel încât, privindu-i pe ei, poate să-şi vadă propriile lacune, 
dar şi să vadă dincolo de acest aranjament forţa şi lumina structurantă a Creatorului. 
Narcis însă, având o receptare anostă, se plictiseşte de admiratorii săi pentru idolatrizarea  
ce i-o fac, deoarece ei exprimau o opacitate a receptării. Obtuzitatea neclintită a cunoaş- 
terii acestora i-a produs un disconfort lui narcis. Dar, de fapt, ne deranjează propriile 
deficienţe proiectate în exterior. Să amintim încă un detaliu parcă nesemnificativ, mitul 
susţine că narcis era un vânător iscusit, prin urmare, era un răpitor, nu un îmblânzitor  
al animalelor, deci nu era pacific şi nu era un promotor al armoniei. Şi, apoi, pentru  
a cultiva dibăcirea ţintuirii, era nevoie şi de o practică. Impasibilitatea se manifestă  
nu doar la vânat, ci şi faţă de oameni, ea este, de fapt, o stare de spirit.

nepăsarea faţă de unitatea şi armonia universală o manifestă şi alte personaje, 
care se cramponează doar la o singură reflecţie. Adoratorul său Aminias, limitat la un 
singur model, nu-şi concepe viaţa fără narcis, de aceea se sinucide cu spada pe care 
acesta i-o trimite. Actul său indică imposibilitatea rezolvării conflictelor şi retragerea 
în inacţiune. Dezertarea de la lupta continuă a acestei lumi e cauzată de reducerea  
la o sursă vitală iluzorie. Într-o lume a mişcării, inacţiunea echivalează cu moartea. Deci 
moartea fizică a lui Aminias rezultă ca o confirmare a apatiei spirituale. Situaţia nimfei 
Echo e şi mai interesantă din punctul de vedere al mitului, ea este pedepsită de Hera 
prin pierderea propriului glas: putea doar să reproducă sunetele din jur. Condamnată  
la reflectarea lumii exterioare, simbol perfect al ecoului, nimfa este inaptă să-şi exprime 
propriile trăiri. Ea există numai prin lumea din afara ei, fiind lipsită de posibilitatea  
de expresie a interiorului.
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Mitul relevă mecanismul echilibrării legităţilor universale, în care o pedeapsă 
semnifică procesul de vindecare a maladiei spirituale. Astfel, zeiţa nemesis, care cu 
rigoare veghează ordinea în univers, circuitul destinelor şi respectarea măsurii în toate, 
aplicând principiul delfic Nimic prea mult (Μηδέν αγάν), repune în drepturi legile sacre. 
Figurile mitului uită de integritatea şi armonia universală. Or, în această lume, asemeni 
principiului hologramei, fiecare punct deţine informaţia privind prestratul sau factorul 
generic şi coagulant al universului. Dintr-o scădere calitativă a receptivităţii, se neglijează 
unitatea sistemului creat, dar, mai ales, viabilitatea sa.

Importanţa mitului stă în reprezentarea unei construcţii ce funcţionează perfect. 
Avem nu doar întâmplarea lui narcis, ci un sindrom general. Destinul lui narcis este  
cazul adus la maximă exagerare. Dacă ceilalţi se trăgeau spre el ca spre un exemplar 
similar sieşi, atunci el este preocupat de propria imagine. narcis este prototipul unei 
patologii formate de cultul aparenţelor. El este închis feed-back-ului universal, el stopează 
lanţul cauzal, circuitul vieţii nu mai poate să-şi realizeze funcţionalitatea. necunoaşterea 
celuilalt ţine de frica diminuării propriei importanţe. Chiar dacă nu ştia că vede propriul 
chip reflectat, marginalizarea la acesta semnifică un reducţionism al comunicării.  
Iar existenţa noastră se ţese din comunicări ca emiţătoare ale luminii. 

Imposibilitatea de a accepta tratamentul sufletesc prin a-i primi pe cei din jur  
cu propriile deficienţe, conştientizând că în spatele acestora se află o forţă sacră, declan- 
şează blestemul sau mecanismul karmei, care, de altfel, îi era hărăzit de la început, 
Ghicitorul Cefise îi prezice că va avea o viaţă lungă, dacă nu-şi va vedea chipul. Mesa- 
jul simbolic, citit desfăşurat, sună cam aşa: a nu privi lucrurile periferic, ci în ansamblul 
lor. Motivul oglindirii confirmă acest adevăr, căci în ea se reflectă doar cum se prelinge 
suprafaţa vieţii, nu şi esenţa.

Miturile clasice exprimă cu ce se soldează devierea de la axis mundi. Eroarea  
de a nu fi în rezonanţă cu sistemul universal se încheie dramatic, iar dacă adevărul  
nu este recunoscut finalul ajunge a fi tragic. Tragismul regăsit în mituri ţine de împotrivirea 
de a accepta legităţile sacre.

Gabriel García Márquez. Scriitorul columbian Gabriel García Márquez 
(06 martie 1927, Aracataca, Columbia – 17 aprilie 2014, Ciudad de México, Mexic), 
deţinător al Premiului nobel pentru literatură în 1982, este unul dintre cei mai importanţi 
scriitori ai secolului al XX-lea. Jurnalist şi scenarist, romancier şi autor de proză 
scurtă, Gabriel García Márquez se impune ca prozator graţie romanelor sale Un veac 
de singurătate [12] (1967), Toamna Patriarhului (1975) şi Dragostea în vremea holerei 
(1985). Romanul Un veac de singurătate i-a adus o faimă internaţională, este tradus în 
mai multe limbi şi editat în repetate rânduri. Creaţia sa a devenit un obiect de interes 
pentru exegeza literară mondială. Merită atenţie modalitatea narativă, care cu deosebită 
îndemânare utilizează retrospectiva şi prospectiva. García Márquez este unul dintre 
exponenţii principali ai realismului magic – o direcţie stilistică proprie literaturii latino-
americane din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Scriitorul guatemalez Miguel 
Angel Asturias califică această modalitate de scriere drept „realism permeabil mitului” 
[13], care îngăduie cuprinderea unui spaţiu mult mai amplu ce include sferele tainice ale 
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inconştientului. Ceea ce a ajuns să predomine în naraţiunea continentală este conside- 
rarea omului ca un mister pe fundalul unor date realiste. Scriitorii manifestă tendinţa  
de a arăta irealul sau ciudatul ca pe un fapt cotidian şi comun, cu scopul de a exprima  
nişte emoţii şi nişte atitudini faţă de realitate. García Márquez găseşte o formulă specifică 
de narare constituită pe cultivarea formelor de fabulos dimensional, instrumental  
şi epistemic, după cum relevă hispanistul român Paul Alexandru Georgescu [14, p. 301], 
care permit infiltrarea miturilor în text. Autorul răstoarnă noţiunile tradiţionale de real 
şi transreal, ajungând la confuzia sau chiar la inversia acestora. Astfel, în romanul său 
descoperim o avalanşă de mituri din diferite spaţii culturale, în special, motive antice 
greco-latine (Sisif, narcis, Penelopa), biblice (geneza şi apocalipsa lumii, urcarea la cer), 
precolumbiene (escatologice). Ludicul intertextualităţii îi provoacă pe exegeţi să gă- 
sească tangenţe cu textele artistice universale ale unor scriitori ca Rabelais, Faulkner 
etc., dar şi rezonanţe ale realităţilor istorice şi contemporane. García Márquez abordează 
subiecte vulnerabile, conflictuale şi chiar incomode, precum relaţiile dintre etnii, fiecare 
având credinţa, tradiţia şi valorile sale; patologiile sexuale, care destramă normalitatea 
familiei tradiţionale şi destinul colonial al popoarelor Americii Latine. Însă tema dominantă 
a lumii evocate de autor este singurătatea sau, cu alte cuvinte, carenţa şi setea de iubire.

Romanul exponenţial al realismului magic este Un veac de singurătate, în care 
stilistica textului, oarecum asemănătoare limbajului mitic, permite asocierea şi tangenţa  
cu unele mituri dorite sau nebănuite. În această reţea a mitemelor regăsim, în formă 
implicită dar bine reliefată, şi motivul lui narcis, care se află într-un dialog tematic  
cu grupul de miteme din sfera apocalipticului.

În romanul garciamarquezian Un veac de singurătate (1967) se relatează epopeea 
neamului Buendía, de la întemeierea satului Macondo până la sfârşitul apocaliptic. 
Durata timpului cronologic este de aproape un veac, în care se succed şapte generaţii 
ale fondatorilor acestui neam: José Arcadio Buendía şi Ursula Iguarán. Personajele, care 
animă satul Macondo, nu sunt doar creaturi originale, ci cu fiecare generaţie, în roman 
apar personaje tot mai complicate prin viaţa lor sufletească. Într-o formă comprimată 
poate fi urmărită evoluţia istorică a individualităţii umane, cu variate fluctuaţii sufleteşti.

Motive narcisice în romanul un veac de singurătate. Diferite aspecte ale mitului 
lui narcis sunt întâlnite în romanul garciamarquezian Un veac de singurătate: harurile 
primite de la naştere, îndeletnicirile de natură agresivă, păcatele săvârşite şi pedepsirea 
acestora, sindromul neiubirii, motivul oglindirii şi moartea purificatoare. narcis este  
o figură semidivină şi aceste miteme ţin de destinul său individual, pe când în roman  
e vorba de destinul colectiv al neamului Buendía, de aceea ele sunt extinse şi multipli- 
cate de-a lungul a şapte generaţii. neamul Buendía cu toţi descendenţii lui funcţionea- 
ză ca un singur organism, concepţie susţinută de teoria constelaţiilor sistemice familiale  
a psihoterapeutului şi filosofului german Bert Hellinger.

Darurile şi/sau vocaţiile. Aşa precum narcis este înzestrat cu frumuseţe fizică 
deosebită, la fel şi membrii neamului Buendía sunt dotaţi cu calităţi impresionante,  
de neuitat, ce sunt menţionate de cei din jur şi de autor. Personajele posedă calităţi 
deosebite, prin care se disting de ceilalţi.
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La început, José Arcadio Buendía fusese un fel de „patriarh tânăr”, care dădea 
îndrumări şi sfaturi în treburile gospodăreşti întregului sat, având grijă de fiecare, el era 
cel care rânduise casele în aşa fel încât tuturor să le fie egal de comod. Avea un spirit 
ingenios şi inventiv, încât autorul spune cu umor că „întrecea geniul naturii”.

Colonelul Aureliano Buendía de la naştere avea darul previziunii, talent care  
se transmite şi altor membri ai neamului. Era un comandant legendar, scapă din 14 aten- 
tate, 63 ambuscade şi din faţa plutonului de execuţie, supravieţuieşte unei doze  
de stricnină capabile să ucidă un cal.

Frumoasa Remedios emana o asemenea frumuseţe, pudoare şi parfum, încât  
a declanşat un şir de victime. numai mirosul ei sau dorinţa de a o admira erau fatale,  
ceea ce îi determina pe unii s-o creadă o cursă diavolească cu masca candorii. Însă  
ea dădea dovadă de o luciditate pătrunzătoare şi era lipsită de patimile lumeşti.

Amaranta Ursula, ultima femeie din neam, era înzestrată cu darurile avute de alte 
exponente ale neamului: era „la fel de activă, minuţioasă şi dârză ca Ursula şi aproape  
la fel de frumoasă şi provocatoare ca frumoasa Remedios, era înzestrată cu un instinct  
rar care-i permitea să anticipeze moda” [12, p. 331].

Cel din urmă descendent al neamului Aureliano (Rodrigo), era un „Buendía de soi 
ales, voinic şi încăpăţinat ca toţi cei care purtau numele de José Arcadio, cu ochii deschişi 
şi clarvăzători ai Aurelienilor” [12, p. 360], însă o examinare mai atentă a copilului 
descoperiră o coadă de porc, care nu-i alarmară pe părinţi, deoarece nu cunoşteau riscurile 
ereditare ale apropierii genetice.

O fiinţă frumoasă este un rod al devenirii, pe când dulceaţa excesivă a chipului 
este o primă treaptă a demăsurii în favoarea manifestului, neglijând sursa. Frumuseţea 
nu ne aparţine, ea ne este dată ca ustensilă. Următoarea etapă a florii ce emană parfum 
va fi ofilirea ei, ea nu-şi este sieşi suficientă, frumuseţea ei este funcţională. Există  
în permanenţă riscul celor dotaţi cu daruri divine – frumuseţe, inteligenţă sau voinţă –  
de a uita de sursa sacră, de iubirea lui Dumnezeu. Crezând că aceste daruri le aparţin,  
ei aduc un dezechilibru ordinii universale.

Îndeletnicirile. Mitul spune că ocupaţia lui narcis ar fi fost vânătoarea şi era destul 
de iscusit. Deci o îndeletnicire mai puţin pacifistă, care denotă accente agresive ale firii 
şi gustul pentru hazardat. În romanul garciamarquezian întâlnim o ocupaţie similară  
din punctul de vedere al structurii spirituale. Competiţiile jocurilor de cocoşi, frecvent 
întâlnite în folclorul latino-american, apar şi în roman, însă, pe lângă îndrăzneală, fecundi- 
tate şi eroism, mai semnifică şi egoism, exces de virilitate şi violenţă. Descendenţii lui 
José Arcadio Buendía periodic revin la această tradiţie a creşterii cocoşilor. Egocentrismul 
şi agresiunea se manifestă şi în alte activităţi. Colonelul Aureliano Buendía este un 
comandant iscusit, „devenise omul cel mai de temut de guvern”. Lupta din orgoliu, deşi 
era primul care înţelesese inutilitatea războiului, căci ideile nu pot fi demonstrate prin 
forţă. Arcadio ajunge a fi întruchiparea trufiei dictatoriale. Iar José Arcadio Segundo încă 
din copilărie manifestă curiozitatea de a asista la execuţii, gust care i-a pierit definitiv 
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după greva de la gară, în care au fost exterminaţi peste trei mii de participanţi, dintre  
care el a fost singurul supravieţuitor. Cu timpul, violenţa capătă forme noi, mai monstru- 
oase, ocupând tot mai mult spaţiu.

Păcatele şi pedepsirea acestora. Persoanele care-l înconjoară pe narcis nu sunt 
atacate în vre-un fel evident, agresiunea sa este de natură pasivă. Chiar dacă la prima 
vedere nu se recunoaşte, indiferenţa sau nepăsarea sunt faţa ascunsă a violării armoniei uni- 
versale. nedorinţa de a stabili relaţii de iubire pământească o putem califica ca o dezertare 
de la funcţia biologică, căci sfidează legea naturală a continuităţii. Starea spirituală a lui 
narcis produce un climat ce atrage sufletele deficiente – Aminias, Echo –, care ciocnin- 
du-se de neiubirea sa, nu fac faţă cerinţelor vitale şi mor. La rugămintea nimfelor, zeiţa 
nemessis, ca protectoare a echilibrului şi armoniei morale în univers, îl blestemă prin  
a se îndrăgosti de propriul chip reflectat în apă. Să luăm aminte: nu-l pedepseşte  
cu moartea, ci este condamnat la condiţii de autonomie totală – să se uite în oglindă –, iar 
mai departe urmează autodigestiunea într-o lume complexă şi unitară.

Atmosfera paradiziacă de la începutul romanului este iluzorie, ulterior autorul 
aduce lămuririle de rigoare ce ţin de întemeierea satului Macondo. José Arcadio Buendía 
cu nevasta sa Ursula, care-i mai era şi verişoară, hotărăşte să fugă din satul său natal, 
unde nu-şi găseşte liniştea şi pacea, fiind obsedat de fantoma lui Prudencio Aguilar,  
pe care îl omorâse pentru ofensa adusă demnităţii sale masculine, atunci când a pierdut 
la lupta cocoşilor. Cu mai mulţi prieteni de ai săi, ispitiţi de aventură, îşi luară femeile  
şi copiii, fugind de acea lume a ororii, pentru a întemeia o lume nouă. Deci cele două  
mari păcate săvârşite de întemeietorii neamului au fost: omorul şi incestul. Stigmatul păca- 
tului comis de precursori plasează întregul neam sub semnul desfiinţării. nu avem zeitate 
precum în mit, blestemul se declanşează prin forţa faptei săvârşite. Mecanismul karmei 
funcţionează impecabil: păcatele se multiplică şi descendenţii neamului sunt condamnaţi 
la singurătate. Procesul degradării se dezlănţuie prin comiterea păcatului. Chiar dacă  
la nivel fizic totul pare a fi minunat, derularea destinului survine ulterior. Fiinţa umană 
are o structură stratiformă. Fapta comisă la nivel fizic se înscrie la nivel karmic, care 
determină formula destinului. În situaţia lui narcis ca semidivinitate, pedeapsa sur- 
vine rapid, în cazul lui José Arcadio Buendía sancţiunea divină se desfăşoară în timp,  
de-a lungul generaţiilor, neamul fiind conceput ca un organism.

Există doar două direcţii ale fiinţării: evoluţia sub stendardul vieţii şi involuţia, 
care cheamă în moarte. Romanul va constitui o alegorie a involuţiei ilustrată  
de reprezentanţii neamului Buendía. Personajele de neuitat ale romanului, care se im- 
pun prin vigoare, încăpăţânare, clarviziune, în acelaşi timp, sunt marcate de variatele 
forme ale singurătăţii.

„uitarea de inimă”. Mitul antic relatează că narcis este fiu al zeului Cefisos, 
care o sedusese pe nimfa Liriope. nimic nu este întâmplător, un copil al seducţiei mai 
greu primeşte darul iubirii. narcis întârzie să iubească pe cei din jur, animale, oameni, 
zei. Inima sa este împietrită la receptarea luminii universale ce animă fiinţarea. narcis 
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confundă iubirea cu posesia. Când se îndrăgosteşte de propria imagine reflectată în apă, 
tânărul suferă de imposibilitatea de a atinge chipul ce se arată. Conform unei versiuni 
mitice narcis ar fi avut o soră geamănă pe nume narcisa, pe care o iubea nespus  
de mult, iar moartea prematură a acesteia l-a tulburat. Văzându-şi chipul în apa unui  
izvor îl confundase cu cel al surorii, de atunci nu a mai părăsit locul acela din dorinţa  
de a fi cu ea. Iubirea frăţească e sănătoasă, ea întăreşte pilonii neamului, însă limitarea  
şi izolarea doar la exponenţii genetic apropiaţi exprimă o patologie morală, afectivă,  
ce se reduce la un circuit restrâns al valorilor. Incestul este provocat de o carenţă de iubire, 
el este o variantă a egocentrismului.

Întemeietorii satului Macondo José Arcadio Buendía şi Ursula Iguarán moştenesc 
tentaţia incestului încă de la strămoşii săi. Deşi istoria neamului înregistrase deja 
patologiile consangvinităţii, ei totuşi avansează în apropierea genetică chiar cu riscul  
de a naşte „iguane”. Printr-o eroare axiologică orgoliul este plasat de asupra legilor natu- 
rii. În pofida precauţiilor Ursulei, descendenţii neamului au ispita incestului. Când Pietro 
Crespi a spus că nu-i în firea lucrurilor să se căsătorească cu sora sa Rebeca, José Arcadio 
zice că „se balegă pe fire”. Iar Amaranta a fost trezită din jocurile ei erotice cu nepotul 
său Aureliano José şi-şi aminti că-i este mătuşă, atunci când „auzi istorisindu-se vechea 
poveste a omului, care se căsătorise cu una dintre mătuşile lui care, în afară de asta,  
îi era şi verişoară, şi al cărui fiu se dovedise a fi propriul bunic”. Ultimul incest din 
neam, dintre Aureliano Babilonia şi mătuşa sa Amaranta Ursula, a avut consecinţe 
tragice: urmaşul lor, cel din urmă descendent al neamului Aureliano, pe lângă cele  
mai distinse calităţi avea o coadă de porc, fenomen deloc neglijabil: acest atavism  
e un indice al degradării genetice.

Iubirea constituie sentimentul axial al existenţei: este prelungirea sacralităţii în 
lumea noastră, care ne animă fiinţarea. Iubirea este principiul tuturor valorilor sufleteşti, 
spirituale sau fizice. În lumea macondiană iubirea ca principiu al vieţii şi al valorilor 
umane este prezentată preponderent în postura sa virtuală. Cât despre iubire ca senti- 
ment, constatăm o lipsă continuă a acesteia. În timpul celor o sută de ani în neamul 
Buendía n-a existat o iubire adevărată, deşi deficienţa crescândă de iubire este însoţită 
direct proporţional de o sete nestăvilită de iubire. Toţi sunt atraşi de mirajul iubirii simţind 
nevoia de a iubi, dar şi de a fi iubiţi. Însă iubirea se retrage din planul potenţial în cel 
virtual, lăsând doar nişte imagini palide, care pot fi reconstituite doar prin moarte, adică 
prin revenirea la principiu.

Virusul neiubirii ia amploare în aşa măsură încât aduce ravagii sufleteşti.  
Se cuibăresc pasiunea, orgoliul, apatia, pizma, invidia. Uimirea este înlocuită cu groaza, 
pe fraţi îi uneşte complicitatea, apare resentimentul şi chiar lipsa de sentiment. nu doar 
gândirea este afectată de uitare, ci şi inima. Manifestarea cea mai pronunţată a bolii 
„uitarea de inimă” este singurătatea. În comparaţie cu iubirea, care e constituită pe unire, 
singurătatea este un element separativ. Singurătatea nu este un rău, ci o contravaloare, 
care creează condiţii pentru a readuce cursul vieţii la valorile primordiale.

În romanul Un veac de singurătate, singurătatea constituie o prezenţă caracteristică 
personajelor şi, prin acestea, a întregii fiinţe Buendía. Doar unele personaje recunosc 
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valoarea singurătăţii, altele, în mod inconştient, sunt atrase de ea. Singurătatea nu mai 
este rezultatul unei cauzalităţi vizibile, ci este datul destinului. naratorul ne spune că 
ultimul Aureliano este „însemnat de la începutul lumii şi pentru totdeauna de pecetea 
singurătăţii”.

Singurătatea evoluează de la starea de neîmplinire şi gol sufletesc spre plictis şi 
angoasă, căpătând, în cele din urmă, configuraţiile stării de greaţă. Cucerind atâtea sufle- 
te, singurătatea ajunge a fi un fenomen de masă. Ba mai mult: singurătatea şi îmbătrâ- 
nirea ajung a-i afecta nu doar pe cei vii, ci trec pe tărâmul morţii, înspăimântând atât 
pe Prudencio Aguilar, cât şi pe Melchiade. În roman, singurătatea obţine şi valenţele 
singularităţii, căci ni se spune că „seminţiilor osândite la un veac de singurătate nu le era 
dată o a doua şansă pe pământ” [12, p. 364].

Oglinda. Oglinda reflectă imaginea exteriorului. În prima fază a contemplării, 
narcis se complace, îşi admiră nesăţios chipul, iar apoi devine descurajat. Deoarece 
oglinda acţionează depresiv: îl izolează pe om de întregul lumii limitându-l la sine,  
îl determină să-şi fie el însuşi sursă, îl lipseşte de posibilitatea de a trăi o viaţă autentică. 
Prin forţa blestemului, narcis este un consumator dependent al virtualului.

În romanul lui García Márquez, la fel apare motivul oglinzii. José Arcadio Buendía 
a visat „că în locul acela se înălţa un oraş plin de animaţie, cu case ale căror ziduri erau 
făcute din oglinzi”. Dar oglindirea, sub influenţa hiperbolizării, obţine efecte halucinante. 
Oraşul cu oglinzi nu este altceva decât multiplicarea cantitativă a lucrurilor. Acest tip 
al repetiţiei nu este de ordin spiritual, ci faptic. Proeminenţa repetiţiilor, care ocultează 
diferenţierile, creează iluzia unui cerc vicios, asemeni poveştii „cu cocoşul roşu” un joc 
fără sfârşit.

Odată cu apariţia copiilor şi a următoarelor generaţii asistăm la îndepărtarea mai 
mare a ramurilor de trunchi, care se supun tot mai mult oricărei adieri de vânt, dar în ace- 
laşi timp sunt ramurile aceluiaşi copac. Fiind respectată individualitatea personajelor,  
forţei ereditarului i se acordă o semnificaţie aparte. Deşi personajele au o libertate 
individuală, totuşi este evidentă rudenia lor: trăsături de caracter, obişnuinţe, talente, 
patimi etc., sângele fiind un vehicul nu doar al vieţii, ci şi al sufletului neamului.

Pilar Ternera constată că „istoria familiei nu era decât un antrenaj de repetiţii 
inevitabile, o roată turnantă care ar fi continuat să se învârtească în veci, dacă nu ar fi fost 
uzura progresivă şi iremediabilă a osiei ei”. Iar „Ursula îşi confirmă impresia că timpul 
se învârteşte pe loc”. Colonelul Aurelian Buendía nu poate să sfârşească „cercul vicios  
al războiului”. Şi Aureliano Segundo pe cel al chefurilor etc.

Timpul apocaliptic eclipsează celelalte forme temporale. În lumea macondiană 
sclerozarea capacităţii de gândire duce şi la ştergerea memoriei metafizice. Multiplicarea 
exterioară şi uniformizarea duc la pierderea conştiinţei unicităţii lumii.

Dar repetiţiile timpului apocaliptic, care sunt superficiale, în niciun caz nu trebuie 
confundate cu cele ale timpului eternei reîntoarceri, care sunt calitative în substanţa sa. 
Omogenizarea repetiţiei apocaliptice, care pietrifică sau solidifică viul, este motivul 
generării sentimentului solitudinii. Multiplicarea lucrurilor este unul dintre coşmarurile 
agoniei.
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Moartea. Moartea lui narcis nu este înscrisă în blestem, ci presupusă. Este  
o consecinţă firească a propriului dezechilibru spiritual. Iar descendenţii neamului Buen- 
día au fost condamnaţi la un veac de singurătate. Şi aici moartea se înscrie, în mod  
implicit, ca un destin în realizare, nu ca o pedeapsă directă.

Motivul morţii apare destul de des pe parcursul romanului Un veac de singurătate. 
Moartea fizică este parte componentă a existenţei, e ceva firesc, nu înspăimântă nu tre- 
zeşte frică, ea deschide calea dominaţiei spiritului, adică a vieţii cele adevărate: mors 
ianua vital (moartea poartă a vieţii). După moarte omul încetează să mai facă parte  
din rândul celor cu trup, însă nu şi să existe. El trece doar dintr-o lume în alta şi acest 
drum este ireversibil, însă nu e exclusă comunicarea cu cei din lumea ce au părăsit-o, 
bineînţeles, cu cei receptivi şi sensibili la memoria metafizică. Aceste lumi deşi paralele, 
coexistă contactându-se, căci sunt consubstanţiale.

Personajele romanului presimt apropierea morţii, descifrează prezenţa ei în semne, 
vise, intuiţii. Trecerea sufletului în lumea de dincolo se înfăptuieşte lent, astfel spre 
sfârşitul vieţii omul se află mai mult dincolo decât aici. Aflăm de la José Arcadio 
Buendía că „singura fiinţă cu care de multă vreme putea să intre în legătură era Prudencio  
Aguilar” [12, p. 130]. Amaranta ştia cu precizie că va muri când va termina de ţesut 
linţoliul, ba mai mult, a văzut moartea personificată: „O recunoscu îndată şi nu găsi  
nimic înspăimântător în ea” [12, p. 249]. Când colonelul Aureliano Buendía este între- 
bat ce face, el răspunde: „Aştept înmormântarea mea”. Iar Úrsula prezice că va muri  
la trei zile după încetarea ploii.

În Macondo se acordă un respect deosebit ritualului înmormântării, se obişnuieşte 
declararea doliului. Cutuma ajunge la extrema încât Úrsula să declare „doliu fără mort”. 
Treptat moartea ajunge să îngrozească şi să trezească temeri următoarelor generaţii, fiindcă 
se manifestă extensiv, lăsând tot mai mic spaţiu vieţii. Necruţător, moartea înghite tot 
mai multe vieţi, încât cuvintele nesăbuite ale Amarantei şi farmecul frumoasei Remedios 
aducătoare de victime, par a fi nesemnificative faţă de măcelul de la gară.

Apoi, moartea îşi schimbă conotaţia iniţială – ea nu mai însemnează perisabilitatea 
trupului, ci a spiritului, fapt ce o determină pe Úrsula să afirme că sunt fantome vii  
şi fantome moarte. Se conturează motivul înstrăinării, care e şi mai de temut decât 
moartea. Anume moartea sufletească răpeşte memoria oamenilor. De existenţa ei pentru 
prima dată îşi dă seama Úrsula, fiind pe post de păpuşă pentru strănepoţii ei Aureliano 
şi Amaranta Úrsula, ea exclamă în şoaptă: „Doamne! Deci aşa este moartea”. Aceasta 
este moartea morţii pomenită chiar de la începutul romanului. Tocmai de ea avea frică 
Prudencio Aguilar: „După atâţia ani petrecuţi în moarte, regretul după lumea celor vii 
era atât de acut, nevoia de societate atât de chinuitoare, şi atât de îngrozitoare apropierea 
celeilalte morţi în sânul morţii, încât Prudencio Aguilar ajunsese să-l iubească pe cel  
mai crâncen duşman al său” [12, p. 75]. E moartea ce nu lasă nici morţii în pace,  
căci ultimilor urmaşi „li s-a întâmplat de mai multe ori să fie treziţi de forfoteala  
febrilă a morţilor” [12, p. 359]. Anume această moarte a făcut să fie uitat neamul Buendía 
chiar înainte de a se naşte ultimul urmaş al său.



38

Philologia
sePtembrIe−decembrIe

LVII
2015

Concluzii. Limbajul mitic face parte din arsenalul valorilor culturale neperisabile. 
Viabilitatea miturilor se confirmă de-a lungul timpului. Istoria lui narcis poate fi 
recunoscută în operele artistice ale lumii. Ea apare în mod deliberat sau involuntar,  
explicit sau implicit, ca un rezultat al lecturilor asimilate şi sedimentate sau ca un joc 
hazardat al inconştientului.

În romanul Un veac de singurătate a scriitorului columbian Gabriel García 
Márquez, care este deschis limbajului mitic, povestea tânărului narcis se conturează  
în formă implicită. Fără dificultate vom regăsi principalele miteme: darurile şi/sau 
vocaţiile personajelor, îndeletnicirile lor, păcatele săvârşite şi pedepsirea acestora, 
pierderea capacităţii de iubire, motivul oglinzii şi cel al morţii. Aceste motive se desfă- 
şoară corespunzător temei, structurii sau stilisticii romanului. Diferenţierile sunt de su- 
prafaţă, de formă, pe când conceptul general, exprimat prin mitem ca un concentrat 
informativ plastic adresat subconştientului, se confirmă.

Mitul lui narcis, reflectat şi în romanul scriitorului columbian, exprimă o legitate 
de echilibrare a universului: cine nu participă la marea creaţie universală prin receptivi- 
tate sufletească, este eliminat prin separaţiune, rămânând în compania similarului sau 
sinelui, ceea ce înseamnă condamnarea la singurătate. Dacă similarul mai admite vreo 
comunicare, singurătatea indică izolarea definitivă cu a sa consecinţă ineluctabil letală.
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Fenomenul traducerii în cadrul comunicării umane ocupă un loc foarte important 
încă din antichitate. Legenda Turnului Babel a consemnat acest fenomen „neînţeles  
până la capăt nici până astăzi, al nepomenitei diversităţi a limbilor” (Condrea: 31). Cât 
priveşte definiţia traducerii şi aceasta întâmpină dificultăţi de formulare. Suntem de 
părerea că atunci când te ocupi serios de traducere, numaidecât te transformi într-un 
filozof şi psiholog. În acest context, filozoful şi traducătorul George Steiner în cartea  
sa După Babel s-a interogat retoric: „Cum putem da o explicaţie logică faptului că fiin- 
ţele umane de aceeaşi provenienţă etnică, trăind pe acelaşi teritoriu, în condiţii climatice 
şi ecologice egale, adesea organizate în aceleaşi tipuri de structură comunală, împărtă- 
şind credinţe şi sisteme de rudenie similare, vorbesc limbi diferite? Ce sens poate fi 
atribuit unei situaţii în care satele aflate la câţiva kilometri depărtare sau văi despărţite 
de dealuri joase, folosesc limbi ininteligibile între ele şi fără legătură din punct de vedere 
morfologic?” (Steiner: 8).

Din punct de vedere filozofic, răspunsul l-am putea găsi în versurile poetului 
basarabean Leonard Tuchilatu: „Dacă n-ar mai fi cei/ care ne strigă încă de departe,/ 
aprinzându-ne sângele în vine,/ s-ar lăsa marea tăcere,/ din care nu se mai nasc/ nicicând 
lucrurile” (Tuchilatu: 36). Adică, prin diferenţă putem să rezistăm, prin diferenţă putem 
să ne dezvoltăm, prin traducere putem să comunicăm şi să ne cunoaştem, putem să facem 
schimb şi schimbări, care să ne dea posibilitatea de a avea o perspectivă.
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În virtutea celor afirmate, ne vom opri la o definiţie pe care a dat-o traducerii 
Eugen Coşeriu: „Actul de traducere nu este altceva decât o vorbire, cu un conţinut  
virtual identic, în două limbi diferite. nu traducem limbi, ci vorbiri şi afirmaţii; nu 
traducem ceea ce o limbă dată ca atare spune, ci ceea ce se spune cu această limbă, nu 
traducem deci semnificaţii, ci, în principiu, traducem ceea ce este desemnat cu ajutorul 
semnificaţiilor. Semnificaţiile sunt un instrument şi nu un obiect al vorbirii. nu există 
o transpunere directă de la semnificaţiile limbii-sursă către semnificaţiile limbii-ţintă; 
drumul trece în mod necesar prin desemnatul extralingvistic. De aceea traducerea este 
mai întâi «des-compunere prin limbaj» (Entsprachlichung) urmată de o «re-compunere 
prin limbaj» (Versprachlichung)” (Coşeriu: 36).

În sens larg, noţiunea teoria traducerii este opusă termenului practica traducerii 
şi cuprinde diverse concepţii, principii şi informaţii, care se referă la practica traducerii, 
la metodele şi condiţiile de realizare a acesteia, la diferiţi factori de influenţă directă  
sau indirectă. Astfel percepută, teoria traducerii coincide cu noţiunea de traductologie. 
În sens mai îngust, teoria traducerii include numai partea teoretică a traductologiei  
şi se opune aspectelor ei aplicative.

Traducerea este un fenomen complicat şi multilateral, multe aspecte ale sale pot 
deveni obiect de cercetare al diferitor ştiinţe. În cadrul traductologiei se studiază multiple 
forme ale activităţii de traducere: psihologică, literară, etnologică etc., precum şi istoria 
traducerii în diverse ţări.

Paul van Tieghem încă în anii ’30 ai secolului trecut în cartea sa La littérature 
comparée scria: „Astăzi, când vorbeşti de traducere, te referi la reproducerea integrală 
şi, pe cât e cu putinţă, fidelă, a unui text într-o altă limbă. Traducerile care au jucat  
un rol în transferul literar n-au prea răspuns întotdeauna acestei definiţii. Multe dintre  
ele nu erau făcute după original, ci după o traducere dintr-o altă limbă. Astfel în Ungaria 
şi Serbia mult timp Shakespeare n-a fost cunoscut decât prin versiuni parţiale făcute  
după cele germane; Nopţile lui Young au fost citite în Italia şi în Spania în traduceri  
făcute după aceea a lui Le Tourneur. Acest caz este cel mai frecvent: franceza servea 
adesea, în secolul al XVIII-lea, de intermediar între limbile de nord şi cele din Sud” 
(Tieghem: 139).

Aici putem să notăm că la „etapa de formare a limbii române literare traducerea 
de texte cu caracter religios a devenit o tradiţie cărturărească, din care au rezultat 
valoroase monumente de limbă română din Evul Mediu. [...] Romanele populare, prin 
traducere, devin cunoscute de timpuriu în Ţările Româneşti” (Condrea: 13-14). Putem 
afirma că traducerea a jucat un rol de catalizator în formarea unor literaturi naţionale. 
Cartea lui G. Verebceanu Viaţa lui Bertoldo. Un vechi manuscris românesc cercetează 
istoria versiunilor româneşti ale scrierii lui Giulio Cesare Croce della Lira la mijlocul 
secolului al XVIII-lea, când literatura română laică îşi căuta, în încercarea de desprindere 
de vechile tipare stilistice, modele noi în producţiile beletristice de largă circulaţie 
europeană. Traducerea Vieţii lui Bertoldo, scriere cu alte caracteristici formale şi cu o altă 
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construcţie narativă decât „cărţile populare” aflate deja în circulaţie în spaţiul românesc,  
a însemnat însă nu doar o încercare de înnoire stilistică a scrisului românesc literar, ci  
şi una (chiar dacă timidă) de sincronizare incipientă cu mişcarea literară din vestul 
continentului (Verebceanu: 7). Fenomenele literare din cadrul fiecărei naţiuni nu pot fi 
explicate exclusiv prin determinantele lor interne, ci prin seria verticală a cronologiei lor 
proprii. Faptul acesta este explicat de Al. Dima în prefaţa cărţii lui Paul van Tieghem: „Se 
cere imperios integrarea lor în fenomenele literare ale celorlalte naţiuni cu care întreţin 
relaţii fireşti. nimeni nu ne va explica complet opera lui Eminescu, fără a-i analiza 
«cultura», adică şi izvoarele străine pe lângă factorii determinanţi interni” (Tieghem: 7).

Paul van Tieghem, explicând trăsăturile particulare ale traducerilor, sublinia 
necesitatea de a-i cunoaşte pe traducători, pentru că de ei depinde calitatea tălmăcirii: 
„Traducerile făcute direct de pe original rămân cele mai numeroase, dar sunt ele oare 
complete? Sunt ele exacte? Două imperative de care trebuie să ţină cont comparatistul  
din capul locului este studierea separată şi aplecarea pentru o muncă minuţioasă şi meto- 
dică. Confruntând originalul şi traducerea în ansamblu, el se va asigura că traducătorul  
nu a omis paragrafe, pagini, capitole şi nici n-a adăugat altele. Comparându-le în detalii 
– fie de la un capăt la altul, dacă e vorba de o lucrare scurtă, fie prin investigări nume- 
roase şi vaste, dacă lucrarea e de proporţii –, va determina unde traducerea redă o imagine 
fidelă ideilor şi stilului originalului şi, în caz că această imagine nu e fidelă, cum se abate 
şi ce impresie deliberată sau nu, lasă despre autor” (Tieghem: 139).

Peste decenii, în interviul Europa este traducere, Bogdan Ghiu, vorbind despre 
teoriile traducerii, a nuanţat nişte lucruri cunoscute (la prima vedere paradoxale), dar 
nemenţionate de alţii: „nu ştiu dacă mă interesează în general şi în sine teoria (sau mai 
bine spus: teoriile) traducerii, mai degrabă implicaţiile ei, care sunt majore, aş spune  
chiar: radicale, totale. În sine şi în general, teoria traducerii, sau ceea ce se cheamă 
traductologie, pot spune că nu mă prea interesează, mi se pare ceva tehnic, secund, 
parohial. Dar traducerea şi teoria traducerii aruncă pur şi simplu în aer o perspectivă 
asupra limbajului, asupra comunicării, asupra înţelegerii: etica şi politica, dacă vreţi, 
pentru a parafraza un titlu foarte precis al lui Henri Meschonnic (Éthique et politique  
du traduire, 2007), unul dintre marii filozofi, nu doar teoreticieni, ai traducerii, mai 
exact: pornind de la traducere, prin intermediul traducerii. Traducerea este un „obiect”,  
un operator filozofic încă nebănuit ca potenţial, care a fost introdusă în dezbaterea filozo- 
fică, ca metaforă epistemologică literală, culmea, nu dinspre «tabăra» din care provine, 
aceea a «umaniştilor», ci dinspre cea a «ştiinţificilor» (Michel Serres şi, pe urmele lui, 
Bruno Latour, în spaţiul francofon). Culmea: lumea «umanităţilor», care o practică cel 
mai intens, este cea care opune cea mai mare rezistenţă la promovarea filozofică operatorie  
a ideii de traducere. Şi asta, desigur, pentru că traducerea are capacitatea, imediat,  
spontan blocată cultural, de a schimba radical perspectiva asupra limbajului şi asupra 
societăţii. Pentru că noi nu facem, poate, în diverse feluri şi în diferite grade, decât  
să traducem, primordial să traducem. Ceea ce schimbă totul. Sau mai exact: poate  
schimba totul. Exact ca poezia, nu?” (Ghiu: 2).
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Bogdan Ghiu ia în discuţie rolul major al autorului în transportarea ideii spre  
cititor în cadrul limbii-surse (de origine) şi problema libertăţii traducătorului atunci când  
se traduc texte teoretice valoroase, care se apropie de textele artistice, prezentând 
modalitate de creare în limba-ţintă a unui limbaj corespunzător, complex pentru aşa 
maeştri ca: Deleuze, Derrida, Foucault, Bourdieu.

Şi aici ajungem să deducem o idee importantă: „Autorii sunt primii care traduc, 
traducerea începe mult înainte de traducerea inter-lingvistică propriu-zisă, prin care  
nu facem decât să transplantăm, să relansăm o singularitate relativ intraductibilă dintr-o 
limbă în alta, adică dintr-un spaţiu de traducere între idiomuri singulare în altul. Există 
traducere pentru că există deja traducere, se traduce pentru că de la bun început, într-un 
mod încă misterios, dar către care doar gândirea-traducere poate să înainteze, se traduce” 
(Ghiu: 2).

La această etapă putem vorbi despre decodificarea, tălmăcirea, traducerea 
„limbajului” gândirii autorului de către autor, pentru a reda ceea ce el vrea să transfere 
receptorului (cititorului).

Meditând asupra actului creator de transformare a imaginii gândirii în reflecţie 
verbală, adică a transpunerii inspiraţiei în opţiuni lingvistice, constatăm că respectivul 
devine subiect de interes nu numai pentru psihologie şi filozofie, ci şi pentru creatorii  
de texte literare. În această ordine de idei, poetul rus F. Tiutchev afirmă în poemul 
Silencium: „Gândul rostit este o minciună”.

Spre marele nostru regret, majoritatea construcţiilor structurale şi teoretice  
în domeniul traducerii literare se asociază expresiei „Patul lui Procust” sau procesului  
de pendulare de la o extremă la alta. Pentru a conştientiza ce reprezintă prima direcţie, 
vom apela la lucrările lui A. M. Finkel, unul dintre întemeietorii teoriei sovietice  
a traducerii, uitat pe nedrept, coautor al cărţii de parodii privind tema traducerii  
Парнас дыбом (Parnasul zburlit), publicată în anul 1925.

Exegetul I. Aizenştok, analizând lucrările lui A. M. Finkel în limba ucraineană, 
subliniază că acesta se pronunţa împotriva traducerii formaliste exagerate, care a fost 
reflectată în lucrarea lui V. Derjavin Проблема вiршованого перекладу (Problema 
traducerii poetice, publicată în Pluzhanin, 1927, nr. 9-10), unde, în mod obligatoriu, 
traducerile trebuiau se fie nu numai „stilizate”, dar şi corespunzătoare „fonetic” 
originalului. A. M. Finkel în articolul Cu privire la unele aspecte ale teoriei traducerii 
şi-a exprimat poziţia privind construirea unei teorii a traducerii, care, din punctul nostru 
de vedere, este actuală şi astăzi: „Trebuie să ne ferim de repetarea greşelilor făcute  
în construirea gramaticilor filozofice: este imposibil de a construi o teorie a traducerii 
comună pentru toate epocile, limbile, genurile şi stilurile literare. Această «teorie»  
va fi abstractă şi moartă. Teoria traducerii ştiinţifice trebuie să se bazeze pe lingvistică 
ca o teorie a posibilităţilor de limbă (limita inferioară şi superioară) în manifestările  
lor socio-culturale şi istorico-literare specifice. Elucidarea acestor posibilităţi trebuie  
să fie precedată de studii speciale referitoare la problemele traducerii din limba X  
în limba Y, concretizate deplin” (Айзеншток: 110).
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În acest context, vom identifica şi analiza dificultăţile întâlnite de traducător  
în procesul traducerii din limba-sursă a textului în limba-ţintă pentru a reda tălmăcirea 
gândului autorului, cu toate impedimentele înţelegerii textului original, srâns legată  
de recodificarea limbii-sursă în limba-ţintă, având în vedere codul ei şi decodificarea 
gândirii autorului cu implicarea modului de a gândi al traducătorului.

Traducerile nu reprezintă copii, ci nişte versiuni prin care se încearcă „clonarea” 
textului-sursă în text-ţintă. „A traduce, – subliniază Bogdan Ghiu, – este (poate în 
primul rând) un program politic: a adresa propriei tale culturi anumite «elemente» care 
ar putea s-o ajute să crească, să se întărească, să se diversifice prin confruntare. S-a spus,  
şi pe drept cuvânt, că traducerea nu este, aşa cum se crede şi cum se propagă, o afacere 
în doi, sau este, dar nu rămâne aşa. La fel ca în viaţă, traducerea creează un al treilea 
termen, un al treilea gen, o a treia limbă, iar acest «al treilea» este o veche obsesie,  
o veche «umbră» a gândirii europene. În plus, a traduce înseamnă a te comporta în cel 
mai autentic stil european! [...] A traduce înseamnă a crea lumea acasă la tine, a organiza 
colocvii şi reuniuni locale de interes universal. Este un fel de imperialism şi de globa- 
lizare pe dos, în care nu te duci peste alţii acasă, ci îi aduci pe alţii acasă la tine, nu ca ata- 
re însă, ci, tocmai, traducându-i” (Ghiu: 2).

Analizând situaţia respectivă, observăm lucruri care trezesc semne de întrebare, 
referitoare la diversele teorii ale traducerii, legate de criteriile realizării acestui proces. 
Pentru a elucida acest moment, vom apela la aşa numită teoria-Skopos, reflectată  
în lucrarea Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie (Teoria universală  
a traducerii, 1984), înaintată de traductologii germani K. Reiss şi H. Vermeer. noţiunea 
skopos este de origine grecească şi înseamnă „scopul oricărei activităţi”. Conform teoriei 
date, traducerea, în primul rând, este un gen de activitate practică, iar succesul oricărei 
activităţi depinde de reuşita scopului stabilit (Reiss & Vermeer: 54-55).

E curios faptul că teoria-Skopos permite o situaţie neordinară: în cazul când textul 
originalului lipseşte pe moment, traducătorul creează un text propriu, aproximativ celui 
original, conducându-se de scopul sau indicaţiile clientului. Potrivit acestei teorii, alege- 
rea strategiilor şi metodelor de traducere depinde de un anumit scop: este mai important 
să obţii o traducere urmărind ţinta exactă, decât să efectuezi o traducere printr-o metodă 
anumită (Reiss& Vermeer: 58). Trebuie să relevăm şi faptul că Skopos-ul traducerii  
diferă adesea de scopul textului-sursă, pentru că traducerea ca fapt de creare a textului-
ţintă este un alt act decât crearea textului-sursă (Reiss& Vermeer: 60).

Savantul rus V. n. Komissarov în monografia sa Общая теория перевода (Teoria 
universală a traducerii) descrie unele aspecte ale teoriei autorilor germani: „Scopurile 
traducerii pot fi cele mai diferite şi textele corespunzătoare traducerii pot fi principial 
diverse. Şi neesenţială pare a fi măsura în care traducerea este apropiată originalului, 
dacă ea corespunde propriului scop. Într-un caz, scopul traducerii este maxim, apropiat  
de original, în alte cazuri, scopul poate fi altul: de a aduce la cunoştinţă receptorului  
o oricare informaţie, de a-l convinge, de a-l motiva să realizeze o afacere, de a induce  
pe cineva în eroare etc.
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În acest caz, traducătorul se transformă într-o persoană principală în comunicarea 
interlingvistică. La acest moment este necesar de a diferenţia tranşant noţiunile «adecvat» 
şi «echivalent». Traducerea adecvată corespunde scopului propus, această noţiune  
se referă la procesul de traducere, fiindcă stabileşte metoda de traducere. «Echivalenţa» 
aparţine rezultatului traducerii şi înseamnă corespunderea funcţională a textului tradus  
cu textul originalului” (Комиссаров: 81-82).

Împotriva teoriei-Skopos s-a pronunţat autorul german Andreas F. Kelletat în 
lucrarea Die Rückschritte der Übersetzungstheorie: Anmerkungen zu „Grundlegung 
einer allgemeinen Translationstheorie” von Katharina Reiß und Hans J. Vermeer (Un 
pas înapoi în teoria traducerii. Comentarii privind „Teoria universală a traducerii” 
de Katarina Reiss şi Hans J. Vermeer). Potrivit opiniei lui Kelletat aceasta teorie este 
antiistorică şi corespunde arhicunoscutei teze: „Scopul justifică mijloacele”. El notează  
că având pretenţia creării unei noi concepţii, autorii teoriei-Skopos repetă, de fapt, tre- 
cutul obiectivelor teoretice din veacul al XVIII-lea, care au fost respinse mai târziu  
în legătură cu cerinţele noi de a păstra fidelitatea textului originalului. Această teorie 
anulează toate realizările din ultimii 250 de ani. Autorii se bazează nu pe traduceri,  
ci pe diferite adaptări, care n-au nimic comun cu problemele traducerii (de ex., expu- 
nerea conţinutului romanului El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha într-o  
carte pentru copii) (Apud Комиссаров: 81-82).

Chiar dacă Katarina Reiss şi Hans J. Vermeer vorbesc permanent despre traducere 
şi, mai ales, despre traducerea artistică, suntem de părerea că aceştia au creat nu teoria 
traducerii, ci teoria „prefacerii textuale”, care caracterizează şi activitatea unui traducător 
profesionist, ce lucrează cu spoturi publicitare, instrucţii, cataloage etc., moment reflectat 
insuficient încă de ştiinţa contemporană. Desigur că această teorie de „comportament” 
traductologic nu poate fi legată cu lingvistica sau ştiinţa literaturii. Ea are, de fapt, mai 
mult rolul de comercializare a traducerii pe piaţa mondială.

Acest aspect al traducerii este analizat în rezumatul tezei de doctorat a lectorului 
universitar Eve-Marie Draganovici, Übersetzungen audiovisueller Werbung für deutsche 
Konsumgüter (Traducerea textului publicitar în mediul audio-vizual din limba germană  
în limba română), în care se subliniază că: „În cazul traducerii formelor de publicitate,  
funcţia textului din cultura ţintă este cea care se află în centrul atenţiei, deoarece indepen-
denţa produsului final de cel iniţial este evident, mai ales la acest tip de text. Pentru  
a transfera un mesaj care să aibă efect pe piaţa ţintă trebuie să se ţină cont de asocieri  
şi valori specifice culturii sursă şi respectiv culturii ţintă, astfel încât rezultatul să nu 
lase impresia unei traduceri. Pentru a elabora o strategie în scopul traducerii spoturilor  
publicitare considerăm că teoriile care pot şi trebuie luate în considerare sunt exclusiv 
cele funcţionale (Reiß/Vermeer 1991, Holz-Mänttäri 1984, Snell-Hornby 1994), cele 
care înţeleg scopul, ca fiind factorul dominant în luarea deciziilor, şi urmăresc înlocuirea 
elementelor culturale din cultura sursă cu cele din cultura ţintă pentru a corespunde 
aşteptărilor receptorilor pe toate planurile: informativ, asociativ, emoţional, apelativ, 
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păstrând funcţia mesajului publicitar sursă, sau nu, în funcţie de scopul traducerii  
în cultura ţintă. Cele trei teorii nu propun găsirea unui echivalent în cultura ţintă, ci înlo- 
cuirea textului sursă cu un text ţintă care să corespundă aşteptărilor publicului local.  
În această categorie se înscrie şi teoria transferului de text, propus de Anthony Pym care 
respinge categoric compararea textului sursă cu textul ţintă, analiza textului trebuind  
să se facă pe baza factorilor externi, iar traducerea – respectiv transferul – textului 
fiind comparat cu deplasarea unui produs într-un magazin. Pym priveşte însă transferul  
dintr-o perspectivă economică. Astfel, el acordă o atenţie deosebită conceptului de 
localizare, pe care îl defineşte ca fiind «o adaptare interculturală a textului» («cross 
cultural text adaptation» [...]), traducerea devenind un domeniu subordonat acesteia” 
(Draganovici: 7).

Cu toate acestea, estomparea importanţei criteriilor traducerii, chiar dacă pare  
un lucru ciudat, poate fi observată la Paul Ricoeur. Renumitul filozof în prelegerea 
sa Paradigma traducerii, susţinută la Facultatea de Teologie Protestantă din Paris, 
în octombrie 1998, menţionează: „Problema traducerii poate fi abordată din două 
perspective de interpretare a noţiunii. Pe de o parte, putem vorbi despre traducere în 
sensul îngust al cuvântului şi să înţelegem prin acest mod transmiterea mesajului verbal 
dintr-o limbă în alta. Pe de altă parte, într-un sens larg, traducerea poate fi un sinonim  
al înţelegerii şi interpretării textului în cadrul aceleiaşi limbi materne” (Apud Метляева: 
672). Vorbind de traducătorii de vocaţie, Paul Ricoeur continuă: „Ce vor fi aşteptat  
toţi aceşti entuziaşti ai traducerii de la dorinţa lor? Ceea ce unul dintre ei a denumit 
extinderea orizontului propriei limbi – şi, in plus, ceea ce toţi au denumit formare,  
Bildung, altfel spus configurare şi, în acelaşi timp, educaţie, dar şi, ca un bonus, dacă 
pot să mă exprim aşa, descoperirea propriei limbi şi a resurselor ei rămase necultivate. 
Următoarea frază îi aparţine lui Hölderlin: «Ceea ce este propriu trebuie învăţat la fel 
ca şi ceea ce este străin». Şi atunci de ce ar trebui plătită dorinţa de a traduce cu preţul 
unei dileme, şi anume dilema fidelitate/trădare? Pentru că nu există un criteriu absolut 
pentru o traducere bună; ca un asemenea criteriu să fie disponibil, ar trebui să putem 
compara textul original şi textul tradus cu un al treilea text, care să fie purtătorul sensului 
identic ce se presupune că circulă de la primul text la cel de-al doilea. Acelaşi lucru  
să fie exprimat şi de o parte, şi de cealaltă. Tot aşa cum pentru Platon, cel din Parme- 
nide, nu există un al treilea om între ideea de om şi un om anume – Socrate, dacă  
e să-i spunem pe nume –, tot astfel nu există un al treilea text între textul de plecare  
şi textul de sosire. De unde şi următorul paradox, care precedă o dilemă: o traducere  
bună nu poate decât să ţintească spre o echivalenţă presupusă şi nu spre una întemeiată  
pe o identitate de sens demonstrabilă. O echivalenţă fără identitate. Această echivalenţă 
nu poate fi decât căutată, prelucrată, presupusă. Iar singura modalitate de a critica  
o traducere – lucru totdeauna posibil – este să propui o alta care se presupune,  
se pretinde a fi mai bună sau diferită. De altminteri, aşa se şi petrec lucrurile pe terenul 
traducătorilor profesionişti” (Ricoeur: 34).
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Care este diferenţa dintre deţinătorii originalului şi beneficiarii traducerii este  
o întrebare care nu are nevoie de răspuns. Fiecare grup de comunicare aparţine unei  
culturi şi limbi individuale, şi, prin urmare, are propria sa mentalitate, psihologie naţi- 
onală, ideologie şi viziune asupra lumii. Şi totuşi, nu suntem pe deplin de acord cu teza  
lui Ricoeur privind absenţa unui criteriu absolut al unei traduceri bune, şi anume  
din cauza interpretării arbitrare a sursei.

În opinia noastră, un astfel de criteriu este sursa iniţială a traducerii – originalul, 
dar indicator – o analiză comparativă a traducerilor existente a sursei originale: a textului 
autorului. Conformându-ne tezei lui Ricoeur putem înţelege că orice traducere poate fi 
declarată echivalentă cu cea mai perfectă traducere a unei lucrări. În acest sens, nive- 
larea rezultatelor traducerilor este axată, în primul rând, pe „oportunitatea” unui anumit 
moment istoric.

Consecinţele unei asemenea atitudini faţă de traducerea artistică sunt prezentate 
în articolul lui nicolae Râmbu Barbaria interpretării. Reflecţii despre hermeneutica 
lui Schleiermaher: „S-ar putea să pară ciudată asocierea dintre interpretare şi barbarie, 
însă este vorba de un fenomen teribil, care a făcut numeroase victime. Este suficient  
să ne aducem aminte de una din ameninţările omniprezente din perioada comunistă:  
«Ai grijă ce spui sau ce scrii, fiindcă totul se interpretează!». Soarta unui om depindea  
de interpretarea unui discurs, a unui gest, a unei atitudini, interpretare care nu avea  
de fapt nici o legătură cu intenţia autorului. Constantin noica, de pildă, a scris Povestiri 
despre Om, cu intenţia de a oferi cititorului român o introducere în Fenomenologia 
spiritului a lui Hegel, una dintre cele mai dificile cărţi din filozofia modernă. Cum se ştie, 
lucrarea a fost «interpretată», ca «una dintre cele mai periculoase materiale ideologice 
din ţară», cu «caracter făţiş anticomunist şi mistic», constituind unul dintre capetele  
de acuzare în procesul noica. Este un exemplu, dintre sutele care pot fi invocate,  
de abuz de interpretare, tehnică utilizată frecvent de nazişti şi, înaintea lor, de atâţia alţi 
asasini rafinaţi” (Râmbu: 83).

Un fapt tipic de înrădăcinare în sfera ştiinţifică a interpretărilor ideologice şi po- 
litice învechite cu unele consecinţe neprevăzute este reflectat în comentariul lui  
L. Poluboyarinov a referinţei scriitorului austriac Leopold Ritter von Sacher-Masoch  
la originea romană a românilor în nuvelă Teodora, ediţia anului 2005: „Sacher-Masoch 
prezintă legenda etnologică, care circula în acea perioadă (mai târziu respinsă din  
punct de vedere ştiinţific), despre provenienţa popoarelor care au locuit în Carpaţi  
şi zona Carpatică, în special, a huţulilor şi a românilor, de la romanii antici” (Захер- 
Мазох: 309).

Irina Condrea notează elocvent: „În unele cazuri «mâna traducătorului» se simte 
foarte puternic şi se poate întâmpla ca versiunea realizată în altă limbă să reflecte stilul 
traducătorului, nu pe cel al autorului” (Condrea: 47). Putem să adăugăm că nu numai 
„mâna traducătorului”, dar şi „capul conducătorului” acestei „mâini” poate să influenţeze 
asupra gândirii populaţiei.
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Ignorarea realităţii etnoistorice a permis traducătorului Gr. Perov (dar şi altor 
translatori) includerea elementelor mitologice străine în tălmăcirea poemului emines- 
cian Luceafărul, care la traducere, în mod semnificativ, a denaturat textul originalului. 
Chiar în prima strofă se observă o concentrare de formule folclorice ruse, care nu  
au nimic comun cu conţinutul poemului şi complică perceperea sensului prin atribuiri 
nepotrivite: „В краю преданий без числа,/ Давным-давно наверно/ Жила-была,  
как не была/ Красавица-царевна” (Эминеску: 40). Traducem în română: Într-o ţară  
cu nenumărate legende,/ În vremea de demult, probabil/ A fost odată ca niciodată, parcă 
nici n-a fost/ O fiică frumoasă a ţarului.

Comparăm cu originalul: A fost odată ca-n poveşti,/ A fost ca niciodată,/ Din 
rude mari împărăteşti,/ O prea frumoasă fată (Eminescu: 12). Traducerea acestei strofe, 
după cum se observă, e o simplă imitaţie a manierei arhaice a basmului românesc prin 
recurgerea la clişeele folclorului rus.

Pentru a elucida acest fenomen, vom apela la Mircea Eliade: „Cunoscând vocaţia 
filozofică a lui Eminescu şi descendenţa sa romantică, suntem îndrituiţi să acordăm 
simbolului şi metafizicii un rol important în explicaţia operei sale poetice. Este mai puţin 
interesant de aflat dacă el «ştia» sau «voia» să creeze folosind anumite simboluri. Fapt 
este că aceste simboluri, ca în opera oricărui mare creator, se dovedesc a fi ecumenice, 
deci valabile metafiziceşte, şi în jurul lor nici o hermeneutică nu e excesivă. În privinţa 
originii acestor simboluri, nici analizele onirice, nici apele amniotice nu ne ajută prea 
mult. Căci dacă visul prezintă atâtea analogii cu mitul, nu putem deduce o relaţie cauzală 
între ele. Putem afirma, cel mult, că mitul ca şi visul sunt de natură extraraţională, care 
se impune spiritului cu tăria unei «revelaţii». De altfel, mitul derivă totdeauna dintr-un 
sistem de simboluri foarte coerent; el este, cu un cuvânt cam apăsat, o «dramatizare»  
a simbolului” (Eliade: 324).

Astfel, traducerea devine o căutare a echivalentului cel mai apropiat de mesajul 
care trebuie transmis dintr-o limbă în altă. Şi aici intervine fidelitatea. Fidelitatea − 
piatră preţioasă − se dobândeşte cu greu. Traducerea unică este cu siguranţă iluzorie, 
întrucât fidelitatea faţă de sens se realizează în funcţie de o mulţime de factori, care se 
completează şi coexistă într-o simbioză perfectă. Georgiana Lungu Badea în lucrarea 
sa Despre traductologie (obiect de studiu, statut, obiective, teorii ale traducerii) face 
referinţă la A. Hurtado Albir care a concentrat în câteva cuvinte esenţa traducerii:  
„a traduce fidel înseamnă să nu traduci nici prea literal, nici prea liber, nici prea servil, 
nici prea interpretativ, pentru a respecta statutul şi rolul traducerii ca act de comunicare”. 
(Apud Lungu Badea: 8).

În concluzie, vom sublinia că traducerea este axată pe text, care este scopul,  
obiectul, rezultatul traducerii, şi problemele textologice ocupă un loc important în tra- 
ductologia contemporană.
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METAFORA  DORULUI  ÎN  POEzIA
LUI  DUMITRU  MATCOVSCHI

The metaphor of longing in the poetry of Dumitru Matcovschi

Abstract. In this article one of the key images of our traditional art founded its 
expression, which explicitly constitutes the lyrical substance of more works of D. Matcovschi. 
The respective author reveals a complexity of feelings, emotions, inner restlessness, guiding 
the reader within complex meditations on man, to the contemplation of all the labyrinths  
of human nature. In the poetry of D. Matcovschi, the longing is a sacred aesthetic category, 
it defines „the most authentic modern testament” of the native spirit, and it sees a criterion  
of aesthetic evaluation, promotion of some attitudes and values taken from the experience  
of the people, of the treasure of his spiritual wealth.

Keywords: folkloric vision, mythical suggestion, symbolic representations, ontological 
meditations, artistic image, inner restlessness, criterion of aesthetic evaluation, intertextual 
value, Mioritic premonition, universe of creation, visionary performance-poetry.

Metafora dorului, una din imaginile-cheie ale artei noastre tradiţionale, alcătuieşte 
substanţa lirică a mai multor scrieri semnate de D. Matcovschi, dezvăluie o complexitate 
de sentimente, trăiri, nelinişti interioare, care generalizează universul trăirilor populare, 
orientează cititorul în cadrul unor meditaţii complexe despre om spre contemplarea 
tuturor labirinturilor firii umane. În una din exegezele sale critice, M. Dolgan încearcă 
să amplaseze metafora dorului din creaţia lui D. Matcovschi în zona unei generalităţi 
absolute, acesta fiind „înţeles ca un sentiment profund românesc, al dorului confundat  
cu marile aspiraţii ale omului din spaţiul mioritic: dor de viaţă şi de patrie, dor de neam 
şi de grai, dor de casa părintească şi strămoşi, dor de femeie şi natură, dor de adevăr  
şi dreptate, dor de bine şi frumos, dor de omenie şi demnitate” [1, p. 41].

Aşadar, la D. Matcovschi, dorul devine o categorie estetică existenţială, el defineşte 
„cel mai veritabil testament modern” [2, p. 116] al spiritului naţional, constituie „una din 
cele mai fine cristalizări ale spiritului popular, constanta fundamentală a viziunii asupra 
lumii şi vieţii” [3, p. 150]. Poetizarea dorului întrevede un criteriu de evaluare estetică, de 
promovare a unor valori şi atitudini preluate din experienţa poporului, din tezaurul bogăţiei 
sale spirituale. Raportat la tradiţia folclorică, motivul dorului aprofundează semnificaţiile 
etice şi estetice în opera lui D. Matcovschi pe o linie convergentă, poetul dezvăluie 
proporţiile pe care le capătă universul omenesc privit prin prisma dorului după modelul 

FOLCLORISTICĂ
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popular, aşa cum sugerează acad. Ion Coteanu atunci cînd se referă la vibraţiile sufle- 
teşti ale rapsodului anonim, care ,,şi-a asemănat dorul cu florile, pădurile, holdele, snopii 
de grâu cu luna, pâraiele, izvoarele, albinele, cu diverse obiecte simbolice ca năframa, 
frâul etc.” [3, p. 169].

La D. Matcovschi, înţelesul particular al dorului este extins pînă la unele 
generalizări estetice ale realităţii, el devine o profesiune de credinţă de unde receptăm 
o dorinţă nestăvilită de viaţă, un crez filosofic rostit cu demnitate şi convingere, încadrat 
în modulaţiile codului estetic al poporului. „Coborâtor din dor şi suferinţe”, eroul liric al 
lui D. Matcovschi se identifică cu lumina lăuntrică a sensibilităţii sale artistice, pentru a 
exprima „stări sufleteşti româneşti” [4, p. 222], a înălţa rugăciunile sale pentru meleagul 
natal, a cinsti strămoşii, baştina, părinţii. Dorul reprezintă pentru D. Matcovschi o formulă 
poetică cuprinzătoare, cu deschidere spre multiple temeiuri ale existenţei umane. „Dorul de 
lumea toată” înfăţişează proporţiile pe care le capătă sentimentul trăit, este contemplarea 
lăuntrică a ceea ce spunem:

„Doru-i de mamă şi de tată,
De nucul cela singuratic,
De iarba ceea, corovatic”.

(„Ţara dorului”)

Versurile depăşesc conturul unei simple mărturisiri, relevă o profesiune de credinţă de 
unde receptăm un dor nesfârşit de viaţă, un crez filosofic rostit cu demnitate şi convingere, 
încadrat în modulaţiile codului estetic al poporului. Prin urmare, dorul tinde spre zona 
unei generalităţi absolute, spre o idee a infinitului, înfăţişat nu numai prin proporţiile 
pe care le cuprinde sentimentul trăit. Prin imaginea dorului se are în vedere caracterul 
perpetuu al vieţii, al mişcării, evoluţiei, vedem o codificare a sufletului românesc, ideea 
fundamentală a unui concept de existenţă.

Diversificarea dorului în poezia lui D. Matcovschi are loc în diferite stări sufleteşti, 
ca în versurile lui Gr. Vieru atestăm „un dor de doruri” nuanţat în:

„Dor de mamă,
Dor de cîntec? De prieteni?
Dor de văi? Şi dor de cetini?
Dor de văi? Şi dor de stele?
Dor de lacrimile mele”.

(Gr. Vieru, „Dor”)

Precum L. Blaga pleacă de la Curţile dorului în tinda noii lumini, D. Matcovschi 
se identifică cu lumina cerească a dorului pentru a ajunge la chemarea demiurgică  
a propriului eu scriitoricesc. „năpădit de doruri grele”, eroul lui D. Matcovschi este 
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copleşit de cântecele de acasă, „mă ştiu trist ca o baladă”, o stare sufletească specifică, 
care se manifestă, în mod special, prin lirismul confesiunilor artistice. De aici survin 
rugăciunile sale pentru plai, meleag şi iubire, care în intuiţia autorului, ating dimensi- 
unile baladescului. D. Matcovschi vorbeşte prin gura Mioriţei şi a Meşterului Manole:

„Limba maternă, floare eternă
De busuioc şi de dor –
Dor de ţărâne, de doine bătrâne,
De freamătul codrilor”.

(„Limba maternă”)

La fel ca şi dorul, plaiul, adică „sfintele ţărâne”, capătă la D. Matcovschi o anumită 
semnificaţie, ce-i permite „să mioritizeze” nu numai împrejurările ce alcătuiesc un orizont 
spaţial de existenţă, dar şi sentimentele, trăirile omeneşti.

Pornind de la motivarea exterioară a dorului, scriitorii şaizecişti, în acelaş timp 
şi D. Matcovschi, pun mai mult accent pe semnificaţia lui metaforică şi deschid orizon- 
turi noi de poezie în spiritualitatea românească. D. Matcovschi, poetizează „o ţară  
a dorului”, unde „ca într-o baladă” readuce în lumină casa părintească „cu bob de grâu  
şi strop de rouă”. Poetul utilizează nişte imagini de factură folclorică pentru a evoca 
emotiv dragostea de baştină, el cântă cu demnitate bărbătească „străbun pământ” „crescut 
în suflet”, din care răsare spicul de grâu şi lumina dorului de ţară.

„Crescut în suflet un pământ,
Cel mai frumos pământ din lume,
Cu veşnic dor, cu dulce nume,
Ca un luceafăr luminând –
Crescut în suflet un pămnt”.

(„Crescut în suflet”)

Văzut stilistic, motivul dorului de plai transpare drept o stare plenipotenţială, care 
însufleţeşte vituţile creatoare ale omului, îi inspiră optimism şi sete de viaţă, confirmă 
tendinţa lui nemijlocită de a se desăvârşi prin dragoste şi crezământ. Similitudinile 
artistice stilizate după modelul popular sunt aprofundate de sursele de insiparaţie mitico-
folclorice, D. Matcovschi cântă sfânta dragoste de ţară şi asemenea rapsodului popular  
o încadrează în intimitatea firească a sentimentului trăit.

De aici survine şi dorul de viaţă, este dorul „de-o frunză verde”, ceea ce înseamnă 
pentru eroul lui D. Matcovschi a doini la nesfârşit, pentru a-şi confirma existenţa, cheză- 
şia, vitalitatea, a venera strămoşii, a iubi meleagul. Metaforele revărsate în ritm de odă  
ne duc în preajma unui cântec continuu al sufletului izvorât din deplina îngemănare  
cu fiinţa Patriei, cu frumuseţea strădaniei umane, a unei etnii multiseculare zămislite  
în pledoariile sale poetice.
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„Aici suntem o soartă cu dorul şi ogorul,
Cu nistrul şi cu Prutul, cu lutul şi izvorul:
ne-adună grămăjoară, acasă ne adună,
obârşia primară şi datina străbună”.

(„Basarabia”)

nostalgia poetului survine dintr-o stare de nelinişte lăuntrică, pe care o încearcă 
eroul liric într-un moment de incertitudine sufletească. Starea de dor echivalează  
cu necesitatea regăsirii spirituale prin vicisitudinile timpului istoric, înseamnă nealte- 
rarea ideii de ţară şi neam, este un loc cu nume sfânt unde ,,trăit-am ultima iubire!  
Pe-acest pământ! Pe-acest pământ!” (L. Lari).

Orientarea sugestiei poetice are loc din cadrul istoric într-un spaţiu contemporan,  
iar contemplarea dorului mai poate fi raportată şi la drama înstrăinării Basarabiei, gene- 
rând o poezie misionară:

„Trecută prin foc şi prin sabie,
furată, trădată mereu,
eşti floare de dor, Basarabie,
eşti lacrima neamului meu”.

(„Basarabia”)

Icoana Basarabiei martire devine laitmotivul mai multor scrieri lirice, D. Mat- 
covschi redă răvăşirea dramatizată a unui cosmos aflat în stare de criză şi amorţire, 
,Basarab până la dor”, eroul lui D. Matcovschi îşi toarnă în cuvinte ,,oftatul şi credinţa”, 
devine un apostol al pătimirii noastre după modelul lui O. Goga

Păstrând prin convenţie deschiderea către o problematică socială, discursul 
poetic este orientat spre nişte situaţii de alternativă, autorul dezvăluie drama existenţială  
a basarabenilor marcată de teroarea istoriei:

„Dor, mi-e dor, mi-e dor de-o ţară,
Care-a fost şi care nu-i 
neagră pâinea şi amară
dincoace de dor de ţară,
e pâinea străinului”.

(„Fraţi”)

Mesajul comunicat are o semnificaţie deosebită. nostalgia sacrului aprofundează 
o stare de criză şi dramatică contemplare lăuntrică, pe care autorul o depăşeşte prin 
deschiderea către anumite sensuri majore, prin nevoia de descătuşare şi revenirea la 
spaţiul etnic al valorilor, acolo unde:
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„Frunză de laur bătută în aur
De-un meşter necunoscut,
Vine din vreme şi suie-n poeme,
Lângă baladă şi rost”.

(„Limba maternă”)

Este, de fapt, o confesiune de dragoste unde dorul de meleag se încadrează  
în ideea de „spaţiu matrice” ori „spaţiu mioritic” axat pe filonul creativităţii populare. 
D. Matcovschi transmite emoţiile afective ale dorului într-o tonalitate poetică vibrantă 
alimentată de intuiţia populară, dar şi de propria sensibilitate scriitoricească.

De menţionat, la D. Matcovschi dorul este despovărat de finalitate, poetul îşi 
revendică stările sufleteşti în concordanţă cu ambiguitatea existenţială şi caracterul 
arhetipal al semnificaţiilor exprimate, după sugestia criticii literare „dorul devine axa 
creativităţii şi perspectiva epistemologică în toate domeniile tratate” [5, p. 49]. Odată  
ce D. Matcovschi îşi orientează dorurile în diverse aspecte de viaţă, în primul rând,  
vedem o orientare spre evaziunea cosmică a universului unde se declanşează un spec- 
tacol poetic vizionar. Revelaţia luminii devine un corelativ al dorului şi se manifestă  
prin corespondenţe de elemente şi entităţi simbolice, căpătând diferite nuanţe stilistice:

„Lumină divină dorul, lumină vie,
icoană a sufletului bun la toate,
moştenită din tată în fiu,
trecută prin secole de singurătate”.

(„Dor”)

Soarele cel Mare, o metaforă definitorie pentru scrisul lui. D. Matcovschi, are 
o valoare intertextuală şi corespunde unor dimensiuni sufleteşti de alură mitică, dorul 
sugerează aici permanenţă în schimbare, în „marea trecere”, scurgere dureroasă de timp 
fără scurgere.

„numai Soarele-a rămas
Ban de aur până azi,
Sfântă lacrimă pe-obraz.
numai Soarele cel Mare,
Care apune şi răsare
Astfel pentru fiecare”.

(„numai Soarele”) 

Imaginea „soarelui-lacrimă pe obraz” declanşează o stare de dor, de iluminare  
totală „ca în ziua dintâi”. Blagianul „Să fie lumină” substituit prin formele alegorice  
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ale mitului se îngemănează într-un fel oarecare cu seninătatea lăuntrică pe care o emană 
versul lui D. Matcovschi în percepţia mitico-poetică a lumii.

„Totul s-a luminat,
Totul s-a deşteptat...”

(„numai soarele”)

D. Matcovschi depăşeşte asimilarea surselor de inspiraţie tradiţională, schimbând 
înţelesurile iniţiale şi înlocuind nuanţele imaginilor artistice. Invocarea luminii este  
o deplasare de accent spre nucleul interior al dorului, spre o fenomenologie a spiritului  
cu o vastă sferă de cuprindere a identităţi existenţiale. Fiind alimentat de nostalgia  
trecerii, dorul lui D. Matcovschi este trăit „până la jale”. În acest sens, versurile sale 
îşi condensează semnificaţiile simbolice în formula intelectualizată a „dorului-gând”  
şi „dor-căutare”, ca să-şi găsească expresie în nişte confesiuni lirice vibrante marcate 
de dezinvoltura romantică a „dorului-vis” ori „dor-cântec”, „dor-patimă sufletească”,  
aşa cum vom sesiza în unele versuri.

D. Matcovschi orientează cititorul spre contemplarea unor rosturi filosofice 
multiple, autorul revendică nişte dimensiuni ale cunoaşterii umane prin intermediul 
unor reprezentări simbolice de viziune. Încântarea în faţa lumii se conjugă cu o reverie 
sufletească, fapt ce-l determină pe autor să se reintegreze într-o atmosferă sacră, şi, prin 
succesiunea detaliilor simbolice, să participe la un act solemn de iniţiere. Poetul atinge 
un bilanţ al sensibilităţii artistice unde în plan simbolico-metaforic are loc o alternare 
a secvenţelor de viaţă, o identificare sincretică de viziuni. Prin întreaga sa creaţie,  
D. Matcovschi aprofundează ideea de dor într-un grandios spectacol cosmic, îi atribuie 
nişte semnificaţii complexe, de maximă generalitate.

Note

1. M. Dolgan. Dumitru Matcovschi – un poet pătimaş al dorului. În cartea: Dumitru 
Matcovschi – poet şi om al cetăţii. Chişinău, Editura Ştiinţa, 2008.

2. M. Bucur, Lucian Blaga. Dor de eternitate. Cluj, Editura Albatros, 1971.
3. I. Coteanu. O dominantă a liricii populare: dorul. În cartea: Stilistica funcţională  

a limbii române. Bucureşti, E D P, 1973.
4. L. Blaga. Trilogia culturii. Bucureşti, E.P.L, 1969.
5. T. Roşca. Dumitru Matcovschi, confruntarea cu timpul şi reperele structurale  

ale poeziei. În cartea: Dumitru Matcovschi – poet şi om al cetăţii. Chişinău, Editura Şti- 
inţa, 2009.
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DIMENSIUNEA  FOLCLORICĂ 
A  CREAŢIEI  LUI  SPIRIDON  VANGHELI

The folkloric dimension of the Spiridon Vangheli’s creation

Abstract. Revitalizing of national traditions and universalization of folk element  
in the Romanian literature of Bessarabia of the 1960s represented for local writers the strong 
desiderate in the search and retrieval process of values, the way to Ithaca. Teleporting into 
a rural atmosphere, sketching simple and ingenious characters, as befitting their Romanian 
peasants to be, the excellent writer Spiridon Vangheli confirms his status as son of this „aria”, 
wise and ready to give to those around him the seeds of ancestral knowledge. The way  
of doing it is a purely psychological, and moralist one. Approaching to the level of per- 
ception the world of the child, the writer instructs the little reader by fun and play, so that  
sub-textual lesson to succeed fully.

Keywords: folklorism, aesthetic transsubstantiation, reason, folk symbol, ethno-folk 
constituents.

Revitalizarea tradiţiilor naţionale şi universalizarea elementului folcloric  
în literatura română din Basarabia anilor ’60 ai secolului al XX-lea a reprezentat  
pentru scriitorii autohtoni desideratul forte în procesul de căutare şi regăsire a valorilor,  
a drumului spre Itaca. Teleportându-se într-o atmosferă rurală, creionând personaje  
simple, dar şi ingenioase, aşa cum le stă bine ţăranilor români a fi, excelentul prozator 
Spiridon Vangheli şi-a confirmat statutul său de fiu al acestui „picior de plai”, înţelept  
şi pregătit de a dărui celor din jur din seminţele cunoştinţelor ancestrale. Modul  
de a o face e unul eminamente psihologic, dar şi moralist. Apropiindu-se de nivelul  
de percepere a lumii de către copil, scriitorul îşi instruieşte micul cititor prin glumă  
şi ludic, astfel încât lecţia subtextuală să-i reuşească din plin.

Orientat spre un folclorism subtil şi „de adâncime”, prozatorul transsubstanţiază 
estetic elementele etnofolclorice, dezvăluind în creaţia sa amprenta gândirii şi imaginii 
populare.

Unul dintre catalizatori în procedura de transsubstanţiere estetică Spiridon Vanghe- 
li îl descoperă în salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Începând cu anii 1954, 
viitorul „marele Guguţă” porneşte prin satele Moldovei în căutarea perlelor folclorice  
ca material faptologic pentru universul său creativ. Munca de teren scriitorul şi culegă- 
torul de folclor S. Vangheli a efectuat-o, în special, în zona codrilor, mai aproape  
de baştină (Bălţi). În vizorul său au ajuns a fi înregistrate, documentate şi cercetate  
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325 de creaţii folclorice de la 74 de informatori. Fascinaţia a avut-o faţă de cântecul  
liric, reuşind să salvgardeze 267 de astfel de producţii folclorice. Materialele sunt con- 
servate în Arhiva de Folclor a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (ms. 67a).

Predilecţia scriitorilor pentru culegerea speciilor cântecului folcloric a fost remar- 
cată de mulţi cercetători autohtoni. Exegetul nicolae Bileţchi, într-un studiu despre 
muzicalul epicului şi al dramaticului, consemna: „Cântecul e pentru om sentiment 
trăit, gest sincer, modalitate de expresie acolo unde cuvântul îşi epuizează forţele, e 
însăşi existenţa lui. Forţa aceasta a cântecului popular a exprimat-o, concis şi sugestiv, 
prin zicala: «Cu cât cânt, cu – atâta sunt»” [1, p. 144]. Valorificând cântecul în operele  
lor, scriitorii pătrund într-un nou sistem de gândire. Ecoul cântecului consună cu do- 
rinţa interioară a autorului (implicit a personajului) de „a fi în pielea” creatorului popular: 
de i-i rău cântă, de i-i bine tot cântă.

Culegătorul de folclor S. Vangheli s-a străduit, în măsura posibilităţilor, să păstreze 
cât mai exact şi autentic materialul înregistrat. Chiar dacă uneori „paşapoartele” textelor  
nu sunt complete, acestea abundă totuşi în consideraţii şi comentarii. Analizând materi- 
alele înregistrate de scriitor, cercetătorii Efim Junghietu şi Sergiu Moraru au remarcat 
importanţa folcloristică a acestora: „Comentariile şi notele lui Spiridon Vangheli sunt 
deosebit de preţioase. Ele vorbesc despre faptul că scriitorul se simţea mereu atras de 
farmecul creaţiei populare (oriunde se afla – acasă, în sate, în drum, – el nu pierdea 
momentul să înregistreze piesele folclorice), interesându-se permanent de originea  
şi viaţa unor texte aparte ş.a.m.d.” [2, p. 145]. Spiridon Vangheli s-a afirmat şi ca 
promotor, valorificator al creaţiei populare orale. Sub auspiciul marelui scriitor al copi- 
ilor apar câteva culegeri de folclor: Auraş, păcuraş: (din folclorul copiilor), Chişinău, 
1964; Ed. a 2-a, Chişinău, 1976; ed. a 3-a, Chişinău, 1990; Conăcării, Chişinău, 1967; 
Ineluş-învârtecuş: (din folclorul copiilor), Chişinău, 1969 (în colaborare cu n. Băieşu); 
dar şi un paragraf teoretic Cântecele satirice, inclus în Schiţe de folclor moldovenesc 
(Chişinău, 1965, p. 342-345).

Apartenenţa la pleiada scriitorilor reveniţi la izvoare, la rădăcini, „la Itaca”,  
ar fi un alt motiv care confirmă adevărul, acel de păstrare şi menţinere a continuităţii,  
de perpetuare a tradiţiilor strămoşeşti. Sesizăm în întreaga-i creaţie strânsa legătură  
dintre copil şi părinte, dintre nepot şi bunel, dintre om şi natură. Micile povestioare  
abundă în învăţăminte estetice: ce este bine şi ce este rău, ce este frumos şi ce este urât, 
care reprezintă, în esenţă, categorii convenţionale ale prozei populare.

Exploatând orizontul folcloric, prozatorul apelează la elementele spaţiale şi tem- 
porale tradiţionale. În procesul de lecturare descoperim sate cu denumiri folclorice: Trei 
Iezi (Isprăvile lui Guguţă), Şapte Măguri (Columb în Australia), Turturica (Steaua lui 
Ciuboţel), Cucuieţi, Cotcodaci (Titirică); dealuri sugestive: Dealul Morilor (Isprăvile 
lui Guguţă), Dealul lui Cucoş (Steaua lui Ciuboţel), Dealul Căprii (Titirică); elemente 
recognoscibile ale cadrului rustic: nistru, Răut, Marea neagră, Bălţi, Codrul, Pădurea, 
Izvorul, Primăvara, Mătuşa Iarnă etc.

Afinitatea cu folclorul o găsim în reflectările etnografice ale traiului rural: lucrul  
în câmp (Cântarul, Macahonul), în jurul casei (Spărgătorul de nuci, Măturătorii),  
săpatul şi îngrijitul fântânilor (Bunelul, Fântâna cu agheasmă), păstrarea tradiţională  
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a unei case mari (Ileana Cosânzeana), revenirea la casa părintească (Casa părinteas- 
că), practica cizmăritului (Cizmarul), cositul (Cosaşul), morăritul (La moară, Piticul  
de la moară, Doi morari de-o şchioapă, Tu eşti, mamă), vânatul (Vânătorul) etc.

Motivaţia transfigurării perlelor folclorice revine şi sorgintei rurale a scriitorului, 
unde balada, doina, povestea şi bocetul apar ca reflecţii ale culturii populare autentice. 
Criticul literar Eliza Botezatu în monografia sa Poezia şi folclorul: Puncte de joncţiune 
menţionează un adevăr cert despre literatura română din Basarabia postbelică, influenţată 
de atmosfera de baladă: „În anii războiului formele baladeşti, condensate, dinamice  
le permiteau autorilor să reacţioneze cu promptitudine la evenimentele timpului, să trans- 
mită spiritul lui dramatic, să prezinte eroi înconjuraţi cu o aură legendară” [3, p. 177].

În urma celor investigate observăm că anii 1960-1980 sunt marcaţi de un impuls 
substanţial de transsubstanţiere estetică a atmosferei de baladă în literatura română  
din Basarabia. Astfel, şi scriitorul Spiridon Vangheli debutează cu o serie de creaţii  
în stil baladesc, unde realitatea evocată capătă dimensiuni epice şi legendare şi inundă  
în imagini plasticizante.

Balada Şalul verde aduce în vizor imaginea ancestrală a mamei care, în tendinţa 
sa de a reuşi vital să-şi crească copiii, urmează un itinerar dificil până la curtea Soarelui. 
Obţinerea „traistei vieţii” vine cu o preîntâmpinare din partea astrului nocturn de a fi 
precaută la utilizarea zilelor, pentru că Mai degrabă, mamă,/ Îmbrăca-vei şalul [4, p. 166]. 
Utilizarea imaginii corbilor ca păsări profetice ale durerii, morţii, excelează dramatismul 
producţiei literare. Prin acţiunea lor de a sustrage traista cu zile devansează sfârşitul 
inevitabil al bătrânei. După ce revine acasă, mama pleacă în câmp, dar aici: Urma i se 
pierde – / Mama se preface/ În morman de ţărnă/ Şi îmbracă mama/ Şalul cela verde  
[4, p. 169]. Versurile respective evocă metamorfoza omului în natură, „din pământ  
ne naştem, în pământ ne-ntoarcem... pentru a renaşte”, iar „şalul verde” e o metaforă 
plasticizantă care reprezintă şuviţele de iarbă ce răsar de-asupra mormântului.

Motivul ierbii simbolizează în cazul analizat veşnicia. Comparând acest moment 
cu un altul din finalul nuvelei Toiagul păstoriei de Ion Druţă, unde deasupra mormântului 
păstorului din vârful dealului de asemenea răsărise iarbă („Într-o primăvară, satul adunat 
în cimitir, la pomana morţilor, a văzut că pe locul fostului său mormânt răsărise iarbă 
verde, ca un semn al vieţii fără de moarte”), observăm o analogie şi prezenţa ideii  
de nemurire. „Păstorul parcă s-ar topi în natură, devenind o parte a ei (pâlc de iarbă  
verde), el se contopeşte cu natura ce sugerează Dăinuirea, Amintirea vie” [5, p. 74].

Iarba şi omul conturează o influenţă mutuală între vitalitatea vegetală şi cea umană. 
Raportată fiind la ciclul funebru, această viziune osmotică dezvăluie o idee fundamentală: 
„transformarea esenţei energetice, păstrătoare a vitalului, indiferent de manifestarea 
concretă, aduce de fapt o echilibrare în registrul cosmic” [6, p. 104]. Prin urmare, trecerea 
vitalităţii umanului în cea a vegetalului menţine, de fapt, verticalitatea în univers. Drept 
argument prezentăm şi un text de bocet din folclorul românesc: Dragii noştri ochişori/ 
Cum or creşte pomişori,/ Dragile noastre mănuţi,/ Cum erau de hărnicuţi/ Şi cum s-or 
face ierbuţi [7].

Străbătută de un suflu legendar, eroic este şi Balada podgoreanului. Pentru a creşte 
doi haiduci, „voinici fără de seamăn”, tatăl e nevoit să ducă leagănul în vie, unde vântul 
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îi leagănă, luna îi înveleşte, iar viţa-de-vie îi hrăneşte. Participarea elementelor naturii  
la ridicarea celor doi voinici face parte din convenţionalul de poveste, ceea ce augmen- 
tează nuanţa epico-eroică a creaţiei.

Analizând ciclul de balade, dar şi întreaga proză vangheliană, criticul literar Mihai 
Cimpoi va consemna apelul conştient al scriitorului la substratul folcloric: „Am putea 
spune într-un singur cuvânt că baladele lui Spiridon Vangheli exaltă vitalitatea concretu- 
lui. Pe frontul lor solar izbucnesc muguri, se desfac flori, se pigmentează verdele, se întind, 
suave, ramurile, se îngână fratern ziua cu noaptea, pregătind prospeţimile dimineţilor  
şi se cheamă elementele în marea uniune orfică: ...Ieşi, soare, ieşi/ A-nflorit/ Astă noapte/ 
Un cireş! Mai este nevoie să vorbim aici de o înrudire cu folclorul copiilor şi în genere  
cu procedeele din baladele populare?” [8, p. 402].

Motivul drumului cu toate criteriile sale de convenţionalitate este reprezentat  
în Balada drumului. Metamorfoza săteanului în personajul drum vine să evoce permanen- 
tele căutări ale umanului întru afirmare. Ca exponent al iniţierii, în căutare de noroc este 
expus la mai multe încercări (traversează un sat din preajmă, unde se metamorfozează 
într-un „voinic semeţ din basme”, care întâlneşte în calea sa o pădure de ferestre, porţi 
care aşteaptă, însoţeşte pluguri în câmpie, fete la horă, copii la şcoală), ca într-un final  
să revină acasă, la „cătunul cel din vale, unde s-a născut în bulgări” [4, p. 175].

Drumul eroului folcloric duce peste mări şi ţări, peste ape întunecate însoţit  
de diverse obstacole şi popasuri. Vangheli îi găseşte aplicare ca drum de iniţiere, devenire, 
revenire în basmul modern Columb în Australia. Pentru a aduce o căldare de apă, personajul 
Mihu ajunge pe un tărâm care în accepţia lui pare a fi Australia (tărâmul necunoscut,  
de poveste). În momentul călătoriei sale este capturat de către o armată de iepuri, care 
declară război castei vânătorilor. Aceştia (iepurii) sunt înarmaţi, vorbesc şi se pregătesc 
de luptă. Personificarea ca mecanism al reflectării fantastice a forţelor naturii e utilizată  
în basm cu scopul de a evoca neputinţa omului în faţa acestora. Asemeni unui personaj  
din basmele fantastice, Mihu este salvat din temniţă de un iepure, drept răsplată pentru 
o faptă bună anterioară a eroului. Poposind la lacul Zânelor, este pus în situaţia de a-şi 
păzi hainele pentru a nu fi furate de către făpturile mitologice. Găsirea drumului spre 
casă aparţine, de asemenea, convenţionalului de poveste. Acest moment se realizează 
prin intermediarul Cocostârcul nas-Lung, fiul împăratului Ţugui. După o pregetare 
convenţională, momentul se declanşează imediat ce este chemat un văr de al lui nas-Lung, 
ca fiind mai umblat şi cunoscător al drumului spre satul de baştină al protagonistului. 
Mihu pare a fi o analogie a voinicului din basmul popular Tinereţe fără bătrâneţe  
şi viaţă fără de moarte. Plecat după apă în Australia, personajul refuză să se întoarcă  
acasă fără licoarea vitală, de aceea cocostârcii îl ajută să-şi finalizeze călătoria cu succes.

Apa vie, care străbate rădăcinile pomului vieţii din grădina Eden, este materializată 
prin imaginea fântânii, izvorului. În toate basmele populare ale lumii se povesteşte despre 
o fântână miraculoasă, vindecătoare a trupului şi întăritoare a spiritului. În episodul 
Fântâna cu agheasmă din basmul de proporţii Pantalonia – ţara piticilor este evocat 
ritualul săpatului fântânii. Agheasma produsă de fântână este rezultatul simbiozei dintre 
comoara de arginţi de la fundul fântânii şi a apei. În mai multe credinţe ale lumii argintul 
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e un metal preţios asociat principiului feminin, lunar şi acvatic [9, p. 17]. Ca imagine  
a castităţii (Sî rămâie [numele celui descântat] luninată şî curată,/ Ca argintu strecu- 
rat [10]) el reprezintă înţelepciunea celestă în simbolica creştinismului. Cunoscând 
această semnificaţie, creştinii utilizează cruci de argint pentru a obţine agheasmă.  
Sfinţită, apa ajunge a fi cea care tămăduieşte de boli, curăţă de păcate (prin taina bote- 
zului) şi alungă spiritele rele. Procesul „sfinţirii” este explicat de cercetătorii ştiinţifici  
prin faptul că argintul posedă proprietăţi bactericide, de unde rezultă şi perioada îndelun- 
gată de valabilitate a apei.

În mentalitatea poporului surparea fântânii poartă conotaţii nefaste. Prin urmare, 
atunci când Guguţă se îmbolnăveşte şi este transportat la spital la Bălţi, „şi te-i mira  
că scapă”, bunelul lui nu rămâne surprins:

„– Mata ştii că s-a prăbuşit fântâna astă noapte?
Bunelul parcă se aştepta la una ca asta:
– Am zis eu că mult n-o s-o ducă. Încă-i de tata făcută. Când au venit să-şi aleagă 

loc de sat, întâi au săpat fântâna asta şi dacă au văzut că apa îi bună, aici şi-au durat  
case. Lasă, că o fac la loc, să aibă Iezii apuşoară de la tata” [4, p. 156].

Întreţinerea fântânii argumentează sacralitatea ei în cultura tradiţională. Odată 
săpată, fântâna necesită îngrijire din partea oamenilor, iar datoria de a o menţine în bună 
stare se transmite din generaţie în generaţie. În cultura românească profanarea izvoarelor 
este un mare păcat, care generează mânia cerurilor. Săparea şi îngrijirea fântânilor are 
drept scop primordial potolirea celor însetaţi în numele strămoşilor. Iată de ce bunelul 
hotărăşte să le lase urmaşilor săi fântâna ca perpetuare a speciei umane şi a continuităţii 
între generaţii.

În numeroase texte ale creaţiei populare orale, dar  şi în ritualurile tradiţionale, 
întâlnim motivul lemnului în starea lui naturală, respectiv arbori de felurite specii, mulţi 
fructiferi (măr, păr, dud, alun etc.), dar şi specifici pădurilor din spaţiul geografic românesc 
(brad, tei, plop, salcie etc.), fiecare dintre ei având o predispoziţie practică în concordanţă 
cu ciclul existenţial uman.

Spiridon Vangheli se lasă fascinat de semnificaţiile ancestrale ale simbiozei dintre 
om  şi arbore, încât creează pasaje uimitoare şi semnificative. În Pantalonia – ţara piticilor 
un personaj îşi găseşte leacul în legarea propriu-zisă de pomul din ogradă cu o funie. 
După expirarea celor trei zile convenţionale, piticul coboară jos perfect sănătos. Copiii 
lui Vangheli îşi găsesc alinare în braţele bunelului nuc (Doi bunei), a teiului din ogradă 
(Teiul), a mărului din livadă (Isprăvile lui Guguţă), a dudului de la poartă (Titirică). 
În nuveleta Mătuşa cu doi brazi, arborii veşnic verzi constituie pentru bătrâna nadea 
toiagul şi mângâierea de la sfârşitul vieţii. „Am doi băieţi”, spune mătuşa atunci când 
vin copiii să-i împodobească coniferii. În cultura românească bradul e una din cele mai 
frecvente variante ale Pomului vieţii şi ale Arborelui cosmic. E considerat copac-totem 
al protoromânilor. Simbolizând viaţa veşnică, tinereţea şi vigoarea, mândria, curajul  
şi verticalitatea (masculină), e prezent în ritul de nuntă (bradul mirelui) şi de înmormân- 
tare, unde semnifică „tânărul nelumit” (neînsurat). Se crede că la naşterea unui prunc  
în munţi apare un brad şi se instaurează o osmoză durabilă între arbore şi om. Moartea 
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unuia din ei duce inevitabil la sfârşitul celui de al doilea. În literatura populară româ- 
nească, dar şi în a scriitorilor profesionişti, după cum putem observa, bradul e înconjurat 
de o adevărată aură poetică, fie în ipostaza sa de simbol al vieţii, fie ca arbore funebru  
sau ca simbol al tristeţii [9, p. 24].

Un alt motiv care excelează în proza lui Spiridon Vangheli este cel al păsării.  
De la bun început vom preciza că în folclorul românesc pasărea are diverse semnificaţii: 
„Simbol arhetipal al elevaţiei, al năzuinţei de ridicare spre valorile absolute ale cerului 
şi metafora constantă şi universală a sufletului” [9, p. 129-130]. Ea reprezintă agentul  
de legătură dintre mediul ceresc şi cel terestru, dintre cele două tărâmuri: cel „de aici”  
şi cel „de dincolo”. O altă semnificaţie importantă este spiritul şi inteligenţa. Prozatorului  
îi reuşeşte să reprezinte prin porumbeii personajului din miniatura Prietenii lui Bujor 
spiritul şi inteligenţa copilului. Chiar şi in Isprăvile lui Guguţă, protagonistul povestioa- 
relor găseşte cel mai ingenios mod de a alina inimile şi sufletele oamenilor. Drept mesaj 
din partea soţului plecat la armată, Guguţă expediază unei femei un hulub de hârtie.

În una din miniaturile sale Spiridon Vangheli ne dezvăluie semnificaţia spirituală  
a porumbeilor, ca fiind păsări divine, aducătoare de pace şi linişte (Pasărea păcii).  
În tradiţia creştină vedem lucrul acesta ilustrat în Biblie. Aici, anume porumbelul e acel 
care aduce ramura de măslin lui noe, vestindu-i prin aceasta că potopul a luat sfârşit  
şi pe pământ s-a instaurat pacea şi armonia, speranţa şi fericirea. Porumbelul e simbolul 
purităţii morale a omului curăţit de păcate şi de cele lumeşti, este întruchiparea sufletului 
celor drepţi.

În cultura românească imaginea rândunicii are semnificaţie sacră. Rândunica  
de sub streaşină, barza de pe acoperiş sau din pom, şarpele de casă alcătuiesc un fel  
de „spirite tutelare ale casei” [11, p. 534]. Sosirea rândunicilor „e aşteptată la Buna  
Vestire, deşi timpul e încă destul de rece. Poporul crede că «dacî faşi an de an rândunica 
cuib la casî, apu şeea-i [casă] cu noroc; aşa spun bătrânii» [12]. <...> Cei mai mulţi, chiar 
şi cei necredincioşi, sunt convinşi că este un mare păcat să strici cuibul unei rândunele, 
pentru că «tari greu faşi cuibul, sî chinuieşti <...>; târâi lutu cu gura» [13]. În afară  
de aceasta, se zice că rândunica (la fel şi cocostârcul) se răzbună pentru cuibul stricat. 
«Ti blastâmî şi toatî casa ţ-o măscăreşte cu glod» [12]” [14, p. 50-51]. În concepţia  
altor popoare, dar şi la români, rândunica este „mesagera binelui, a fericirii şi speranţei, 
simbol al renaşterii, dimineţii, răsăritului soarelui, al confortului familial. Ca orice  
simbol al vieţii şi mijlocitor între lumea de aici şi cea de dincolo, are anumite asociaţii 
cu moartea” [15, p. 155-156]. De aceea, când primăvara nu revin la cuiburile lor şapte 
rândunici, doi cocostârci şi o ciocârlie, personajele din Steaua lui Ciuboţel, leagă doliu  
la porţile caselor rămase fără păsări. Drept răsplată pentru bunătatea sufletească a lui 
Ciuboţel rândunicile aleg turnul lui pentru a-şi dura cuiburile, astfel încât norocul  
şi bunăstarea să nu-l părăsească niciodată.

Purtând aceleaşi conotaţii ca ale motivului analizat anterior, imaginea cocostârcului 
e prezentă aproape în toate lucrările vangheliene. În spiritul autorului dramei Păsările 
tinereţii noastre (Ion Druţă), Spiridon Vangheli le plasează în ţesătura prozelor sale 
anume pentru a reda viaţa de la sat, liniştită şi cuminte, legătura omului cu pământul, 
care i-a dăruit viaţă şi l-a crescut. Cu o nostalgie în suflet ne mărturiseşte naratorul despre 
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pierderea cu timpul a acestei legături: „Erau singurii cocostârci prin părţile celea. S-au 
rărit casele cu stuf şi satele au rămas fără cocostârci” (Păsările lui moş Petruţ). Reve- 
nirea ciclică la cuibul său semnifică regenerarea, iar aceasta simbolizează sosirea primă- 
verii. Prin urmare, în Păsările lui moş Petruţ bătrânul nu strică casa cea veche acoperită 
cu stuf, ci o lasă drept moştenire păsărilor pentru a avea an de an unde se întoarce. 
Cocostârcul reprezintă şi grija copiilor faţă de părinţii lor. În Cocostârcii cuplul ovipar 
îşi alege pentru cuib casa unor bătrâni, „care nu era cea mai frumoasă din sat”. Părăsiţi 
de copii, bătrâna cu „obrazul încreţit şi doi ochi să se uite spre poartă”, iar bătrânul  
cu „o cuşmă de păr alb în cap şi un toiag în mână”, îşi găsesc fericirea vieţii în cele  
două păsări: „Când vedeau cocostârcii stând într-un picior pe acoperişul casei – parcă  
le venea inima la loc şi casa li se părea plină” [4, p. 53]. Cocostârcul mai este considerat 
aducător de daruri şi averi sau dătător de viaţă. Într-o legendă despre luptele moldove- 
nilor cu turcii sesizăm această semnificaţie. După un timp îndelungat de asediere a cetăţii 
oştenii moldoveni au rămas fără mâncare, fără apă. Salvarea vine din partea acestei  
păsări care le aduce în cioc un strugure de poamă, astfel încât oştenii prind la puteri  
şi câştigă bătălia.

Cucul, ca pasăre familiară românilor, apare în lirica populară ca cel care anunţă 
primăvara, iar poetul anonim asociază de imaginea lui o stare de nelinişte şi îndemn  
la dragoste: Cântă cucu-n vârf de munte/ Şi-mi aduce doruri multe./ Păsăruică, cântă-n 
iarbă,/ Trece badea nu mă-ntreabă/ Parcă nu i-am fost eu dragă./ Şi eu trec şi nu-l în- 
treb/ Numai cu ochiul petrec, / Păsăruică de la munte, / Am auzit că ştii multe, / De ştii 
multe, hai mă-nvaţă / Cum să-l am pe badea-n braţe [16].

Aceeaşi semnificaţie este sesizată şi de Spiridon Vangheli atunci când recurge  
la imaginea cucului pentru a explica de unde s-a luat pe lume tata lui Guguţă:

„Cică era duminică atunci, cânta cucul în salcâmul de la poartă şi bunicul îi spune 
bunicăi:

– Trei băieţi am ridicat, hai, bre nevastă, să mai facem unul la bătrâneţe, aşa  
de râsul lumii.

– nu auzi? Bat clopotele la biserică, măi, iar tu umbli cu şaga…
Clopotele, de, au încetat să bată, povestea tata, dar pasărea din salcâm nu se ogoia: 

Cu-cu! Cu-cu!
Mamei i-a plăcut cum cânta cucul şi m-a făcut la nouă luni pe mine. Ia aşa mititel, 

arăta tata, din sclipuială.
S-a născut tata dintr-o şagă, dar acum spune şi tu: aşa-i că a fost de treabă pasărea 

aceea? Dacă nu cânta ea în salcâm şi nu se ivea tata pe lume, aveam eu azi urechi?  
Aveam gură? Şi cine îţi scria amintirile mele din copilărie? Guten Morgen!” (Credeam  
că America e o …femeie).

O altă tangenţă cu orizontul folcloric o descoperim în escaladarea vangheliană  
a convenţionalului de poveste. Menţionăm că basmele folclorice rămân a fi mituri şi din 
punct de vedere funcţional. De multe ori acestea explică apariţia unor elemente de relief, 
a unor comportamente ale animalelor, a ciclurilor calendaristice, sancţionează cunoscute 
ritualuri şi reguli de conduită, distrează şi entuziasmează pe ascultător cu faptele pline  
de nobleţe sau de şiretenie ale eroilor.
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În proza lui Vangheli depistăm un spaţiu al imaginarului, plăsmuit după cel folclo- 
ric (de poveste sau de baladă): realitatea poartă amprenta miraculosului, uneori aspiraţia 
eroului spre reprezentările spaţiale invocă elemente de fantastic: are loc prelungirea 
cotidianului în imaginar. Personajele vangheliene, de exemplu, trăiesc povestea în lucrurile 
cele mai obişnuite (călătoria lui Guguţă într-un butoi spre Marea neagră şi întâlnirea 
acestuia cu delfinii; călătoria lui Mihu în Australia şi descoperirea împărăţiei iepurilor  
şi a cocostârcilor, călătoria Ghiocicăi în împărăţia nourilor după ploaie; antropomorfiza- 
rea oamenilor de zăpadă în Isprăvile lui Guguţă şi Steaua lui Ciuboţel, descoperirea 
lumii fantastice din barba lui Moş Crăciun de către Guguţă, magia cuşmei ca rezultat  
al faptelor bune ale băiatului, metamorfoza treptată a oamenilor de zăpadă în Ghiocica, 
apoi în Florile-Soarelui (ca o redare animată a ciclului calendaristic), sporirea puterilor  
prin adormirea în leagăn a adulţilor şi prin încălţarea papucilor celor maturi etc.). 
Imaginaţia individuală se împleteşte cu cea colectivă în vederea reprezentărilor fantas- 
tice. Are loc personificarea fiinţelor necuvântătoare: flora şi fauna vorbesc, se sfătuie, 
luptă; forţele naturii capătă trăsături umane: nourii se joacă, stelele coboară pe pământ 
în ospeţie la Ciuboţel; părţile corpului uman se antropomorfizează (Slugile lui Pintilie, 
Feciorii lui Ciuboţel).

Prozatorul recurge la elementele de poveste pentru a trasa situaţii, tablouri, stări, 
scene, atitudini. nu mimează, ci asimilează substanţa basmului în templul de simboluri 
şi viziuni. Astfel observăm exploatarea eroilor de poveste şi baladă (Făt-Frumos, Ileana-
Cosânzeana, Muma-Pădurii, Sătilă, Flămânzilă, Dârdâilă, Buzilă, zâne, calul zburător, 
Soarele, Luna) ca proiecţii ale unor stări sufleteşti şi atitudini morale, ca imagini  
ale frumosului şi urâtului, ale binelui şi răului; preponderenţa numerologiei magico-
simbolice: 3, 7, 9 (denumiri de localităţi: Trei Iezi, Şapte Măguri; elemente spaţiale:  
peste nouă mări şi ţări; stări sufleteşti: în al nouălea cer de fericire; suma obiectelor:  
trei nouri, trei omuleţi verzi, trei zile, şapte copeici, şaptezeci şi şapte de sănii, băiatul  
cu trei ochi, nouă colăcei etc.) ş.a.

Dintre fiinţele năzdrăvane ale eposului folcloric (oaia năzdrăvană, câinele devotat) 
preponderenţa valorificării, revine calului (calul zburător, calul năzdrăvan care mănâncă 
jăratic, murgul – prietenul haiducului). Pe lângă enunţarea conotaţiilor tradiţionale mai 
capătă şi semnificaţii noi. Pentru a reda mai plastic copilăria în fuziune cu imaginea 
tradiţională a satului, Spiridon Vangheli recurge la pasajul despre calul alb cu ochi  
albaştri (Titirică), care, în fond, devine prietenul de joacă al copiilor din satul Cucuieţi. 
Personaj din sistemul mitologiei populare româneşti, calul s-a afirmat destul de ambi- 
valent în concepţia poporului. Prin urmare, aria semantică a credinţelor îl consideră: 
„când binecuvântat, când blestemat, când curat, când spurcat, când util, când păgubos, 
când binevoitor şi benefic, când răuvoitor, când malefic, când năzdrăvan şi fermecat,  
când banal şi nărăvaş etc.” [17, p. 47]. Racordat de prozator la lumea copilăriei, calul alb 
devine o prestanţă a luminii, a soarelui şi reprezintă măreţia şi nemurirea [5, p. 23].

De convenţionalul poveştii folclorice ţine şi apariţia personajelor: mătuşa Dalba, 
moş Dalbu şi Ucu. Plăsmuiţi din zăpadă de către protagonistul din Steaua lui Ciuboţel  
şi antropomorfizaţi excelează caracterul fabulos al operei.
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Observăm respectarea aleatorie a convenţiilor privind formulele tipice de proză po- 
pulară. Formula iniţială: „Cică a fost odată demult, foarte demult” şi formula finala: „Da 
Fulgu trăieşte şi azi în Cucuieţi” marchează intrarea şi ieşirea din fabulos. Atenţionăm 
doar că naratorul inovează formula iniţială, punând povestea pe seama spuselor altcuiva. 
„Cică”, adică se spune, fără a nega ca în basmul popular („a fost odată ca niciodată”),  
iar formula finală include o reflecţie asupra realităţii sociale, alta decât în lumea basmului.

Folclorismul creaţiilor vangheliene îl vedem şi în abundenţa de termeni şi expresii 
populare, regionalisme fonetice sau lexicale: a face pe mortul în popuşoi, a juca tananica, 
a avea orbul găinii, a face cu ou şi oţet, a spune cai verzi pe păreţi, a o face de oaie,  
a da tătarii, a adormi buştean, a-i face de petrecanie, hăisa cu vorba; cum-necum, harcea-
parcea etc.

Din obiceiurile ciclului calendaristic este explorat, mai cu seamă, uratul la An 
nou. Observăm împletite în ţesătura prozei fragmente din poezia sărbătorilor de iarnă:  
S-a sculat badea Vasile/ Într-o joi dimineaţă,/ S-a dus la arat, la semănat./ Scoa-
te-ţi colăcelul/ Că îngheaţă băieţelul./ Hăi, hăiii!/ La anul şi la mulţi ani! [4, p. 96];  
Sara asta din ia sară/ Tare-i bună şi uşoară./ Cu trei fire de mătasă/ Bine v-am găsit  
la asă!/ Şi cu trei de busuioc/Bine v-am găsit pe loc!/ Ian, mai îndemnaţi, măi!/ 
Hăi, hăăăii! [Ibidem, p. 93. Pentru comparaţie a se vedea subcompartimentul Plugu- 
şorul în culegerea Folclorul copiilor: 18, p. 35-41].

Drept proză dedicată publicului infantil, dar nu numai, se bucură de asimilarea 
elementelor din folclorul copiilor. Astfel observăm preluarea unor poezii-formule dedi- 
cate fenomenelor naturii, faunei, florei, cimilituri, numărători, crearea micropoveştilor 
(Moş Crăciunii) etc. Exemplificăm: Nour, bour, îţi dau iarbă,/ Scoate luna de sub barbă,/ 
Nour, bour, nu fi prost,/ Pune luna unde-a fost! [4, p. 252]; Ruză, buburuză,/ Încotro vei 
zbura,/ Acolo m-oi însura [19, p. 54]; Unuieli, buburuz,/ Ne-am ascuns într-un harbuz! 
[4, p. 260]; Nour, nour, împărat,/ Ce stai nour, încălţat?/ Nour, nour, mă asculţi?/ Hai, 
descalţă-te desculţ!/ Poartă-ţi picioruşele/ Pe la toate uşile… [Ibidem, p. 239]; Un pai,/ 
Un susai,/ Hei, tractorule, ce stai?/ N-are timp nenea Isai! [Ibidem, p. 105]; Mie una,/  
Ţie două –/ Şi-ţi mai dau şi-o coadă nouă! [Ibidem]; Vâjâieli/ Prin nuieli,/ Cotco- 
daci/ Prin copaci! [Ibidem, p. 78]; Nani, nani,/ Mâna mamei… [Ibidem, p. 76]; Lie,  
lie,/ Ciocârlie,/ Cântec dulce/ Din câmpie! [Ibidem, p. 22] etc. [A se vedea: 18, p. 49;  
p. 50; p. 79; p. 81-82 etc.].

Am putea la nesfârşit vorbi despre folclorismul vanghelian. Cert e că prin opera sa 
scriitorul a încercat să se apropie de spiritul nostru naţional, or, aceasta ar fi fost imposi- 
bil fără materializarea poetică a etosului popular (deoarece, în fond, proza vangheliană 
e una cu un pronunţat caracter liric), fără valorificarea întregului potenţial etico-moral 
al folclorului, cu atât mai mult că opinăm pentru funcţionalitatea morală a literaturii. 
Calitatea folclorismului vanghelian rezidă în libertatea elementului personal, neabsorbit 
de cel folcloric, ba dimpotrivă, anume cel din urmă cunoaşte o reinterpretare individuală 
în funcţie de variatele preferinţe etice şi spirituale ale maestrului de condei, de extinderea 
şi nivelul osmozei cu folclorul, de sarcinile concrete urmărite de scriitor, de specia 
valorificată, de calităţile creatoare ale celui implicat în proces.
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SEMNIFICAŢIA  INELULUI 
DIN  TIMPURI  ARHETIPALE 
PÂNĂ  ÎN  PREzENT

The ring’s significance from the archetypal times till now

Abstract. Arrived until nowadays and traditionally worn on the ring finger, only by  
the woman first and then by her husband too, the ring always symbolized fidelity and devo- 
tion, engagement and care of the soul mate, representing and the gift-declaration, with  
romantic connotations. The symbolism of the engagement ring and also of the wedding one 
represents the sacredness of the new couple expressed by the loyalty and the trust of the 
opposite sex young people who, being in love, have sworn each other to spend the couple’s 
life until the last moments in mutual understanding and eternal love.

Manufactured since the ancient Egypt, about 5000 years ago, from rush, reed, sedge 
and papyrus by the method of twisting and weaving in form of circular rings, the ring had 
a decorative function. Currently the custom of wearing the bridal ring symbolizes the new 
family – a rite of passage from being a bachelor and a made to the new status of husband and 
wife. Thanks to the Christian faith – part of the Romanian people’s psychology, we respect 
faithfully even today the ring’s connotations in marriage ceremonies.

Keywords: symbol, ring, sealed ring, funeral ring, engagement ring, wedding ring,  
the ritual seat, the dance Hora, circle, the custom of rings’ chosen.

Una dintre adevăratele podoabe cu o semnificaţie deosebită din cadrul logodnei  
şi nunţii tradiţionale este inelul. În prezentul demers vom încerca să cercetăm simbo- 
lismul inelului de logodnă şi al celui de căsătorie.

Inelul de logodnă constituie primul simbol al dragostei care deschide ferestrele 
inimii şi indică calea spre o viaţă fericită. În toate perioadele temporale inelul având formă 
circulară este perceput ca simbol al unităţii şi al eternităţii. Asociat cu soarele, luna şi zeii, 
inelul se consideră un obiect magic sau sacru, pentru că asigură protecţie purtătorului.

Printre primele popoare care au început utilizarea inelului, transformându-i 
semnificaţia în reguli şi legi de bună conduită, păstrând respectul faţă de forţele magice 
ale lui şi preţuindu-i importanţa în organizarea vieţii până la ultimele clipe ale existenţei, 
au fost grecii, romanii şi egiptenii.

Obiceiul purtării unui inel – simbolul celor două persoane logodite − se presupune 
că îşi are originea în Egiptul Antic şi a provenit de la sigiliu sau inelul de sigiliu care 
reprezenta puterea, iar purtătorul inelului era considerat o persoană cu mare autoritate. 
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Dacă o persoană de viţă regală dorea să transmită puterea sa unui oficial, era obligat  
să-i ofere propriul inel. Un asemenea exemplu întâlnim în Geneza 41, 42: „Faraonul  
şi-a scos inelul din deget şi l-a pus în degetul lui Iosif”. Cu timpul, egiptenii au transfor- 
mat inelul cu sigiliu într-un ornament. De atunci egiptencele bogate au început a purta 
inele de aur pe toate degetele, iar femeile sărace – din bronz, sticlă sau lut.

Romanii au folosit inelele pentru a lega oamenii de aceeaşi clasă socială şi de 
a uni partenerii de căsătorie, fiind purtate pe mâna sau pe degetul care le plăcea mai 
mult. Primele inele ale romanilor au fost confecţionate din fier şi simbolizau puterea  
şi persistenţa. Papa nicolae I (secolul IX) a făcut din inelul de logodnă din aur o cerinţă 
obligatorie: bărbatul să-şi demonstreze averea şi capacitatea de a avea grijă de soţie.  
În anul 1215, Papa Inocenţiu al III-lea a permis ca inelele să fie confecţionate din orice 
metal (inclusiv argint şi fier). Ei considerau ceremonia de logodnă cel mai important 
eveniment din cadrul nunţii. Inelul simplu din fier, dăruit de fidanţat familiei miresei  
la logodnă, semnifica angajamentul său şi capacitatea sa financiară – „simbol al robus- 
teţii, al asprimii, al tenacităţii, al rigorii excesive şi al inflexibilităţii” [1, p. 390].  
Din momentul acceptării inelului, viitoarea mireasă avea datoria să se supună bărba- 
tului, ascultându-l până la sfârşitul vieţii. Mai târziu, mirele dăruia miresei două inele, 
primul confecţionat din aur, întrebuinţat numai la festivităţi, cel de-al doilea – din 
fier, destinat a fi purtat în gospodărie pentru a evita degradarea celui de aur. Cu toate  
acestea, multe popoare considerau că fierul are valoare sacră, deoarece credeau  
că metalul a „căzut din cer, fie că, a avut origine terestră” [1, p. 391].

Meritul grecilor constă în prioritatea promovării tradiţiei de a purta inelul pe dege- 
tul al patrulea de la mâna stângă, unde „vena amoris” (vena dragostei) se conectează  
cu inima.

Aproximativ cu 5 000 de ani în urmă, egiptenii purtau inele cu pietre preţioase  
şi semipreţioase, fapt demonstrat de hieroglifele vechiului Egipt, şi simbolizau bogăţia, 
fiind o podoabă a prinţilor, prinţeselor şi aristocraţilor.

Una din legende relatează că originea inelului de nuntă are rădăcini în deşertul 
Africii de nord, în luncile fertile ale nilului, încă pe timpurile vechilor egipteni.  
Din firele de iarbă şi papirus, ce creşteau pe malurile acestui râu, se împleteau inele  
şi brăţări – bijuterii ce simbolizau cercul, drept constituent al eternităţii.

Primul inel de logodnă cu diamant a fost cel al arhiducelui Maximilian de Austria 
dăruit logodnicei sale, Maria de Burgundia, în anul 1477, diamantele având puteri magice 
asupra dragostei, purităţii şi fidelităţii.

Drept dovadă istorică ce confirmă existenţa tradiţiei „de a purta inele” la popoarele 
balcanice sunt mai multe descoperiri arheologice, printre care şi Inelul de la Seimeni, 
numit „inelul sigilar”, descoperit în iunie 2014 în interiorul unei amprente discoidale 
din secolele I-II d. Hr. Se presupune că acest inel a fost purtat de un preot şi simboliza 
prin culoarea roşiatică a bronzului viaţa terestră: succesul, abundenţa, prosperitatea, 
regenerarea, belşugul, fecunditatea, fertilitatea. Simbolurile incizate pe inel sugerează 
faptul că a fost utilizat în ritualul de trecere şi întemeiere, oferind tinerei perechi, în cazul 
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căsătoriei, un „pom al vieţii pentru început” şi binecuvântarea de a-l completa cu pe- 
rechi de axe-ramuri (copiii născuţi în respectiva familie), ca în căsătorie: „femeia  
să ducă viaţa mai departe, pentru a se nemuri, făcându-i bărbatului mulţi copii, vegheată 
de şarpele casei, iar el, falnic şi nemuritor ca bradul, trudind la coarnele plugului să nu uite 
că familia este ca raza soarelui care biruie întunericul nefiinţei, apărată de semnul crucii, 
capabil să-i facă pe toţi nemuritori, dăruindu-le case în cer” [2].

Inelul funerar, depistat în anul 1912 în satul Ezerovo, com. Părvomai, reg. Plovdiv, 
Bulgaria, într-un mormânt din secolul V î. Hr., este de aur, având gravată o inscripţie  
în limba tracă: Rolis tene as ner enea til teani skoa ra zea do mean til ez viu ta mine  
Raz il ta, care tradusă în limba română înseamnă: „Rolis ţine acest inel strălucitor, 
păstrează-l [din] ziua [în care] lumina părăseşte [cerul] [şi] părăseşti lumea [aceasta]  
[şi] viu [rămâi] în mine (în amintirea mea) raza ta (din tine, care-ţi aparţine, a cărei dragos- 
te o ai)”. Textul respectiv este unul asemănător celor scrise pe monumentele funerare,  
dar şi „incizate pe inele funerare” [2].

Pentru creştini cercul în inelele de logodnă şi de căsătorie reprezintă legătura sacră, 
eternă, spirituală dintre cele două jumătăţi-pereche (bărbat şi femeie) şi semnifică căsă- 
toria lor, adică unirea celor două jumătăţi de suflet în unul întreg. De exemplu: inelul  
purtat de călugăriţe înfăţişează căsătoria lor sacră cu Iisus; simboluri ale unirii  
cu biserica sunt inelele episcopale; simbolul inelului papal, distrus la moartea prea- 
înaltei feţe bisericeşti, numit „inelul pescarului”, evocă episodul cu Sfântul Petru  
la pescuit, „menit esenţialmente să simbolizeze o legătură, să lege. Apare astfel ca semn 
al unei alianţe, al unui jurământ, al unei comunităţi, al unui destin asociat” [1, p. 467]. 
Bunăoară, importanţa simbolică a imaginii îmblânzitorului de şoimi care a fixat inelul  
de gheara şoimului – „simbol al lui Horus, regele zeilor şi al regalităţii în general”  
[3, p. 70], se asemuieşte „cu cea a Abatelui, substitut al dumnezeirii, care, trecând inelul 
nupţial pe degetul novicei, face din aceasta mireasa lui Dumnezeu, slujnica Domnului. 
Aceasta dă inelului valoare sacramentală, el este expresia unui jurământ. Se va constata  
că în timpul slujbei de căsătorie tradiţia cere ca logodnicii să-şi schimbe verighetele 
între ei, aceasta demonstrează că relaţia evocată mai sus se stabileşte de două ori între 
ei, din două sensuri opuse: o dialectică de două ori subtilă, care cere ca fiecare dintre soţi 
să fie totodată stăpânul şi sclavul celuilalt” [1, p. 467]. Potrivit cercetătorilor francezi 
Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant simbolistica respectivă permite la toate nivelurile 
interpretării „să fie apropiată de cea a cingătorii” [1, p. 467].

Din punctul de vedere al tradiţiei creştine, inelul de logodnă este pus pe degetele 
tinerilor care au îmbrăţişat iubirea revărsată de Dumnezeu numai în cadrul logodnei, 
făgăduindu-se unul altuia ca soţ sau soţie, şi semnifică un gest duhovnicesc de maximă 
importanţă. Biblia relatează doar despre inelul cu sigiliu ca simbol al demnităţii  
şi al autorităţii. Atunci, când Tamar s-a deghizat într-o prostituată pentru a-l întâlni  
pe socrul ei, Iuda, ea i-a cerut inelul, lanţul şi toiagul ca zălog că-i va trimite un ied  
din turma sa (Geneza 38, 17-19). Obiceiul folosirii inelului cu sigiliu ca inel de logodnă 
a fost împrumutat de către iudei şi creştini de la romani. În cadrul ceremoniei de logodnă 
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mirele trebuia să ofere miresei o sumă de bani sau un obiect de valoare. Cu timpul  
s-a ajuns în mod firesc la obiceiul ca acest obiect să fie un inel. noul Testament nu oferă 
nicio menţiune despre inelul de logodnă, deoarece obiceiul folosirii inelului nu era  
specific perioadei date temporale. Cea mai timpurie dovadă a existenţei unui inel creştin 
de logodnă a fost descoperită în catacombele Romei, sub un loc de înmormântare, 
datând cu anul 200 d. Hr. Din aceeaşi perioadă avem mărturiile lui Tertullian şi Clement 
Alexandrinul despre folosirea de către creştini a inelelor de logodnă. Conform acestor 
mărturii, presupunem că creştinii au adoptat inelul de logodnă în ultima decadă a seco- 
lului al II-lea. Mai des, inelele creştine erau confecţionate din bronz, cele de aur erau 
rare. Deoarece inelele confecţionate din metale preţioase nu corespundeau învăţăturilor 
Bisericii, creştinii din acele timpuri purtau doar un inel, cel de căsătorie.

La slujba de logodnă, după ce preotul sfinţeşte verighetele, le îmbracă împreună  
cu naşii pe degetul inelar de la mâna dreaptă a mirilor: verigheta miresei o pune pe de- 
getul mirelui, iar cea a mirelui, pe degetul miresei.

Dacă urmează cununia, naşii mută verighetele mirilor pe mâna stângă, chiar înainte 
de începerea slujbei. În timpul cununiei verighetele sunt îmbrăcate pe mâna dreaptă  
a mirilor în felul următor: naşul va lua verigheta mirelui de pe degetul miresei şi o va  
pune pe degetul inelar stâng al mirelui, iar naşa va executa acelaşi lucru pentru mireasă, 
această procedură se efectuează de trei ori, ca într-un final verighetele să ajungă în poziţia 
în care trebuie să fie. Purtarea verighetelor este un gest romantic, care denotă afecţiune 
şi respect şi care, din fericire, a supravieţuit până la ora actuală. Inelele de cununie 
simbolizează legătura dintre soţ şi soţie stabilită în momentul căsătoriei şi vor fi purtate 
de cei doi toată viaţa.

Pretutindeni, în arealul românesc dintre Prut şi nistru, podoaba respectivă poartă 
numele de inel, doar în unele localităţi mai este numită verighetă. Studiind explicaţia  
din dicţionar a cuvântului inel, observăm că „inel de logodnă = verighetă” [4, p. 441],  
de asemenea şi sinonimul cuvântului inel este „1.v. verighetă” [5, p. 217] – (verigă +  
suf. -etă), inel de metal (preţios, fără pietre) purtat ca simbol al legăturii dintre logodnici 
sau soţi.

Mai multe surse ştiinţifice relatează că obiceiul inelului de logodnă a simbolizat 
angajamentul şi dorinţa de a trăi împreună mereu, ataşamentul intens dintre cei doi  
şi siguranţa relaţiilor în viitor. Acest ritual ancestral demonstra că bărbatul îşi „alegea” 
perechea pentru a fi doar a lui, din dorinţa de a asigura angajamentul, credinţa  
şi devotamentul femeii – simboluri ale iubirii şi fidelităţii împărtăşite de cuplu. Dreptul  
la „alegere” îi aparţinea numai bărbatului, aceasta însemnând că femeia nu dăruia nici- 
odată inel de logodnă.

Din toate timpurile, pentru românii de pretutindeni, inelul de logodnă a simbolizat 
legătura de dragoste şi respect reciproc dintre fata mare şi flăcăul care avea să-i devină 
soţ – suflet-pereche, caracterizat prin nivelul cunoaşterii partenerului: „parcă se cunosc  
de o viaţă”, sentimentul de familiaritate, de conexiune profundă şi atracţie sufletească, 
dar şi fizică. Sufletul-pereche e simbolul partenerului, a celei de a doua jumătăţi a unui 
tot „întreg”.
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Prin unire aceste două jumătăţi formează un tot întreg, fără început şi fără sfârşit, 
care este asemuit:

• fie dansului hora – simbolul identităţii noastre naţionale, răspândit în întreg 
arealul românesc, care valorifică multiple semnificaţii: „ieşitul la horă” înseamnă trecerea 
în rândul fetelor şi flăcăilor, demni de a forma o familie; „dacă ai intrat în horă, trebuie 
să joci până la capăt” – expresie ce semnifică şi respectarea angajamentului luat de soţ 
şi soţie cu ocazia căsătoriei; „s-a primenit de horă” – rit ce confirmă că hora nu este  
un eveniment oarecare, ci unul care oferă prilejul unei autentice manifestări de sărbă- 
toare, atât a perechilor îndrăgostite, logodite, căsătorite, cât şi a comunităţii;

• fie colacului de ritual – care are aceeaşi formă circulară ca şi inelul, împletit, 
mai des, din două fâşii de aluat, asemenea celor doi însurăţei, întâlnit la naştere, nuntă  
şi înmormântare, Crăciun, Anul nou, Paşte, simbolizând cele mai importante momente 
din viaţa unui om, a unei familii, colectivităţi, fiind, totodată, şi simbol al fertilităţii, 
abundenţei şi bucuriei, dar şi al apartenenţei la o comunitate, pe de o parte, şi la o ordine 
spirituală superioară, pe de alta. Renumitul etnograf român Ion Ghinoiu în lucrarea 
Mica enciclopedie de tradiţii româneşti defineşte semnificaţia colacului, ţinând cont  
de dimensiunea, forma, mărimea, tehnica, ornamentarea şi timpul de preparare a lui, 
în felul următor: „colacul substituie omul sau divinitatea căreia i-a fost menit. El este 
perechea sufletului omului, fără de care acesta nu se poate integra în existenţă (colacii  
de la naşterea copilului), preexistenţă (colacul, în special colacul miresei) şi postexistenţă 
(colacii preparaţi la înmormântare, la 40 de zile şi la şapte ani după înmormântare,  
la Sâmbetele morţilor şi la Moşi), în comunitatea de credinţă (colacii naşilor), <…>,  
în ceata fetelor şi feciorilor în vederea căsătoriei (colacul la intrarea fetei în horă  
sau în joc). Colacii care substituie omul sunt legaţi de obiceiurile din ciclul familial,  
aşa cum colacii dedicaţi divinităţii sunt legaţi de obiceiurile calendaristice”  
[6, p. 83-84]. În obiceiurile de nuntă întâlnim diverse variante de oraţii cum ar fi:  
„Oraţii de dat colacii” (Mânţănita), unde colacul ca şi inelul este de formă rotată, simbo- 
lizând viaţa fără început şi fără sfârşit, veşnicia: Mânţănim, mânţănim/ De aceşti colaci,/ 
Mândri şi rotaţi,/ Ca piatra morii măsuraţi [7, p. 164]. Aici, forma colacului este asemuită 
cu cea a pietrei morii, care de asemenea este rotundă ca şi a inelului. Totodată, observăm 
că inelele de cununie se procură în pereche, mirele şi mireasa constituie o pereche, nunul  
şi nuna de asemenea reprezintă o pereche, colacii naşilor de cununie sunt oferiţi în pe- 
reche: Ajungă-te multă cinste şi voe bună/ Pe dumneata, cucoane nun mare,/ Şi pe  
dumneata, cuconiţă nună mare!/ Vă închinăm o pereche de colăcei,/ Cu zahăr zăhăruiţi,/ 
Cu şofran şofrăniţi,/ Pentru guriţele dumneavoastră sânt gătiţi [7, p. 165], sau se coceau 
colaci gemeni, care se puneau în patru colţuri ale mesei. Perechea reprezintă un cuplu 
de oameni de sex opus, obiecte de ritual unice în felul lor, care semnifică realizarea 
echilibrului şi este atribuit Mamei Cosmice – simbolul întregii naturi, unde întâlnim 
frumuseţea, blândeţea, sensibilitatea şi bunătatea, exprimate prin originalitatea florilor, 
păsărilor, copacilor şi a râurilor – toate vorbesc despre aspectul de Mamă Cosmică –  
Mama lui Dumnezeu, de instinctul creator al Atotputernicului. Perechea simbolizează 
dualismul pe care se sprijină orice dialectică, efort, luptă, mişcare sau orice proces;
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• fie cercului – „simbolul perfecţiunii, omogenităţii, mişcării imuabile şi eterne, 
care nu are nici început, nici sfârşit. Pe plan cosmic, simbolizează cerul, în opoziţie  
cu pătratul care e simbolul pământului” [8, p. 36]. De asemenea, cercul este apreciat  
şi ca „simbolul timpului, al veşnicei reînceperi” [8, p. 36], iar veşnica reîncepere  
în iconografie este reprezentată prin „imaginea şarpelui ce-şi muşcă coada” [8, p. 36]. 
Versiunea că cercul restrânge un spaţiu, demonstrează şi faptul că „mişcarea de rotaţie 
care formează acest spaţiu este potenţial infinită. <...> Cercul e o metonimie a zeului:  
zeul-soare e un cerc (coroana discoidală a lui Re, discul cu aripi a lui Aton etc.). E simbo- 
lul dragostei creştine, în centru fiind Dumnezeu, iar credincioşii vin spre el din perisferă” 
[8, p. 36]. Tot în acest context, menţionăm că cercul împărţit în jumătate simbolizează: 
ziua şi noaptea, vara şi iarna, yang şi yin, de asemenea remarcăm unitatea cercului cu alte 
figuri de formă circulară în raport cu principiul feminin, cu puterea magică de apărare 
etc. Se crede că pe timpuri femeile însărcinate ale românilor, treceau printr-un cerc  
de butoi, „pentru ca şi copilul să se nască uşor” [9, p. 54]. Atunci, când cercul este destinat 
să protejeze, un individ devine inel, brăţară, colier, coroană etc. Inelul purtat pe deget 
protejează individul. Cercul ritual în context apotropaic, magic a simbolizat şi brâul  
care proteja corpul omului, crezând că e bine „ca tot omul să aibă un inel în deget,  
ca să nu se lege blastămurile de el” [9, p. 55].

Motivul inelului este întâlnit şi în balada Mioriţa – capodoperă a literaturii 
folclorice româneşti, unde moartea simbolizează o nuntă similară cu regăsirea perechii 
astrale, iar păstorul moldovean îşi aseamănă moartea cu o nuntă. Frumuseţea fizică  
a ciobanului moldovean este prezentă în toate momentele subiectului baladei. Portretul 
lui fizic, ţinuta lui zveltă are rădăcini adânci în imaginaţia arsă de dor a măicuţei care  
îşi caută cu disperare fiul: Mândru ciobănel/ Tras printr-un inel – inelul, în cazul res- 
pectiv, simbolizează eternitatea, legătura, unitatea, fidelitatea. „Rolul său de simbol 
solar sau lunar poate fi subliniat de metalul din care este făcut (aur şi, respectiv, argint);  
în această calitate, poate simboliza căsătoria mistică cu Domnul, cunoaşterea şi 
înţelepciunea” [8, p. 77]. Ciobănelul „tras printr-un inel” devine un simbol al frumuseţii 
fizice şi morale, simbol al bărbăţiei, hărniciei şi al curajului, înzestrat cu o specială 
filozofie asupra vieţii şi morţii, caracteristică poporului român. Acesta este şi mo- 
tivul măicuţei bătrâne prin care autorul anonim realizează un portret emoţional al păsto- 
rului moldovean.

Românii din Ucraina (s. Velicoserbulovca, r. Elaneţ, reg. nicolaev ş. a.), dar şi din 
Caucazul de nord au păstrat „obiceiul pusului pe masă la logodnă a unui vas cu grâu  
şi inele, verighetele („verijili”), alesul inelelor făcându-se până în trei ori. Apoi tinerii 
erau poftiţi (de regulă, întâi băiatul – o normă patriarhală a inegalităţii sexelor) să aleagă 
ce doreau – banii, broboada, inelele. Dacă flăcăul lua broboada, scuturând-o încet,  
ca să cadă banii în vas, la fund, împăturind-o şi punând-o în sân, buzunar, era semn  
că o vrea pe fată. Dacă nu o vroia, îşi lua înapoi banii, la fel scuturându-i din broboadă  
(o făcea, uneori, când era pus cu sila de către părinţi să se căsătorească)” [10, p. 426].
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De asemenea, şi românii dintre Prut şi nistru aveau acest obicei. În timpul logod- 
nei mireasa îşi exprima, într-o formă alegorică, consimţământul de a se căsători. Pe masă 
se punea o farfurie cu grâu (uneori cu fasole sau răsărită). Mirele şi mireasa îşi ascundeau 
inelele în boabe. Dacă fata accepta căsătoria, ea lua din farfurie inelul mirelui.

În cele patruzeci de zile, când se consumă ciclul marital al trecerii într-un alt stadiu, 
mireasa are anumite calităţi fertilizatoare: plânsul ei aduce belşug pe ogoare, lucrurile 
pe care le-a purtat (mai ales voalul) aduc fericire şi altor fete, bucăţi din colacul miresei 
poartă noroc la vânzări, judecăţi şi drum lung, „inelul de cununie, beteala şi florile  
sunt folosite în tot felul de vrăji pe ursită etc. Puterile acestea vremelnice au ca revers  
o anumită fragilitate în contextul unor acte de magie neagră şi, mai ales, în faţa deochiu- 
lui” [11, p. 101].

Despre forma inelului cu pietre se crede că simbolizează modul în care tânărul 
percepe femeia iubită. Astfel, inelul oval simbolizează o nuntă frumoasă, perfectă; 
cel rotund – tradiţionalismul; cel cu piatră în formă de pară – forţa, independenţa; cel  
cu piatră în formă de romb – eleganţa; iar cel în formă de inimă – spiritele romantice, 
eternii îndrăgostiţi.

În ceea ce priveşte mâna şi degetul pe care se poartă inelul de logodnă, viziunile 
sunt împărţite: unii spun că se poartă pe degetul inelar de la mâna stângă până la venirea 
verighetei, moment în care vor fi purtate împreună, întâi inelul de logodnă şi apoi veri- 
gheta (promisiunea iubirii eterne şi materializarea ei); alţii sunt de părere că locul inelului 
de logodnă este pe degetul inelar de la mâna dreaptă, pentru totdeauna. Semnificaţiile 
inelului de logodnă şi a celui de cununie sunt diferite şi dacă unul din ele este pierdut,  
e semn rău. Dacă în locul celui pierdut se cumpără altul, atunci cel nou va trebui sfinţit  
la biserică.

Inelul poate servi drept cartea de vizită a celui care îl poartă, pentru că reflectă  
atât caracterul, cât şi personalitatea sau stilul de viaţă. Se spune că atunci când simţi 
nevoia să-ţi cumperi un inel, vrei să marchezi un nou început în viaţa personală, iar când 
dăruieşti sau primeşti în dar un inel, legătura cu persoana respectivă va deveni mai strânsă, 
mai apropiată.

După cum am menţionat mai sus, inelul este un cerc, iar cercul este simbolul 
ciclicităţii, unităţii, al legăturii şi al înlănţuirii la infinit, al soarelui, al sursei vieţii, unul 
dintre cele mai vechi simboluri.

Ca orice altă bijuterie, inelul are o anumită încărcătură spirituală, oferindu-i 
persoanei care îl poartă echilibru psihic, stabilitate emoţională sau protecţie. Inelul este 
un simbol al unui legământ, a legăturii puternice şi trainice a două persoane şi rămâne  
a fi primul simbol al dragostei. În virtutea ideilor exprimate anterior, conchidem că inelul 
simbolizează şi în prezent legătura dintre viitorii miri sau cuplul căsătorit, fiind considerat 
drept un semn al unui destin asociat, un jurământ sfânt, sacramental, devenind simbolul 
unei puteri pe care nimeni nu este în stare să o distrugă.
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A possible solution of an old albanologic controversy

Abstract. The author, very skeptical of the traditional presumption of a „synthetic” 
(e.g. suffixal) infinitive having existed once in (pre)Albanian, has always defended his own 
version, based on observed facts, of the origin of the real (confixal) me ba type infinitive, 
once common Albanian, as a former comitative prepositive of the participle-based action 
noun, later a gerund, then reinterpreted in contexts common to it and the infinitive, as the 
latter. However, the old (very unrealistic) version, should it some time, beyond expectation, 
be confirmed, would not exclude ours in case if the presumed „synthetic” infinitive preceded 
by me could form gerund like constructions (cf. Sp. con hacer, It. col fare, Rom. prin a face) 
later reinterpreted as infinitives as it is observed now (see above).

Keywords: Albanian, infinitive, gerund, reinterpretation.

I

Soluţia de mai jos o propunem în plan pronunţat ipotetic, ca o concesie făcută 
unei ipoteze demult existente, dar care nouă ni se pare foarte puţin verosimilă, atât  
luată aparte, cât şi în lumina consideraţiilor promovate de la o vreme de noi, bazate  
pe fapte observate nemijlocit. În ambele cazuri totuşi, întrucât e vorba de ceea ce se 
presupune pentru epoca anterioară scrisului, nu putem în niciunul din cele două cazuri 
să fim siguri o sută de procente că anume aşa ori aşa a fost. De aceea, nici ceea ce ni se 
prezintă ca foarte probabil nu o dăm drept o evoluţie observată în întregime, ci ca una 
presupusă pe baza unor fapte atestate ca prezentând doar unele etape ale ei. Tot odată, 
recent ne-au atras atenţia şi  unele fapte care sugerează că cele două ipoteze (cea demult 
răspândită şi cea emisă de noi) ar putea să nu se excludă reciproc. Le confruntăm însă  
nu de dragul confruntării, spre a împăca ambele părţi în discuţie, ca scop în sine, ci pen- 
tru a arăta, între altele, şi aceea că, dacă vechea ipoteză într-adevăr s-ar confirma prin  
ceva, aceasta n-ar exclude-o pe cea emisă de noi. Se înţelege, repetăm, e vorba de o 
posibilitate practic pur formală şi care totuşi teoretic merită să fie, măcar pe scurt, 
examinată şi ea.

Aşadar, după cum se ştie, existând în dialectul gheg al albanezei infinitivul de 
tipul me ba care arată ca îmbinarea prepoziţiei me „cu” şi a participiului (infinitiv care 
lipseşte acum în dialectul tosc), demult circulă, printre altele, următoarea ipoteză, bazată 
pe prezumţia existenţei atât a infinitivului în orice (stră)limbă indoeuropeană, cât şi  

ISTORIA  LIMBII
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a caracterului numaidecât sufixal al acestuia. Se porneşte aşa de la premisa că până  
la infinitivul de tipul „me + participiu” în albaneză ar fi existat un alt infinitiv, format  
în mod sufixal, care ar fi dispărut cedând locul celui acum existent în dialectul gheg.  
(Cât despre fosta lui existenţă în dialectul tosc, părerile sunt diferite1, ceea ce nu e  
esenţial pentru întemeierea ideii din prezentul articol, valabilă în oricare din cele  
două cazuri).

Până nu demult în sprijinul acestei idei se aduceau doar consideraţii apriorice  
de ordin general prezumtiv (vezi mai sus), însă şi unele mai concrete nu rezistau în mod 
evident la critică. Astfel, un argument în acest sens a fost existenţa întorsăturilor alba- 
neze de tipul tosc. duhet bërë, gheg. duhet ba „se vrea (adică „trebuie”) făcut” şi var., 
în care aceste bërë/ba ar fi foste infinitive sufixale. Totodată se invocă paralela română 
trebuie făcut. Obiectiv, însă, această confruntare contribuia la spulberarea iluziei, deoarece 
rom. făcut este participiu, a cărui istorie e bine cunoscută (vezi amănunţit [1, ibidem]). 
Câteodată însă ideea vechiului infinitiv albanez se lua pur şi simplu drept ceva deja 
demonstrat, ca baza afirmaţiilor despre numele de acţiune ca rezultat al substantivării  
lui, cum a fost în cunoscutele cursuri de albaneză ale lui A.M. Xanon (1909) sau  
G. Weigand (1912).

Recent, K. Topalli a adus argumente mai concrete în favoarea existenţei de altă  
dată a infinitivului sufixal albanez. Acesta ar fi o paralelă a infinitivului italic, fostă  
formă a acuzativului numelui de acţiune în *-om, care le-a dat pe umbricul erom şi oscul  
ezům, dar şi pe lat. -urum din forme ca daturum [2, p. 453; 3, p. 234]. Urmează o expunere  
relatată pe scurt de noi în [4, p. 371]. nu negăm evoluţia presupusă, dar nici nu o accep- 
tăm fără precizări mai explicite. Cu părere de rău, K. Topalli nu aduce nici un context,  
imaginabil ca real, în care, după cum presupune Dlui, vechiul infinitiv „sintetic” albanez  
s-ar fi păstrat ori s-ar fi prefăcut în altceva. După Dlui, acest infinitiv „sintetic”  
s-ar fi menţinut în ghegă în forme ca la *„a spăla”, dekë *„a muri”, shkue *„a merge”,  
iar în toscă s-ar fi prefăcut în nume de acţiune de tipul vdekëlë > vdekje „moarte”,  
mbledhëlë > mbledhje „adunare” ş.a., iar tosc. larë, vdekur, shkuar, spre deosebire de res- 
pectivele la, dekë, shkue din ghegă (vezi mai sus) ar fi devenit în toscă participii.  
Această evoluţie ar fi dus la dispariţia infinitivului „sintetic” din toscă şi la păstrarea lui  
în ghegă. Se înţelege că această ipoteză complicată ar trebui ilustrată prin contexte imagi- 
nabile ca reale în care transformările presupuse ar fi putut să aibă loc. Dar acest lucru  
K. Topalli nu-l face nici examinând ipoteticul infinitiv „sintetic”, adică sufixal, nemaivor- 
bind de apariţia infinitivului real atestat confixal de tipul me ba, care nu figurează  
în ipoteza adusă.

1 Ideea cum că infinitivul în me nu a existat niciodată în toscă, contrazisă de multe fapte  
reale, are un evident subtext politic: existenţa lui de altă dată acolo implică şi dispariţia lui ulte- 
rioară de acolo, pentru care nu există o explicaţie mai plauzibilă decât influenţa limbii greceşti, 
întrebuinţată alături de toscă în condiţii de bilingvism mai multe secole. Această părere e ca şi 
tabuizată pentru lingviştii albanezi, care încearcă în fel şi chip s-o combată, în contradicţie cu fapte 
evidente. Pe această temă ne-am pronunţat amănunţit (vezi [1, p. 191-247]), de aceea nu o reluăm 
aici, cu atât mai mult că pentru ideea prezentului articol aceasta nu are importanţă.
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Cu titlu de contrast putem aduce ca ilustraţie un argument din ipoteza noastră  
pe aceeaşi temă (vezi  mai jos amănunţit). Presupunând trecerea gerunziului de tipul  
„me + participiu” în infinitiv, am adus nu odată contexte, obişnuite în albaneză şi 
acum, de interşanjabilitate a celor două formaţii, în special pe lângă verbele faziale 
(incoative, durative, finitive), arătând că această situaţie exista deja în albaneza veche:  
cf. la F. Bardhi (anul 1636) zuna fill tue nkthyem… „am început să traduc… (literal 
„traducând”), hina tue kujtuem… „am început să-mi aduc aminte…” (literal „aducân- 
du-mi aminte…”), dar şi hina me e lanë e me mos vete paret… „am început s-o părăsesc 
şi să nu merg înainte” (literal „a o părăsi şi a nu merge înainte”), vezi [1, p. 198].

Iar în plan lingvistic general, la care nu o dată face apel K. Topalli, nu se confirmă 
trecera totală a infinitivului unei limbi în participiu, chiar dacă unele omonimizări  
de acest fel au loc, cum este în germană, iar odată ce s-a întâmplat aşa cu o subclasă  
de verbe în franceză, faptul a fost remediat cu ajutorul lui de [4, p. 373]; cf. şi rom. 
trebuie făcut şi arhaicul trebuie a face, gheg. duhet ba şi duhet me ba. În niciunul  
din asemenea cazuri infinitivul nu a dispărut din limbă (resp. nu s-a prefăcut în altceva).

Dar, după cum am mai menţionat, K. Topalli (ca, de altfel, şi mai mulţi alţi adepţi  
ai existenţei „infinitivului sintetic”, adică sufixal, al albanezei) nu acordă atenţie 
infinitivului albanez realmente existent şi pe larg întrebuinţat şi acum în ghegă, adică  
celui confixal de tipul me ba. Cu părere de rău, nu ştim de nicio încercare cât de cât 
răspicată de a explica originea acestui infinitiv real (se înţelege, afară de încercarea 
noastră). Căci nu putem să ne mulţumim cu constatările ca cea a lui E. Banfi despre  
„un tip particular de infinitiv, construit cu prepoziţia me (< lat. modo) + participiu” (atâta 
tot), vezi despre asta mai amănunţit [1, p. 240] (vreo elaborare ulterioară a acestei teze  
de către E. Banfi nu ne este cunoscută).

II

noi, ocupându-ne de originea tocmai a acestui infinitiv, am ajuns la concluzia  
fostei existenţe a lui în toscă, dar şi a evoluţiei: „me „cu” + nume de acţiune postpar- 
ticipial”, înţeles ca gerunziu, şi, ulterior, în contexte de interşanjabilitate cu infinitivul 
(vezi mai sus exemplele din F. Bardhi) reinterpretat în acesta, ipoteza sprijinindu-se 
pe faptele următoare (întrucât ea a fost expusă şi documentată amănunţit în mai multe  
lucrări, de ex., în [1, p. 195–209; 5, p. 37-130], mai jos pentru a nu complica expunerea, 
omitem documentarea).

Însăşi existenţa infinitivului în me în toscă e demonstrată (în afară de mult discu- 
tatul do me thënë, „înseamnă, adică”, în care unii vor să vadă adaptarea fonetică  
a ghegului do me thanë, ceea ce totuşi e o presupunere) de datele următoare:

1) Frecventele me qenë „ a fi” şi me pasur/me patur „a avea” la clasicii tosci, forme 
ce excelează prin sensul străin lor în ghegă (spre deosebire de alte infinitive împrumutate 
de acolo de alţi scriitori tosci, nu odată în forma ghegă originară); 2) Frecvenţa ridicată 
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a tipului destinativ për me bënë printre formele de tipul lui me bënë în general în tex- 
tele arbăreşe din Italia, în care aceste për me + „participiu” sunt un fel de echivalent  
al supinului, păstrat probabil de aceea, că nu a fost asociat cu infinitivul grecesc ca ana- 
log al acestuia. O confirmare a acestei teze este găsirea, de către F. Altimari (care sigur  
e sceptic faţă de autenticitatea toscă a infinitivelor în me de la scriitorii arbăreşi, văzând 
 în ele mai degrabă gheghisme livreşti) în unele graiuri izolate arbăreşe, a întorsăturii 
(fixată în diferite variante dialectale) për me ngrënë e për me pirë [6, 7; 8] „pentru  
mâncat şi pentru băut”. 3) Echivalentele arbăreşe ale lui do me thënë, anume vjen me thënë 
şi vjen me rarë, care nu au fost găsite în însăşi Albania, fonetismul însă trădând origi- 
nea lor toscă. 4) Infinitivele diminutive arbăreşe, fixate în cântece populare me u harepsu- 
rith „a se bucura” şi me e pieturith „a o întreba”, caz particular al diminutivităţii, obiş- 
nuită în arbăreşă la diferite părţi de vorbire (până şi la pronumele personale şi formele  
verbale predicative), ceea ce de loc nu e propriu limbii din Albania.

Am atras în discuţie şi multiplele forme de tipul „me + participiu” din gramaticile  
lui G. de Rada, înţelegând totuşi că o parte din ele, în special cele compuse şi supra- 
compuse, sunt creaţii artificiale, iar în genere operarea cu aceste forme se poate datora 
influenţei şcodrane, anume a scriitorilor catolici din Şcodra.

Acestea fiind dovezi ale înseşi existenţei infinitivului în me în tosca anterioară 
scrisului, am adus următoarele argumente care mărturisesc şi despre fosta lui 
gerunzialitate.

1) numele de acţiune omonime ale participiilor (pe scurt „participiale”) acum 
confixale (cu semiconfixul stâng numit după tradiţia perimată „articol”) înainte erau,  
ca şi înseşi participiile, sufixale. Multe exemple ale acestui fenomen le-am adus după  
E. çabej în [5, p. 66-89], dar nu puţine am găsit prin texte şi singur, cf., de ex.,  
Më mirë bëna se thëna „E mai bună fapta decât spusa”.

2) Îmbinarea acestor nume cu prepoziţia comitativă dădea un echivalent  
al gerunziului (ceea ce e obişnuit pentru numele de acţiune în mai multe limbi, inclusiv 
în româneşte), cf. e hapa me trembje e me lebetitje „am deschis-o [scrisoarea] speriată  
şi îngrozită” (literal, „cu speriere şi cu îngrozire”, cu nume de acţiune).

3) În mai multe tipuri de contexte, obişnuite şi acum în albaneza ghegă, în special 
pe lângă verbele faziale, gerunziul şi infinitivul sunt echivalente interşanjabile, vezi  
mai sus exemple din sec. XVI, iar pentru vremea de faţă am fixat multe cazuri ca filloj/
nis tue punue/me punue „încep să lucrez”, vazhdoj/vijoj tue punue/me punue „continuu  
să lucrez”; mbaroj tue punue/me punue „termin de lucrat”, ca şi aceeaşi sinonimie  
pe lângă pushoj „încetez”, lodhem „obosesc”, ngopem/nginjem „mă satur” ş.a. Adică,  
în condiţiile lipsei primare a infinitivului în limbă, iar existând acolo mai multe tipuri  
de întorsături gerunziale, unul din ele a şi putut să fie folosit, după reinterpretare  
în asemenea contexte, ca infinitiv.

Urme ale acestei evoluţii le vedem în faptele următoare:
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1) Formele frecvente printre relicte, me qënë şi me pasur excelează prin sensul 
lor predominant gerunzial (ceea ce a constatat, de exemplu, şi criticul nostru în această 
problemă Şh. Demiraj, care vrea, dar nu poate, să demonstreze lipsa de totdeauna  
a infinitivului în me în toscă): cf. exemplul lui: Po hëna, me mos pasur ujëra e  
me qenë shumë më e vogël nga dheu…[1, p. 206] „Dar luna, neavând ape şi fiind  
cu mult mai mică decât Terra…”, trăsătură de loc caracteristică pentru aceste verbe  
în ghegă. Cf. antologicul Zëmëra s’thuhet zëmrë me mos pasur mëshirë (n. Frashëri) 
„Inima nu e inimă, dacă nu ştie (literal „neavând”) de milă”. De amintit că e vorba  
de verbele „a fi” şi „a avea”, ce se caracterizează prin particularităţi relictuale în mai 
multe limbi. (Deocamdată nu e clar ce relaţie există între această trăsătură a lui  më qenë, 
me pasur/me patur şi më thënë „a spune” şi faptul că tocmai ele sunt singurele reflexe 
albaneze ale verbelor atematice din indoeuropeană). Şi totuşi, frecvenţa ridicată a lui  
me qenë şi me pasur/me patur ca gerunzii se poate explica prin frecvenţa generală  
a verbelor „a fi” şi „a avea” în vorbire, iar mai rar, în special în arbăreşă, se întâlnesc  
şi alte verbe în forma gerunziului în me. Mai multe exemple ale lor am adus în [1,  
p. 196-197]. Din exemplele neaduse acolo cf. pasajul dintr-un cântec popular arbăreş:  
E m’i puthur dorjen/M’i lipi uratjen (Këngë popullore legjendare, Tiranë, 1955, p. 44)  
„Şi sărutându-le mâna/Le-a cerut binecuvântarea”, cu m’i puthur tradus în tosca  
literară prin si u puthi „după ce le-a sărutat” (p. 45).

2) În textele lui Au. Dozon (anul 1878) găsim de multe ori gerunziul de tipul  
tuk me bërë (întâlnit de noi în această variantă şi în alte câteva, şi în surse mai târzii, 
până la mijlocul secolului XX), toate cu fonetism pur tosc. Acestea nu au putut  
să apară altfel decât ori din oscilaţiile limbii în alegerea formantului gerunzial (dintre  
me şi duke/tuke/tyke ş.a.), ori formându-se un gerunziu mai nou (tipul tuke me bërë)  
pe baza unuia preexistent (tipul *me bërë), ulterior reinterpretat singur în infinitiv.

3) Conjuncţia cauzală tosc. duke qenë se/duke qenë që, geg. tue qenë se/ tue  
qenë që reproduce sinonimul său me qenё se, me qenë që, ceea ce, existând tot aşa  
o conjuncţie postgerunzială în alte câteva limbi balcanice şi romanice (cf. şi rom. fiind- 
că şi var.), indică sensul iniţial gerunzial al acestui me qenë.

4) În mod analog, comparaţia de tipul  si me ba „ca şi/parcă făcând”, dublată  
acum prin geg. si tue ba, tosc. si duke bërë sugerează şi ea sensul odată gerunzial al tipului 
me ba.

5) Actualul tip me të bërë (formaţie secundară, apărută deja cu „articolul” të  
pe care nu-l aveau mai devreme numele de acţiune, vezi mai sus) denotând precedenţa 
nemijlocită (cf. rom. Odată intrat…) sau, mai rar, instrumentalitatea (cf. rom. spălând, 
prin spălare) înainte exprima şi gerunzialitatea generală, în care sens era sinonim  
cu tipul de formaţie mai veche (încă fără „articolul” të) *me bërë. Cf. omogenitatea 
sintactică a celor două forme, ca în Myzeqeja do të bëhet një ar’e gjatë, e cila me qenë 
nën ujë e me të pasur një dhé pëllor, do të bëhët një Egjypt’e dytë (cit. în [1, p. 198] ş.a. 
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din S. Frashëri) „Muzachia se va face un ogor lung, care fiind sub apă şi având pământ 
mănos, va deveni un al doilea Egipt”, deci cu me qenë şi me tё pasur cu unul şi ace- 
laşi sens gerunzial.

6) În sensul condiţional al tipului me ba, relevat deja de către Au. Dozon  
ca extrem de specific albanezei (cf., de exemplu, proverbele Me pasë bistin ta presin, 
me mos pasë ta njesin „Dacă ai coadă ţi-o taie, dacă n-o ai ţi-o lipesc” sau Me dhënë 
fjalën duhet, me e mbajtë „Odată ce ai dat cuvântul, trebuie să ţi-l ţii”) apare destul  
de transparent sensul comitativ iniţial al lui me ca încă o prepoziţie.

7) În sfârşit, antinomia generală dintre prepoziţia comitativă me şi cea privativă  
pa constatată fiind în cazul me një gjë „cu ceva”: pa një gjë „fără ceva” sugerează ace- 
leaşi raporturi iniţiale dintre me ba: pa ba „cu facerea”, adică „făcând”: „fără facerea”, 
adică „nefăcând”, în care caz me ba ar avea încă sens comitativ, adică gerunzial.

Acestea sunt deci argumentele noastre, expuse pe scurt după elaborările amă- 
nunţite din [1] şi [5] în favoarea provenirii infinitivului albanez în me, odată comun,  
pe calea: „prepozitivul comitativ al numelui de acţiune participial > gerunziu > infinitiv”. 
Aceste argumente nu depind întru nimic de existenţa sau nonexistenţa în trecut a mult 
căutatului „infinitiv sintetic” (adică sufixal) al (stră)albanezei, de realitatea căruia, pre- 
cum am mai spus, ne îndoim serios.

Şi totuşi, în caz de vor apărea odată, contrar aşteptărilor, semne cât de cât sigure,  
ale căutatului infinitiv „sintetic” (confixal), ele nu vor exclude cele presupuse de noi, 
precum sugerează următoarele.

III

Să presupunem deci că infinitivul albanez „vechi” („sintetic”, „de tip indoeuro- 
pean” etc.), adică sufixal, a existat odată, şi ulterior, printr-o evoluţie greu de închipuit1, 
s-a prefăcut în participiu.

Dar până la aceea dovedise să devină o parte a întorsăturii gerunziale în me  
(vezi exemplele atestate, aduse mai sus). Deci vorba ar fi nu de îmbinarea de tipul  
„me + numele de acţiune participial” cu care operăm noi (vezi mai sus), ci chiar de infi- 
nitiv, chipurile omonim cu participiul atestat. Atunci, me thënë, me pasur/me patur,  
me qenë ş.a. ar fi la origine îmbinări ale prepoziţiei comitative chiar cu infinitivul, îmbi-
nări ce au în mai multe limbi sens gerunzial.

1 Ca ceva întrucâtva probabil s-ar putea imagina omonimia unei părţi a infinitivelor  
şi a participiilor de tipul celei germane, cu ulterioara omonimizare analogică a unora după mode- 
lul altora. O paralelă îndepărtată în acest caz ar putea să fie omonimizarea participiilor pasive  
şi a numelor de acţiune din declinarea a patra latină: aceste nume în -tus/-sus (ca latratus) le  
continuau pe cele indoeuropene în *-tu, cu treapta forte a temei, iar la participiile în *-tós treapta  
temei era slabă. Dar ulterior temele substantivelor s-au restructurat prin analogie cu cele ale par- 
ticipiilor, ajungându-se la omonimia lor. Distincţia iniţială dintre teme s-a păstrat doar în formele 
lui stare (> rom. a sta) – în supinul stātum şi participiul stătus, vezi [11, p. 277, 284-285;  
12, p. 269).
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Spre acest gând ne-au condus cunoştinţa cu recentul atlas lingvistic al megleno- 
românei al lui P. Atanasov [9], în care pe hărţile nr. 56, 123, 128, 147, 158, 285, 298,  
362, 486, 527 se ilustrează modurile de redare a sensului gerunzial la diferite verbe.  
De tot apar 71 de înregistrări de exprimare a acestuia, din care 59 îl exprimă prin  
„cu + forma în -ari/-iri” (în funcţie de conjugare) şi într-un singur caz prin „cu + 
 forma în -irea”. Adică e vorba de cu videari, cu măncari, cu tuşiri, cu ngrăşari, cu lari 
(„luare”), cu ţăneari, cu durmiri şi cu fuziri, dar şi de cu spunirea (cu articol). După  
[10, p. 234-235], acest tip de formaţii e mai nou, propriu generaţiei tinere, la care  
a înlocuit complet gerunziile de tip mai vechi (sc. cel moştenit, în -ndă, şi în -ndurea, 
şi cel de tip macedonean, în -eaichi). Se dau exemple cu lăgari „alergând”, cu stiniri 
„gemând” şi cu plăndziri „plângând” (p. 235). Însuşi P. Atanasov consideră că acest  
tip de gerunziu e „creat după model macedonean”, cf. resp. co трчање, со стенкање, 
со плачење. Tot acolo însă Domnia Sa numeşte forma în -ri „infinitiv care la rândul  
său este un substantiv verbal” (p. 235-236).

Distincţia dintre infinitiv şi numele de acţiune în -ri din meglenită este într-ade- 
văr greu de făcut, şi poate ea este, în contextele nediagnostice, neutralizată. Deci dacă  
tipul cu măncari ar fi îmbinarea prepoziţiei comitative cu substantivul, ar fi ceea  
ce presupunem noi pentru alb. „me + nume acţiune” (deşi în macedoneană el nu e post- 
participial). Totuşi, întrucât în meglenită, spre deosebire de macedoneană, infinitivul  
este viu, nu e exclusă cealaltă posibilitate. Oricum, un substantiv sigur în toate cazurile 
examinate vedem doar pe harta nr. 123, pe care în 6 puncte din 7 apare varianta cu spu- 
nirea şi într-un singur punct cu spunire. Articolul (dacă aici într-adevăr este acesta  
şi nu un simplu întăritor fonetic) fiind semn al substantivităţii, putem s-o vedem aici,  
pe când în cazurile cu -ri nu e exclusă infinitivitatea. Deci faptele meglenitei, chiar  
în una din interpretările lor, ne sugerează ce ar fi putut să aibă loc în (stră)albaneză,  
adică aceea cum prepozitivul comitativ al infinitivului ar fi putut să devină gerunziu.  
(Mai precizăm odată că de această ipoteză nu e nevoie pentru a întemeia versiunea  
noastră proprie de provenire a infinitivului albanez real atestat. Aici conjecturăm doar  
ceea ce ar putea, pur ipotetic, să împace teoria mai răspândită a originii lui, cu faptele 
neîndoielnice aduse în discuţie de noi în această problemă).

Faptele înregistrate de P. Atanasov ne-au amintit de îmbinările prepoziţiei comi- 
tative cu infinitivul care au sens gerunzial şi în alte câteva limbi, anume tot romanice.

Astfel, în sefardă se spune kon yorar no amaha la dolor [13, p. 296] „plângând 
nu se calmează durerea”. Aceasta nu are vreun specific balcanic, ci e comun cu spaniola, 
cf. sp. Con rezar no conseguirás nada [14, p. 366]. „Rugându-te n-ai să obţii nimic”.  
În italiană, acelaşi rol îl joacă substantivatul infinitivului, nu infinitivul însuşi, ceea  
ce pentru ilustrarea posibilităţii în chestiune nu are importanţă, cf. circumstanţialul  
de mod sau de cauză ca în col dire „spunând”, col fare „făcând”, col correre „fuga, 
fugind”, col troppo parlare „vorbind prea mult” ş.a. [15, p. 187]. Aceeaşi întorsătură  
e obişnuită în redarea condiţiilor atmosferice ale acţiunilor, de ex., Col cadere della sera 
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il peccato lo riattirava (G. Deledda, La madre – Verona, 1974, p. 126). „Pe înserate 
păcatul iar îl atrăgea” sau Ma col sorgere del sole l’incanto svanì [tot acolo, p. 155].  
„Dar odată cu răsăritul soarelui, încântarea dispăru”. Iar dacă întâlnim tot acolo  
(p. 140) finì con l’irritarla, „sfârşi prin a o indispune”, aceasta ne aminteşte de construc- 
ţia analogă românească, dar cu infinitivul nesubstantivat, cf. au sfârşit prin a birui-o  
(M. Fătu, V. nedelcu, Lumea ca o speranţă – Bucureşti, 1980, p. 8), au sfârşit prin  
a cuceri Bizanţul (p. 40), sfârşeşte prin a ne lăsa (p. 101) ş.a.

Aşadar, ipoteza, cât este ea de puţin verosimilă, dar care ar putea să-i ajute pe 
căutătorii infinitivului albanez „sintetic” să şi-o pună în concordanţă cu faptele sigure, 
prezentate de noi, s-ar reduce pe scurt la următoarele: presupusul infinitiv „sintetic” 
s-ar fi unit cu prepoziţia comitativă me dând un fel de gerunziu, care ulterior, în poziţii 
echiaccesibile acestuia şi infinitivului a fost înţeles iar ca infinitiv (păstrat în ghegă,  
dar care a lăsat doar nişte relicte în toscă)1.

Evoluţia presupusă e cam complicată, dar altfel nu vedem cum s-ar putea împăca 
teoria infinitivului „sintetic” (sufixal) albanez, chipurile dispărut, cu faptele sigure aduse 
în favoarea ipotezei noastre. În genere însă în ceea ce priveşte acest infinitiv „sintetic”, 
rămânem foarte sceptici, până când nu se vor găsi indicii măcar cât de cât sigure ale 
existenţei lui.
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FILE  DIN  EVOLUŢIA  LIMBII 
ROMâNE

„Limba se face prin schimbare 
şi «moare» ca atare atunci 
când încetează să se schimbe” [1].

Pages from Romanian language evolution

Abstract. The vocabulary is in constant development, based on various factors:  
the achievements of the scientific and technical progress, the emergence of new realities  
and the need to name them, the relations between nations.

In its historical evolution, the Romanian language has come into contact with different 
languages, from which it borrowed many words. This phenomenon is a natural one, because 
only a permanent linguistic interaction is increasing its viability and value.

Etymologically, our language has its origin in popular Latin. They were inherited  
from it most of the words constituting the main layer; the indigenous terms of Geto-
Dacian origin form the substrate, and foreign influences that enriches the vocabulary form  
the adstrate.

Keywords: Romanian language, Latin language, vocabulary, Romanization, evolution, 
etymology, strate, substrate, adstrate.

Lingvistul Gh. Ivănescu, referindu-se la originea latină a limbii române, afirma  
că „Cine vrea să facă istoria unei limbi trebuie să afle întâi din ce limbă s-a născut  
limba în discuţie, trebuie să afle deci originea acestei limbi” [2, p. 23].

Urmând aceeaşi cale, susţinem că aceasta s-a petrecut în urma procesului  
de romanizare, când limba latină populară a fost asimilată de către populaţia cucerită,  
iar limba autohtonă, fiind utilizată din ce în ce mai puţin, treptat dispare, creându-se  
un nou idiom pe fundament latin.

Al. Rosetti formulează şi o definiţie – limba română reprezintă limba latină 
vorbită în partea orientală a imperiului roman... şi în provinciile dunărene romanizate, 
demonstrând că vocabularul limbii române este de origine latină [3, p. 75].

Conform cercetărilor efectuate de către savant, fondul latin al limbii române 
alcătuieşte elementul de bază al vocabularului limbii. Peste 60 % de cuvinte din fondul 
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lexical principal al limbii române îşi au provenienţa în limba latină, alcătuind stratul. 
Termenii cei mai cunoscuţi şi frecvent utilizaţi vizează religia, principalele acţiuni  
şi procese necesare existenţei, cele mai cunoscute obiecte, fenomenele primordiale,  
verbe care indică acţiuni esenţiale, toponime, nume. Relevăm câteva exemple: tată, mamă, 
fiu, frate, biserică, înger, rugăciune, cap, codru, pământ, an, zi, fi, cunoaşte, fericire etc.

O altă parte, mică, de aproximativ 1,5 % au fost păstrate din limba traco-dacilor, ce 
i-a conferit limbii române un caracter specific de autohtonism şi constituie substratul ei.

Menţionând că dispunem de un material insuficient despre limba dacilor, pentru 
ca să identificăm cuvintele din substrat, Al. Rosetti, ca şi alţi cercetători, ne propune 
compararea românei cu albaneza. „Viaţa în comun a popoarelor balcanice, organizaţia  
lor socială şi economică asemănătoare din trecut ar explica trăsăturile în comun ale lim- 
bilor vorbite de aceste popoare” [3, p. 575].

El observă că vocabularul păstoresc este comun celor două limbi. „Prezenţa 
termenului albanez asigură originea autohtonă a cuvântului, cu caracteristicile fonetice  
ale fiecărei limbi”. Astfel marele savant a selectat aproximativ 80 de unităţi lexicale ale 
limbii române ca provenind din substratul traco-dacic, dintre care abur, baci, barză, bască, 
brîu, bucurie, brânză, copil, coacăză, fluier, gard, mazăre, moş, pupăză, raţă, şopârlă, 
ţarc, urdă, vatră [4, p. 15-18; 3, p. 244-255].

Deci după ce a fost stabilit fondul principal lexical al limbii (stratul latin  
şi substratul geto-dac) şi aceasta devine idiom de sine stătător, urmează îmbogăţirea  
şi sporirea vocabularului. De-a lungul timpului, în urma contactelor cu diverse popoare, 
limba română a suferit o serie de influenţe din partea altor limbi.

Influenţele celor care au trecut pe aici sau ale megieşilor duc la îmbogăţirea 
graiului autohton, concrescând în adstrat. În limba română adstratul cuprinde elementele 
lingvistice de origine slavă, maghiară, turcă, greacă, mai nou franceză şi engleză.

Aşadar până în secolul XIX, în lexicul fundamental al limbii române predomină 
influenţele orientale, iar influenţele occidentale pătrund începând cu secolul XIX, 
observându-se o preferinţă deosebită pentru neologismele de origine latină (franceză  
şi italiană), mai recent neologismele de origine engleză.

Cea mai însemnată influenţă asupra lexicului limbii române o are slava. Aceasta  
însă n-a afectat caracterul latin al limbii noastre, fiindcă fondul principal de cuvinte  
şi structura latină a limbii era deja formată. Al. Rosetti precizeză că „Slavii coboară  
în ţările dunărene în secolele VI-VII e.n. ... Slavii, nou veniţi, au învăţat limba populaţiei 
romanizate, dotate cu o civilizaţie de un înalt prestigiu” [4, p. 18]. Ca rezultat se manifestă 
bilingvismul slavo-român: „Influenţa slavă asupra limbii române constituie deci un caz  
de superstrat: limba noilor veniţi se suprapune peste limba populaţiei existente; noii  
veniţi învaţă limba populaţiei existente şi îi transmit o serie de trăsături caracteristice”  
[3, p. 269].

Dintre cuvintele slave pătrunse în vocabularul limbii române, identificate în 
lucrarea lui Al. Rosetti Istoria Limbii Române menţionăm: vraci, nevastă, prieten, 
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veselie, mândru, drag, scump, viteaz, voinic, coborî, dărui, iubi, îndeosebi, prea, iată  
[3, p. 287-291]. Referindu-se la formarea cuvintelor, Al. Rosetti subliniază şi un număr 
de elemente alcătuite cu ajutorul prefixelor sau sufixelor slave: ne (nevinovat); po (po- 
căi); pre (preda); ac (prostănac); aci (trăgaci); alnic (zburdalnic); aş (făptaş) şi altele  
iţă, iv, nic, og, uş [3, p. 293-299].

După influenţa slavă fondul principal românesc cuprinde un număr relativ redus 
de împrumuturi maghiare. Primele elemente de origine maghiară au pătruns în română  
în secolele al XI-lea şi al XII-lea. Conform mai multor statistici se disting în jur  
de 200 de cuvinte. O listă aproximativă a acestor cuvinte o găsim şi la lingvistul  
Gh. Ivănescu, printre care: neam, belşug, hotar, imaş, a bântui, oraş, gazdă, a alcătui, 
pahar, şoim, a îngădui, a tăgădui, a chibzui, gând, sobă, gingaş, uriaş, chip, fel [2,  
p. 434-435].

Un alt inventar de cuvinte atestate în documentele de arhivă, în textele literare  
(până în secolul al XVI-lea) le găsim la Al. Rosetti: bănui, dijmă, heleşteu, meşter, 
pârcălab, puşcă, viteaz, dijmă, pârâş, chin [3, p. 384-386].

De asemenea sunt unele cuvinte formate cu ajutorul sufixelor -uş – cărăuş, -ău – 
nătărău, -işag – furtişag, -şug – meşteşug [3, p. 383].

De-a lungul istoriei sale (sec. XIV-XIX), poporul român a avut diverse relaţii  
şi cu turcii, care au lăsat urme adânci prin invaziile lor pe teritoriul nostru, prin ames- 
tecul lor în viaţa politică, administrativă şi economică, afectându-ne şi limba. Astfel, 
fondul principal românesc cuprinde şi un număr redus de termeni de origine turcică.

Al. Rosetti a inventariat turcismele din limba română în una din lucrările sale,  
dintre care selectăm: cearşaf, geam, cântar, raft, ceaun, farfurie, papuc, schele, chirie, 
dovleac, fistic, lalea, liliac, get-beget. Adiţionăm şi o serie de cuvinte formate cu aju- 
torul sufixelor turceşti – -giu, ciu (boiangiu, halvagiu); -iu (fistichiu, liliachiu); -liu 
(cazacliu, cârjaliu); -lâc, lic (caraghioslâc, paşalâc, berbelâc); -man, (duşman, tergiman) 
[5, p. 412-415].

Deşi limba turcă a exercitat o influenţă durabilă şi apreciabilă asupra limbii române, 
în prezent sunt în uz un număr destul de mic de cuvinte, majoritatea poartă caracter 
regional sau au devenit arhaisme.

Şi cultura greacă a exercitat o influenţă destul de mare asupra limbii române, 
pătrunzând prin intermediul bisericii, şcolii, cancelariilor domneşti, cărţilor, dar şi prin 
multiple traduceri efectuate din greceşte în româneşte.

Epoca de influenţă maximă a limbii neogreceşti este cea fanariotă. Al. Rosetti 
identifică condiţiile de desfăşurare a influenţei greceşti ca fiind identice cu cele turceşti. 
Angajaţi în slujba sultanilor turci, domnitorii greci fanarioţi aveau în jurul lor nu numai 
funcţionari turci, ci şi funcţionari şi cărturari greci. Cancelaria grecească, numeroasele 
şcoli greceşti, comerţul şi mănăstirile conduse de greci, legislaţia grecească, scrierile 
greceşti, imprimă vieţii de stat, vieţii religioase şi, parţial, vieţii intelectuale şi sociale,  
un caracter grecesc tot mai pronunţat. Limba neogreacă devine limba oficială a curţii  
[5, p. 420].
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Vom evidenţia câţiva termeni neogreceşti din epoca fanariotă, utilizând exemple 
din Istoria limbii române literare de la origini până în secolul al XIX-lea: tiran, anarhie, 
anomalie, catapultă, simandicos, nostim, taifas, plic, teatru, sindrofie, ipocrisie, sinchisi, 
silabisi, filă, aerisi, fandosi [5, p. 429-432].

În circulaţie a rămas un număr destul de mic dintre termenii de origine neogreacă 
(boboc, folos, frică, pedepsi, proaspăt, sigur, traistă, vopsi, zahăr), celelalte cuvinte  
s-au învechit, arhaicizat, chiar au dispărut din limbă, odată cu înlăturarea orânduirii  
social-politice fanariote şi culturalizarea maselor începând cu secolul al XIX-lea.

Limba română este limba romanică al cărei vocabular s-a modificat în cursul 
istoriei prin fixarea normelor limbii române literare, prin înlăturarea lexicului învechit 
de origine turcă şi greacă şi prin pătrunderea impunătoare a termenilor „europeni” veniţi 
în mod special din limba franceză, ceea ce a contribuit la îmbogăţirea şi modernizarea 
vocabularului românesc.

De aceea, în istoria limbii române literare, cea de-a doua jumătate a secolului  
al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea constituie o „fază de tranziţie spre epoca 
modernă [5, p. 443].

După cum afirma Al. Rosetti, limba chiar era săracă, mai ales în termeni abstracţi, 
dar totodată ştiinţele şi tehnica luaseră o dezvoltare deosebită. Schimbările din diverse 
domenii stârnesc discuţii în ceea ce priveşte necesitatea de a crea mijloace de expri- 
mare a noilor noţiuni apărute. Astfel „problema introducerii de termeni noi şi a adaptării  
lor la specificul limbii române va constitui un obiect permanent de discuţie în viaţa 
culturală a secolului al XIX-lea” [5, p. 461].

Th. Hristea menţionează că „cea mai puternică dintre toate influenţele moderne 
exercitate asupra limbii noastre (începând, mai ales, cu secolul al XIX-lea) rămâne, 
indiscutabil, influenţa franceză. Graţie ei, în primul rând, româna s-a îmbogăţit cu 
câteva mii de cuvinte, modernizându-şi vocabularul în toate domeniile vieţii materiale 
şi spirituale. Se poate spune că termenii noştri politico-sociali, militari, administrativi, 
economici, juridici, filozofici, medicali şi ştiinţifici, în general, sunt în marea lor majoritate 
de origine franceză” [6, p. 59].

Asemenea celorlalte influenţe, cea franceză se datorează contactelor culturale, 
introducerii limbii franceze în şcoli, lipsei de cele mai multe ori a unor echivalente necesare 
în limba noastră atunci când era vorba de traduceri, dar şi prin intermediul publicaţilor. 
Astfel limba a adoptat termenii francezi, cu schimbări de ordin fonetic şi morfologic  
(antet, automobil, bacalaureat, certificat, cinema, fular, parfum, discuta, sugestiona, 
accentua, nuanţa, grotesc, inacceptabil, suav).

Vocabularul românesc neologic a fost îmbogăţit cu un număr însemnat de termeni  
şi din latina savantă, din italiană, aceste influenţe au contribuit la modernizarea, relatini- 
zarea vocabularului românesc. De asemenea la nivelul limbii literare avem şi influenţe  
din germană, iar în ultimele decenii avem de-a face cu un val apreciabil de cuvinte  
de origine engleză.
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Împrumuturile englezeşti sunt mai noi, datează din secolul al XIX-lea. Primele 
cuvinte pătrunse în limbă sunt cele venite prin intermediul limbii franceze: biftec, dan-
cing, smoching, spicher. Unii termeni au venit prin mijlocire germană: boiler, cocs,  
iar alţii cu ajutorul limbii ruse: buldozer, conveyer.

Pătrunderea englezismelor în limba română a sporit, mai cu seamă la etapa actuală 
şi se referă la domeniile: politic (impeachment, lobby, rating, speaker, summit); economic: 
(dealer, default, discount, leasing, management); tehnologic: (microchip, provider, 
roaming, scanner); educaţie: (brainstorming, feedback, training, workshop); sport (aut, 
corner, fault, finiş, suporter).

Influenţa limbii engleze se explică şi prin faptul că este limbă de circulaţie 
internaţională, deci un fenomen internaţional.

Cu referire la împrumuturile din engleză, filologul A. Stoichiţoiu-Ichim remarcă 
următoarele etichetări: cuvinte străine, neadaptate: badminton, puzzle, show; englezisme 
în curs de adaptare: hobby, job, top. Mai este cunoscută şi clasificarea cuvintelor de ori- 
gine engleză în „necesare” şi „de lux”, pe care lingvista română, M. Avram, nu o preferă, 
considerând-o subiectivă şi riscantă.

Tot la autoarea citată mai sus, într-unul din articolele publicate întâlnim distincţia 
între englezismele denotative (tehnice) şi conotative (stilistice).

 Prima categorie cuprinde, în general, termeni de specialitate care nu au  
un echivalent în română, deoarece denumesc realităţi apărute recent în diverse domenii  
ale culturii materiale şi spirituale. Este avantajoasă utilizarea lor datorită preciziei  
sensului, scurtimii şi simplităţii structurii, caracterului internaţional (mass-media – 
mijloace de comunicare în masă; penalty – lovitură de la 11 metri). Cea de-a doua cate- 
gorie este mult mai expresivă, din nevoia de a crea originalitate stilistică, dar are  
şi aspecte negative, precum veleitarismul intelectual, insuficienta cunoaştere a resur- 
selor limbii materne, comoditatea sau graba, care nu întotdeauna permite alegerea 
unui echivalent potrivit contextului (party – petrecere; happy-end – sfârşit fericit)  
[7, p. 37-46].

În literatura de specialitate sunt diverse discuţii în privinţa acestui proces, fiind 
interpretat ca un act de invazie lingvistică care ar pune în pericol existenţa unei limbi.

Acceptarea sau respingerea împrumuturilor de origine engleză trebuie făcută 
în baza necesităţii cuvântului în limbă, prezenţei sau absenţei unui termen echivalent. 
M. Avram afirmă că englezismele trebuie privite şi studiate ca orice alte categorii  
de cuvinte. Cultivarea şi apărarea limbii nu se face cu prejudecăţi şi intoleranţă, cu pu- 
rism şi discriminări. necesare sunt acţiunile de înregistrare, de normare şi de explicare 
pentru a asigura utilizarea lor corectă şi unitară [8, p. 29].

Vor rămâne în limbă acele englezisme care vor fi adoptate de vorbitori. Utilizarea 
lor nu va fi recomandată de Academie, de cercetători, ci de necesitate şi de timp.
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MOTIVAŢIA  RETROSPECTIVĂ
ŞI  MOTIVAŢIA  PROSPECTIVĂ

Retrospective motivation and Prospective motivation

Abstract. The problem of knowledge and association of the signifier with the signified 
is accessible and also relative because it depends on the person who decodes the motivation. 
It depends on the etymological knowledge, on the deciphering of image and on other factors. 
The retrospective motivation is based on the revealment of the relation between the signifier 
and the signified, being easier to understand it. The prospective motivation is when, the 
meaning of UPS isn’t known and the speaker is seeking its determination which is more 
difficult to determine, only if the motivational form and sense can be understood by non-
native speakers.

Keywords: stable polylexical unit, retrospective motivation, prospective motivation, 
glottic sign.

Problema semnului glotic este una comună tuturor limbilor. Mai minuţios pro- 
blema semnului glotic a fost abordată de lingvistul elveţian Ferdinand de Saussure, care 
a cercetat  dihotomia tradiţională semnificat vs semnificant. E. Coşeriu vorbeşte despre 
circa 30 de autori care au aborat problema semnului glotic, începând cu Aristotel, prin 
Berius, un succesor al lui Platon, până la Saussure [apud 1, p. 37]. Tratarea acestei teorii  
în mod tradiţional s-a axat pe unităţile monolexicale. noi ne propunem studierea proble- 
mei în legătură cu unităţile polilexicale stabile ale limbii (UPS). În lumina acestei teorii  
un mare număr de unităţi polilexicale stabile pot fi cercetate în cadrul ambiguităţii 
semantice, ce conţine un nivel de sens ad litteram şi un nivel de sens frazeologic  
[2, p. 90].

UPS sunt motivate sau nemotivate? Această problemă cere luarea în considerare 
a unui mare număr de factori. Factorii ce ţin de cunoaşterea umană demonstrează  
că motivaţia nu poate fi înţeleasă decât în raport cu un sistem de referinţă. Din acest  
punct de vedere, UPS pot fi considerate motivate în arbitrarul lor, fapt ce permite 
aplicarea practică a acestor probleme în cursurile de studiere a limbilor în forma lor 
motivată, pentru o memorizare mai uşoară UPS. Problema cunoaşterii şi asociaţia dintre 
semnificant şi semnificat poate fi evidentă, univocă şi accesibilă şi depinde de persoana 
care decodifică motivaţia.

SEMANTICĂ
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În consecinţă, motivaţia este relativă, căci ea depinde nu doar de punctul  
de vedere adoptat şi de mecanismele implicate, dar şi de persoana care face analiza.  
Prin urmare, UPS indigene, formate de vorbitorii poporului respectiv, sunt accesibile 
pentru motivaţie şi semnificaţie doar de către vorbitorii unei colectivităţi. UPS indigene 
cu forma motivaţională şi sensul motivaţional clar, precum şi UPS generale, ce cuprind  
în sine informaţii proprii pentru o mare comunitate de oameni, pot fi decodate şi de 
vorbitorii alolingvi.

* * *

Unităţile frazeologice ca floare la ureche, a-i pune opinca (în obraz) (cuiva),  
a-şi omorî foamea, a fi copt la os, a face cu ou şi cu oţet (pe cineva) se situează între 
motivaţia, înţeleasă ca existenţa unei corelaţii între semnificant şi semnificat şi arbi- 
trarul caracterizat prin absenţa acestei corelaţii.

În lucrarea de faţă vom încerca să arătăm că această noţiune este atât problematică, 
cât şi complexă în sensul că depinde de mulţi factori.

Unităţile polilexicale stabile, foarte eterogene, prezintă un anumit număr de carac- 
teristici, ce merită atenţia noastră pentru studiul motivaţiei.

A. Falk, o cercetătoare franceză, susţine că frazeologismele  atrag atenţia prin 
morfologia lor particulară: semnificantul UPS poate fi considerat ca o sintagmă ce 
se compune la rândul său din unităţi lexicale. În afară de posibila lor omonimie sau 
polisemie, aceste unităţi lexicale determină motivaţia UPS. De asemenea, sintagma 
întreagă permite deseori a observa o anumită iregularitate sintactică sau incompatibilitate  
semantică. Cât priveşte semnificatul, traducerile cuvintelor nu întotdeauna dau înţele- 
gerea sensului comun [3, p. 1].

Am dori să adăugăm că motivaţia UPS depinde nu doar de motivaţia componen- 
telor UPS luate aparte. Atunci când vorbim de motivaţia UPS, trebuie să luăm  
în considerare următoarele: 1. motivaţia se referă doar la unele componente ale UPS, 
de ex., varga lui Dumnezeu, a cloci pe vatră, a-i vâjâi capul (cuiva), couper la poire 
en deux, положить в долгий ящик în care numai o componentă poate fi înţeleasă  
la sensul ei direct (Dumnezeu, vatră, capul, la poire, положить), iar cealaltă compo- 
nentă fiind demotivată, pierzând motivaţia iniţială; 2. demotivaţia se referă la întreaga 
îmbinare stabilă de cuvinte, fie locuţiune, fie UF, în care nu este sesizată motivaţia 
componentelor  între semnificant şi semnificat. În sensul dat traducerile cuvintelor nu dau 
înţelegerea sensului comun al întregii UPS, de ex., a nu fi de nici o zeamă – „a nu fi bun 
de nimic”, zgârie brânză – „un om foarte zgârcit”, a-i părea deşanţ – „a-i părea ciudat 
sau amuzant”, a o şterge la sănătoasa – „a pleca repede, în grabă mare”, a da prin şperlă 
(pe cineva) – „a-l pune într-o situaţie neplăcută (pe cineva)”. În aceste cazuri traducerile 
componentelor din UPS nu dau înţelegerea sensului comun.
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Luând în considerare dihotomia tradiţională semnificat vs semnificant, un mare 
număr de UPS pot fi studiate în cadrul ambiguităţii semantice, ce conţine un nivel  
de sens ad litteram şi un nivel de sens frazeologic, susţine D. Dobrovolski [6]. În acest 
context, K. Faro menţionează că iconografia semnificantului poate evoca o imagine min- 
tală [7, p. 1]. În această ordine de idei, A. Falk a observat că este vorba de o caracteristică 
graduală de dificultăţi care depind în diferită măsură de gradul de incompatibilitate sin- 
tactică şi semantică pe care o prezintă sintagma care formează semnificantul [3, p. 2].  
Am avea de adăugat la cele afirmate de A. Falk că am stabilit la ce fel de UPS e caracte- 
ristică mai mult motivaţia percepută de vorbitor. E vorba de locuţiuni, în general,  
cu excepţia celor conotative, şi de acele UF ce au măcar o componentă cu semnificaţia 
ce poate fi înţeleasă de vorbitor. Aici forma motivaţională şi sensul motivaţional, 
adică legătura dintre semnificat şi semnificant, se păstrează. În celelalte cazuri are loc 
demotivaţia unităţilor polilexicale stabile, pierzându-se legătura iniţială dintre semnificat 
şi semnificant.

Privitor la definiţia motivaţiei care explică problema înţelegerii de ce semnifi- 
cantul este ales pentru semnificatul respectiv şi viceversa, A. Falk şi-a pus întrebarea, 
cum se explică motivaţia aceasta. Autoarea şi-a propus a distinge punctul de vedere  
care a fost adoptat în momentul motivaţiei UPS, de la nivelul receptiv (decodarea UPS)  
şi până la nivelul productiv (crearea UPS). Când e vorba de motivaţie, se distinge  
noţiunea de motivaţie post factum, deseori menţionată în acest domeniu [5] şi noţiunea 
de motivaţie prospectivă [apud 9]. Motivaţia post factum, retrospectivă, se manifestă 
prin motivaţia receptivă. Aceasta poate fi considerată un punct de vedere retrospectiv  
(se cunoaşte sensul UPS şi se caută stabilirea legăturii între semnificat şi semnificant).  
Iar motivaţia prospectivă este atunci când nu se cunoaşte sensul UPS şi se caută 
determinarea ei. Înainte de a stabili avantajele fiecărui tip de motivaţie unul faţă  
de altul, s-a propus stabilirea, mai mult teoretică, a comprehensiunii, percepute ca un de- 
codaj al unei UPS, făcută de un vorbitor străin care nu cunoaşte sensul ei [3, p. 2].

Atunci când vorbim de motivaţia etimologică ce corespunde unei motivaţii 
diacronice, avem în vedere relevarea originii unei UPS, cu scopul de a stabili de ce acest 
semnificant a fost ales pentru a denota un anumit concept extralingvistic. Dacă majo- 
ritatea UPS seamănă a fi motivate, nu trebuie să uităm totodată că cercetările în acest 
domeniu nu sunt suficiente pentru relevarea etimologiei corecte a UPS. Motivaţia 
prospectivă a unei UPS, din contra, se reduce la deducerea semnificatului pornind  
de la semnificant. Însă a rămâne la nivelul comprehensiunii, interpretată ca un decodaj  
al unei unităţi lexicale sau frazeologice (străine) necunoscute, demonstrează că acest  
tip de motivaţie este cel mai dificil [cf. şi 8]. Aceasta se referă la caracterul vag [cf. 5]  
al UPS care permite, în absenţa unei motivaţii directe dintre semnificant şi semnificat, 
deseori o interpretare semantică diferită de la vorbitor la vorbitor. Iar motivaţia 
retrospectivă care se sprijină pe relevarea relaţiei dintre semnificant şi semnificat  
se arată a fi mai puţin dificilă la înţelegere.
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În unele surse bibliografice este utilizată clasificarea propusă de Dobrovolski  
[6], ţinându-se cont de următoarele mecanisme care prezintă motivaţia: 1. Când o UPS  
este „iconografică”, adică evocă o reprezentare mentală, ea este în stare să fie motivată 
printr-o legătură între imaginea care subînţelege semnificantul şi semnificatul. În prin-
cipiu, această asociaţie e sprijinită, în mod principial, pe o legătură metaforică sau 
metonimică, se poate manifesta în planul sintagmei sau la nivelul de componente aparte. 
2. Componentele poartă un caracter simbolic (une giroflée à cinq feuilles – „cuişoare 
(condimente) cu cinci petale” – n.n.) [3, p. 2].

În graiurile din Moldova atestăm trecerea unei îmbinări de cuvinte în unitate 
monolexicală privind denumirea pentru „o specie de ciupercă”, burete gălbior > gălbior 
(motivaţia iniţială, culoarea, care a generat îmbinarea stabilă de cuvinte, se păsrează  
în substantivul gălbior). Pentru vorbitor motivemul a putut fi exprimat doar de un singur 
cuvânt. 3. Cu atât mai mult, autonomia semantică a unei componente, adică faptul  
din realitate care apare în definiţia UPS (în sensul larg al termenului) poate contribui  
la o astfel de motivaţie (alb ca varul). 4. În cadrul realizării comprehensiunii s-a consta- 
tat că un alt tip de mecanisme poate contribui la motivaţia prospectivă a unor UPS mai 
dificile: motivaţia prin analogie [3, p. 2]. De ex., plapuma ochiului şi prapura ochiului 
pentru pleoapă, a da din umeri / din cap / din gură / din mână / din ochi / din urechi 
(iron.). Să reţinem că este vorba de un tip de motivaţie care nu spune nimic de moti- 
vaţie, doar de comprehensiune.

Prin urmare, putem constata că toate mecanismele de motivaţie pot intra în joc  
în orişice situaţie. Dacă este relativ uşor de determinat motivaţia când e vorba  
de una retrospectivă, nu este cazul celei prospective. Deci dacă nu este prezentă 
o componentă simbolică, autonomă în mod clar, un paronim evident sau o legătură 
metaforică sau metonimică accesibilă sau încă o motivaţie univocă, înţelegerea UPS  
este în mod general foarte vagă pentru ca o motivaţie prospectivă să se manifeste  
cu succes.

Dacă toate mecanismele se bazează pe o asociaţie anumită între semnificant  
şi semnificat, se pune din nou întrebarea de a cunoaşte care sunt modalităţile principale 
pentru a le stabili. În afara unor facultăţi cognitive presupuse, mai trebuie luat în consi- 
derare un ultim element, în afara studiilor efectuate: cunoştinţele. Asemenea lui Blank 
[4], noi distingem o cunoaştere extralingvistică (motivaţia extralingvistică – n.n.)  
de o cunoaştere intralingvistică (motivaţia intralingvistică – n.n.).

În înţelegerea intralingvistică se includ toate cunoştinţele metalingvistice 
privind polisemia, omonimia, paronimia şi cazurile similare. Cât priveşte cunoaşterea 
extralingvistică, se utilizează cunoştinţele extralingvistice, pe lângă consideraţiile 
cunoaşterii semantice [4]. Distincţia dintre cunoaşterea culturală şi naturală, făcută  
de Dobrovolski, permite a le diferenţia şi mai bine. În timp ce cunoaşterea natural  
şi natural, este realizabilă prin experienţă, cunoaşterea cultural şi natural, cum arată 
denumirea, pe un fundal cultural, este înţeleasă de Dobrovolski ca un ansamblu de idei 
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asupra lumii care sunt caracteristice unei comunităţi anumite. Aş dori să menţionez  
că o astfel de concepţie noi utilizăm în teză, folosind pentru respectivele UPS termenii 
UPS indigene (cunoaşterea natural şi natural) şi UPS generale (cunoaşterea cultural  
şi natural).

Concluzii: 1. Am remarcat: cunoştinţele sunt necesare pentru toate motivaţiile. 
Problema cunoaşterii şi asociaţia dintre semnificant şi semnificat este evidentă, univocă 
şi accesibilă şi depinde de persoana care decodifică motivaţia. În consecinţă, motivaţia 
este relativă, căci ea depinde nu doar de punctul de vedere adoptat şi de mecanismele 
implicate, dar şi de persoana care face analiza. Prin urmare, UPS indigene, specifice  
doar unei limbi, accesibile pentru motivaţie şi semnificaţie de către vorbitorii unei  
ţări, pot fi supuse motivaţiei şi semnificaţiei şi de alolingvi, atunci când forma 
motivaţională şi sensul motivaţional sunt prestate interpretării; iar atunci când e vorba 
de UPS generale, împrumutate sau calchiate din alte limbi, adică atunci când ele cuprind 
în sine informaţii proprii pentru o mare comunitate de oameni, pot fi prestate moti- 
vaţiei de către vorbitorii altor limbi prin transparenţa motivaţiei UPS. (În cazul  
dat s-ar referi aspectul interculturalităţii ce facilitează comprehensiunea) [2, p. 92].

2. Un tip de cunoştinţă suplimentar, cunoaşterea etimologică (intra- şi extra-
lingvistică) poate în mod egal să ajute la motivaţia unei anumite UPS. Alte UPS,  
din contra, rămân în toate cazurile arbitrare.

3. Imaginea determină legătura dintre semnificant şi semnificat.
4. Motivaţia retrospectivă se sprijină pe relevarea relaţiei dintre semnificant  

şi semnificat şi se arată a fi mai puţin dificilă la înţelegere.
5. Motivaţia prospectivă este atunci, când nu se cunoaşte sensul UPS şi se caută 

determinarea lui de către vorbitor.
6. Dacă este relativ uşor de determinat motivaţia când e vorba de o motivaţie 

retrospectivă, nu este cazul motivaţiei prospective, doar dacă forma motivaţională  
şi sensul motivaţional pot fi descifrate de vorbitorii alolingvi.

Reţinem că limitele analizei unui semn sunt determinate în final de mijloacele 
care sunt utilizate de analist (vorbitor); în consecinţă, aceste limite trebuie întotdeauna 
să fie percepute ca fiind provizorii şi sub eminenţa de a fi deplasate. Iată din ce motive  
o clasificare exhaustivă a UPS nu va putea fi posibilă în acest domeniu.

UPS sunt motivate sau arbitrare?
Am văzut că această problemă cere luarea în considerare a unui mare număr  

de factori. Cum s-a menţionat, factorii ce ţin de cunoaşterea umană demonstrează  
că motivaţia nu poate fi înţeleasă decât în raport cu un sistem de referinţă. Din acest 
punct de vedere, UPS pot fi considerate motivate în arbitrarul lor (în demotivaţia lor 
– n.n.), fapt ce permite, printre altele, aplicarea practică a acestor probleme în cursurile  
de studiere a limbilor cu privire la memorizarea mai uşoară a lexemelor sau UPS  
cu formă internă motivată.
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Aspects of the semantic factor ’s motivation in syntax

Abstract. For the type division of the sentence’s parts, the semantic factor  
is definite, because it conceives the research from contents to structures, and it is based  
on their communication relations aspect and on a natural logic for indentifying the mea- 
ning correlation as a basis of predicative indicators. Moreover, the sentence types, divi- 
ded onto semantic principle, are numerous and various.

Keywords: semantic factor, syntactic and semantic motivation, logical-semantic 
criterion.

În prezent, termenul „semantică” este utilizat în mai multe domenii ştiinţifice, 
obţinând, drept consecinţă, variate semnificaţii şi o răspândire mult mai largă.  
Şi în lingvistică, deşi termenul respectiv a rămas să fie întrebuinţat cu sensul lui 
lexical clasic (unitate ce marchează conţinutul semnificativ al unui cuvânt sau îmbinări  
de cuvinte), totuşi la analiza faptelor de limbă, semnificaţia factorului semantic este 
tratată de pe diferite poziţii, în mai multe direcţii. Astfel, pentru unii lingvişti (plasaţi  
pe idei descriptiviste), categoria semnificaţiei este una din exterior, în raport cu limba, 
ceea ce face ca semantica să nu aibă pentru ei niciun temei de a obţine vreo motivaţie  
în ştiinţa despre limbă.

Pentru lingviştii-funcţionalişti, adepţi ai şcolii pragheze, cercetarea faptelor  
de limbă este însă de neconceput, ireală chiar, fără categoria semnificaţiei (fără seman- 
tică), nu numai în lexicologie, dar şi în morfologie, şi în sintaxologie. Lingvistul  
Z. Z. Katz, de asemenea adept al şcolii funcţionaliste, vorbind despre motivaţia semantică 
în sintaxă, susţine, pe bună dreptate, că „factorul semantic al descrierii lingvistice pune 
interpretarea faptelor de limbă în corespundere cu structura de profunzime a oricărei 
propoziţii din limbă”. [1, p. 38] Cu alte cuvinte, „în timp ce componentul fonologic întru- 
neşte prezentarea fonetică a propoziţiei, componentul semantic construieşte prezentarea 
acelui conţinut, care, într-o situaţie comunicativă, reală, firească, poate fi exprimat  
printr-o unitate ce-şi are prezentările ei fonetice pertinente. Componentul semantic este 
implicat în descrierea capacităţii vorbitorului de a înţelege şi a crea fără sfârşit propo- 
ziţii noi, asigurând, totodată, şi interpretarea fără sfârşit a multitudinii de propoziţii”.  
[1, p. 33] De aici reiese, despre componentul semantic al descrierii lingvistice, că el 
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face posibil ca sintaxa să-şi poată manifesta pe deplin infinitele capacităţi survenite 
din caracterul ei relevant, ceea ce înseamnă, după părerea noastră, că sintaxa dispune 
de multiple forme de organizare structurală a unităţilor ei, păstrând, în paralel, acelaşi 
conţinut semantic şi comunicativ.

Din punct de vedere onomasiologic, relevanţa structurală a sintaxei pentru seman- 
tică poate avea loc în toate situaţiile comunicativ-sintactice, însă mult mai pregnantă  
este în cadrul unor fenomene lingvistice, care, în general, par să formeze nişte abateri 
de la norma structurilor gramaticale, deşi, atât în limba vorbită, cât şi în cea scrisă,  
au o pondere deosebit de mare. E vorba de repetiţii, tautologii şi pleonasme, care se 
manifestă în toate funcţiile sintactice, atât la nivelul propoziţiei, cât şi la nivelul frazei.

În versurile eminesciene: 1) „O, rămâi, rămâi la mine,/ Te iubesc atât de mult...” 
şi 2) „Mircea însuşi mână-n luptă vijelia’ngrozitoare,/ Care vine, vine, vine, calcă 
totul în picioare.” avem repetiţiile verbale rămâi, rămâi şi vine, vine, vine, care au fost 
utilizate de autor cu scopul de a evidenţia semnificaţia (1) dorinţei insistente, reieşite 
din sentimentul profund al nostalgiei şi (2) semnificaţia intensităţii efectuării acţiunii. 
Sensurile informative preconizate, ce s-au dorit evidenţiate în toată amploarea lor efec- 
tivă şi semantică, i-au impus sintaxei atare forme structurale. Deşi aceste semnificaţii  
mai pot fi căpătate şi prin alte structuri sintactice, motivaţia lor semantico-sintactică  
însă o pot obţine doar prin fenomenul repetiţiei, adică prin reluarea verbelor.

La nivel sintactic, aceste unităţi propoziţionale necesită o tratare în bloc, întrucât, 
în asemenea situaţii comunicative, se exprimă compatibilitatea dintre unităţile funcţionale 
sintactice şi unităţile semnificative (semantice). Aceste două părţi de propoziţie (rămâi, 
rămâi şi vine, vine, vine) au funcţie sintactică de predicate verbale, fiind create din 
stringenta necesitate a vorbitorului de a transmite un anumit mesaj, cu un conţinut 
substanţial, prin care se realizează plusvalori semantico-sintactice (în exemplul unu – o 
dorinţă insistentă şi în exemplul doi – intensitatea efectuării acţiunii), ceea ce înseamnă 
că, din punct de vedere teoretic, o realitate conţinutal-substanţială şi-a găsit, respectiv,  
şi o formă de exprimare adecvată. Astfel, semantica lor informativă şi-a găsit motivaţie 
logică în atare structuri sintactice.

notă. Motivaţia factorului semantic este evidentă nu numai la delimitarea 
tipologică a structurilor sintactice cu funcţie de predicate verbale, dar şi la delimitarea 
celorlalte părţi de propoziţie. Astfel, în temeiul aceloraşi fenomene de limbă (repetiţii, 
tautologii, pleonasme şi alte construcţii sintactice), punând la bază criteriul semantic, 
putem identifica şi structuri cu plusvalori semantico-sintactice ale subiectului 
propoziţiei, ale atributului, ale complementelor etc. Invocăm, în acest sens, doar două 
situaţii sintactice, pentru subiect ca parte principală, marcându-le prin subliniere, fără 
a le face comentariu: „Janet avea un loc bun la cămin, într-o cameră cu încă două 
vechi prietene, iar pe Horia îl aşteptau drumurile şi iară drumurile”. (Ion Druţă); „Sus  
pe muchia dealului,/ Merge-n voia calului/ Un bujor de căpitan/ Care poartă buz- 
dugan”. (Vasile Alecsandri)

Delimitarea graniţelor structurale ale acestor unităţi sintactice predicative se face 
însă pornindu-se doar de la criteriul logico-semantic, şi nicidecum de la cel al formei 
structural-gramaticale, întrucât numai sensul comunicativ-informativ (semantica-sin- 
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tactică) a îmbinat, funcţional, aceste grupuri de verbe, în scopul creării sus-numitelor 
plusvalori semantico-sintactice ale acestor predicate verbale în sintaxa limbii române. 
Reluarea aceluiaşi verb (de două şi, respectiv, de trei ori) nu semnifică şi efectuarea  
în paralel a aceleiaşi acţiuni, de două şi, respectiv, de trei ori. Repetarea verbelor gene- 
rează doar plusvalorile semantico-sintactice, conţinute în aceste grupuri de verbe.

Totodată, e necesar să se ştie că, în atare situaţii sintactice, unde avem la bază uni- 
tatea dialectică dintre formă şi conţinut, funcţia directorie îi revine în permanenţă 
conţinutului informativ-comunicativ (semanticii sintactice), şi nicidecum formei 
structural-gramaticale, deoarece se ştie că nu există şi nici nu poate exista în sintaxă  
o formă gramaticală abolită total de conţinut informativ-comunicativ. Orice formă 
structural-gramaticală este nu numai generată, dar şi motivată de un sens informativ, 
deoarece „forma, în sintaxă, rămâne a fi întotdeauna expresia internă a oricărui tip  
de informaţie, pe care vrea să şi-o creeze omul prin vorbire”. [2, p. 96]

Orice enunţ logic comportă atât relaţii funcţionale sintactice, cât şi relaţii seman- 
tice conţinutale. Astfel, în toate funcţiile sintactice (propoziţionale şi frastice) se îmbină 
două aspecte fundamentale ale limbii: cel semantic şi cel sintactic funcţional, ceea  
ce face ca între structurile unităţilor sintactice şi cele semantice să existe o interac- 
ţiune. Aceste două planuri (sintactic şi semantic) rămân a fi corelative, dar nu şi identice, 
pentru că fiecare dintre ele, după cum am văzut, îşi manifestă şi caracteristicile proprii. 
Ceea ce uneşte aceste două planuri este, bineînţeles, semantica (semnificaţia lingvistică, 
sensul informativ), căci, de altfel, ar fi inutilă şi absurdă comunicarea omului prin  
limbă. „Sensul informativ” sau semantica sintactică, „în ultimă instanţă, reprezintă 
raţiunea de a fi a structurii sintactice” [3, p. 12] sau „Sensul, după cum susţine profesorul 
bucureştean Ion Diaconescu, este un factor de coeziune sintactică, după cum organi- 
zarea, structura sintactică este un factor de coeziune semantică”. [4, p. 112]

În concluzie, susţinem că studiul sintaxei nu poate fi întreprins fără semantică, 
întrucât semantica alcătuieşte substanţa actului comunicării şi condiţionează, prin 
motivaţie, în cea mai mare măsură, procesele de selecţie şi de distribuţie a unităţilor 
sintactice. De aceea, la delimitarea tipologică a părţilor de propoziţie, e necesar să se 
ţină cont de faptul că orice sens informativ-comunicativ îşi are, respectiv, şi o motivaţie, 
care se realizează printr-o formă structural-gramaticală: în sintaxă, forma constituie  
în permanenţă motivaţia unui conţinut semantic.
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Abstract. In the early XIXth century as a result of the division of the linguistic 
area of Prut and nistru (1812) in two Romanian linguistic communities, the phenomenon 
of diglossic ideology appears which promotes the second language – the immigrant 
language (the Russian). Thus, not only the sociolinguistic background of manifestation 
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but the implications or the repercussions of this sociolinguistic phenomenon on the 
Romanian language of the Bessarabian space and of the space of Prut are much dif- 
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Keywords: linguistic community, diglossic ideology, monolingualism, bilingu- 
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Trăsătura esenţială a oricărei comunităţi lingvistice o constituie mai mult 
neomogenitatea decât omogenitatea, adică multilingvismul sau multidialectismul. Deşi 
în epoca modernă o comunitate monolingvă, pare-se, există mai mult ipotetic, justificată 
fiind numai de jure printr-o singură limbă oficială, totuşi Ioshua Fishman distinge şi 
comunităţi monolingve pe lângă cele bilingve, multilingve şi diglosice [1, p. 146-160].

Anume din acest considerent − de jure, am îndrăznit să aplicăm conceptul comunitate 
monolingvă la spaţiul lingvistic românesc din dreapta Prutului pentru a reliefa cadrul 
sociocultural al apariţiei ideologiei diglosice în secolul al XIX-la, vis-á-vis de acelaşi 
fenomen în contextul basarabean al aceleiaşi perioade istorice, şi a releva implicaţiile 
ideologiei diglosice în limba română de peste Prut la mijlocul secolului al XIX-lea pe 
baza Dicţionarului bilingv de la 1851.

Este indiscutabil faptul că într-o comunitate lingvistică elaborarea dicţionarelor 
bilingve este solicitată/impusă de apariţia celei de a doua limbi în acea comunitate şi 
că anume situaţia de contact lingvistic este premisa studierii limbilor venite în contact.  

SOCIOLINGVISTICĂ
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După Iorgu Iodran, contactul lingvistic ar fi consecinţa inevitabilă a contactului etnic,  
care, la rândul său, este punctul de plecare al bilingvismului [2, p. 129], iar „între noţi- 
unile contact şi bilingvism există un raport de interdependenţă în sensul că bilingvis- 
mul, ca fenomen de ordin sociologic, ... (adică bilingvismul social – n.n. L.C.) poate  
avea loc numai pe bază de contact, pe când contactul nu implică numaidecât biling- 
vism” [3, p. 39-40].

În prezentul articol, întrucât „un tablou complet al interferenţei în situaţia contac- 
tului lingvistic este imposibil de dat fără luarea în considerare a factorior extraling- 
vistici” [4, p. 3], iniţial vor fi evidenţiate condiţiile socioculturale care au favorizat, 
după opinia noastră, o ideologie diglosică atenuantă în spaţiul lingvistic transprutean, 
manifestată mai ales în sfera învăţământului public. Totodată, cadrul sociocultural  
şi procesul lingvistic din dreapta Prutului (studierea limbii imigrante şi elaborarea lucră- 
rilor lexicografice) va fi comparat cu cel din Basarabia, anexată la imperiul rus (1812).

În Basarabia necesitatea (sic! impunerea) studierii în şcoală a limbii ruse – a celei 
de a doua limbi venite în contact cu româna, apare odată cu deschiderea Seminarului 
Teologic din Chişinău (1813). Iar primul glosar bilingv rus-român /Sobranie slov − Adu- 
nare de cuvinte/ se editează în 1819, inclus fiind în Gramatica bilingvă de la Chişinău. 
După care sunt editate şi alte glosare bilingve rus-române: Sobranie slov − Adunare  
de cuvinte din Gramatica de la 1827; glosarul român-rus din Crestomaţia la Gramatica  
de la 1840 [5], mai apoi şi dicţionarele bilingve din a doua jumătate a secolului  
al XIX-lea: 1896, 1899, 1907, 1912 [6].

Reţinem că absolut toate lucrările lexicografice din Basarabia au fost editate,  
după cum menţionează autorii lor, numai în scopul studierii aprofundate a limbii 
ruse de către băştinaşii basarabeni, iar conform surselor de arhivă ruseşti, – în scopul  
„înrădăcinării în Basarabia a unui dialect apropiat limbii slave” [7, fila 7-8]. Vorbind  
în alţi termeni, dicţionarele bilingve de aici, în marea lor majoritate, erau elaborate  
în scopul creării unui surogat lingvistic basarabean ce servea ca o punte de trecere  
spre asimilarea lingvistică a băştinaşilor dirijată de glotopolitica ţaristă, politică  
ce a creat în mediul lingvistic basarabean o ideologie diglosică glotofagică.

Prin intermediul glosarelor şi al dicţionarelor bilingve rus-române, menţionate  
supra, în limba română din Basarabia a pătruns un număr impunător de cuvinte şi con- 
strucţii lexicale ruseşti, reluate din dicţionar în dicţionar pe tot parcursul secolului  
al XIX-lea, precum: uciteli, karandaş, rucika, tetradka, tocika, zapiataia, voskliţatelinaia, 
scobce, slog, grifeli, a perescrie, konfeta, trubocika, zacliopce, skameicile, kartince, 
kvartira, kvitanţa, gudokul, kislorodul, zakon, bolniţa, namestnik, meşcianin, raznoobrazie, 
varvar, zontiku, văkzal, tamojni, a dosădi, neruşuit, pomăzuit, ponosluit, dogovor, 
garnizon, nefrumos, nedigrabnic, dizvorbire, disflorit, fratriucigător, păzitorul de trup, 
sângurînvăţător, miereaducător, apămâitor, contrazicetor, sângivarsatic, trebeîmplenirea, 
mâneştergura, noutiparit, nounascocit, zânoptime etc., etc.



99

Philologia
sePtembrIe−decembrIe

LVII
2015

În plan comparativ, spre deosebire de şcolile din Basarabia, „la Bucureşti stu- 
dierea limbii ruse era după 1848 facultativă, cum tot facultativă era şi la Iaşi înainte  
de această dată. Unii profesori, indiferent de materia pe care o predau, erau ruşi sau  
români cu studii făcute în Rusia” [8, p. 53]. Dacă in concreto în cazul şcolilor elementare 
fără plată din Basarabia, după metoda Lancaster1, deschise începând cu 1824, guverna- 
torul general al novorossiei şi Basarabiei, contele Voronţov, dăduse o dispoziţie  
„ca învăţătura în şcolile Lancasteriene în principal şi în special să se facă în limba  
rusă...” [9, p. 147], apoi în asemenea şcoli Lancasteriene, deschise în Ţările Române  
abia în 1835, administraţia rusă prin reprezentantul său, generalul Kiselev, s-a implicat  
mai mult la elaborarea Regulamentului şcolar de la 1833 având la bază metoda învă- 
ţământului reciproc, şi mai puţin la limba de instruire în aceste şcoli. În timpul adminis- 
traţiei lui Kiselev „nu s-a făcut nicio presiune de constrângere a studierii limbii ruse, 
dimpotrivă, erau susţinuţi românii care tindeau să fie introdus în Principate învăţământul 
în limba română” [10, p. 52].

„În unele oraşe moldoveneşti existau, prin anii 30-40 ai secolului al XIX-lea, şcoli 
în care se învăţa ruseşte” [8, p. 53]. Bunăoară, la Gimnaziul Vasilian din Iaşi, înfiinţat  
în 1828 în locul Academiei Vasiliene cu predare în limba greacă, care fusese desfiinţată 
(1828), studierea limbii ruse s-a introdus, în mod oficial, în acelaşi an la dorinţa elevilor, 
iar Proiectul organizării învăţământului din 1849 pentru şcolile de gradul III prevedea 
studierea limbii ruse în mod facultativ (subln. ne aparţine – L.C.) timp de trei ani.

Printre profesorii care au predat limba rusă în acest gimnaziu de la Iaşi este  
atestat „căminarul V. Pelteki, care a predat rusa până la 17 ianuarie 1840 (...), începând 
cu 1842, la Gimnaziul Vasilian predă limba rusă Petru Kostandake. În 1847 profesor  
de limbă rusă era Aleksandru Vrublevski (...)” [10, p. 52-53].

În esenţă, acestea ar fi circumstanţele din sfera învăţământului public transprutean, 
care au anticipat elaborarea unui dicţionar bilingv pentru uzul gimnazial, circumstanţe 
relevate într-un şir de studii mai vechi semnate de nicolae Iorga, citat de Iorgu Iordan  
[8, p. 53], de Zamfira Mihail [10, p. 49-55] şi de P. Constantinescu-Iaşi [11, p. 5-32].

Astfel, din studiul Zamfirei Mihail aflăm că, pe lângă profesorii ruşi, invitaţi  
din Rusia să predea limba rusă la Bucureşti sau la Iaşi, sunt şi cadre didactice din Basa- 
rabia, precum Petru Kuniţki şi secretarul gubernial Alexandru Ratcu. Iar binecunoscutul 
autor de manuale şi profesor de limba română de la Chişinău, Ioan Doncev, a fost 
printre candidaturile recomandate în 1851 de către Consulatul rus să predea limba rusă  
la solicitarea Departamentului învăţământului public [10, p. 53].

Dintre lucrările didactice cu caracter bilingv elaborate în perioada investigată 
reţinem: dicţionarul anonim novoi vallahskoi i ruskoi slovari/Noao cuvinte roseşci  
şi româneşci, editat la Bucureşti (1829) după glosarul Gramaticii bilingve de la Chişinău 
(1819); Azbuka ruso-română a lui V. Pelteki, tipărită la Iaşi (1831); Dialog în patru limbi 

1 După metoda pedagogului englez Iosif Lancaster (1771-1838), şcoli care erau foarte 
răspândite în Rusia şi peste hotare şi care se mai numeau şcoli după „metoda instruirii reciproce”.
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de T.Hurmuzache (1842) şi Russko-rumânskie razgovorî de Al.Djanoglu (1842, reeditat  
în 1845); Dialog în trei limbi de Ionache Pascal (1848), şi Dicţionar de buzunar rus- 
român cu titlul în ruseşte: Novâi karmannâi russko-românskii slovari s prisovoku- 
pleniem kratkoi grammatiki, sostavlennâi Aleksandrom Koşuloiu, professorom russkago 
i moldavskago iazâkov pri Iasskoi Akademii. Izdanie pervoe. Iassî, 1851. V tipografii 
Franţuzsko-Românskoi.

Aşa cum se practică, în cazul textelor rus-române, şi de această dată am urmărit 
fenomenul interferenţei bilingve în lexicul românesc al lucrării şi am comparat acest 
Dicţionar de buzunar rus-român cu lucrările lexicografice editate în Basarabia acele- 
iaşi perioade.

Dicţionarul editat la Iaşi, în 1851, nu este voluminos, are doar 134 de pagini, 
tipărite cu caractere chirilice. În cele 134 de pagini ale variantei româneşti a dicţionarului  
de buzunar am atestat doar 16 cuvinte ruseşti, câteva dintre ele cu afixe româneşti:

agat (rus. aгaтъ); admiral (rus. адмиралъ); avgust (rus. aвгустъ) [12, p. 1] 
adiunct (rus. aдъюнктъ); actrisă (rus.aтриca); adiutantu (rus. aдъютaнтъ); acafistu 
(rus. aкaфистъ) [12, p. 2]; anecdotu (rus.aнeкдoтъ); apetitu (rus. aппетитъ); arşinu 
(rus. aршинъ); armie (rus.aрмия); arfă (rus.aрфa) [12, p. 3]; baraban (rus. бaрaбaнъ); 
Beghemot (rus. Бeгeмoтъ) [12, p. 4]; gvardie (rus.гвaрдия) [12, p. 21]; compasu (rus. 
кoмпaсъ) [12, p. 53]; prisutstvie (rus. присутствие) [12, p. 101].

Dintre acestea, numai 3 cuvinte sunt ortografiate identic, cu litere chirilice/româ- 
neşti: admiral/aдмиралъ, baraban/бaрaбaнъ, Beghemot/Бeгeмoтъ.

Începând cu pagina 5 a dicţionarului, apar primele calcuri după modelul rusesc:
dismăsurat (rus. бeзмeрный), făcătoriu de bine (rus.благoдeтeль); binecugetător 

cu gândul (rus. блaгoнaмeрeнный) [12, p. 6]; binesunător (rus. звoнкий) [12, p. 40]; 
micşorime de suflet (rus. мaлoдушие) [12, p. 63].

Un calc foarte răspândit în textele vechi îl atestăm şi aici, la pagina 31: conglăsuire 
(rus. eдинoглaсиe) şi câteva sinonime: unire, învoire, armonie. Tot prin conglăsuire  
e tradus şi cuvântul rusesc eдинoгласнo.

Referitor la acet calc savant (a conglăsui „a pune de acord” şi conglăsuire „punere 
de acord”), Victor Vascenco, susţine că acestea „erau cuvinte de mare circulaţie în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, sînt calchiate după rus.сoглaсoвaть, сoглaсoвaниe”  
[13, p. 61]. Cercetătorul slavist aduce un şir de exemple din textul Regulamentului 
Organic, din nerguzzi, Văcărescu, Giurescu şi afirmă că, „atât verbul a conglăsiu  
(resp. soglăsiu), cât şi substantivul conglăsuire (resp. soglăsuire) au prins repede  
în limba epocii datorită, printre altele, faptului că partea a doua a acetor compuse  
coincide cu vechi cuvinte româneşti, care au cunoscut o circulaţie largă, fiind derivate  
în ultimă instanţă de la o temă de origine slavă (comp.slav.glăsu: rom.glas-glăsui- 
glăsuire” [13, p. 62].

În dicţionarul bilingv, pe lângă cuvântul calchiat, pe alocuri se fac nişte explicaţii. 
De exemplu, cuvântul rusesc мнoгoлюдный este tradus prin împoporat de mulţi oameni; 
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iar мнoжествeнный – printr-o tautologie: pliural înmulţit [12, p. 66]; нeдaвнo este  
tradus prin nudemult, au trecut puţin timp [12, p. 74]; нeoпытный – prin inexperi- 
mentat, care n-are nici o experienţă; нeoцeнeнный – prin nepreţuibil, ce nu se poate 
preţui [12, p. 76];

Tot aici găsim şi neologismul românesc inimitabil, care redă cuvântul rusesc 
нeпoдрaжaeмый, după inimitabil urmează şi explicaţiile autorului: neimitat, ce nu  
se poate imita [12, p. 76].

Uneori autorul dicţionarului traduce cuvintele ruseşti prin cuvinte româneşti 
neaoşe: adverbul rusesc низкo este exprimat prin gios, nu înalt, aproape de pământ  
[12, p. 78]. Alteori recurge la cuvine greceşti, pe lângă cele româneşti: нaслeдствo  
e tradus prin clinoromie, moştenire, iar нaслeдoвaть – prin a clinoromisi, a moşteni  
[12, p. 72]. De asemenea, şi cuvântul rusesc выгoвoрить este redat prin două cuvinte, 
unul grecesc a proferi şi altul românesc a pronunţa [12, p. 19].

În dicţionar am atestat un singur verb rusesc cu afix românesc : a poftori, îl tra- 
duce pe пoвтoрить [12, p. 91].

Spre deosebire de dicţionarele din Basarabia, care au transpus unanim cuvântul 
rusesc сaмодeржавный prin calcul sângurstăpânitor, dicţionarul bilingv de la Iaşi  
îl traduce prin cuvântul românesc monarhic, iar сaмoдeржeц – prin autocrat, împărat 
care dictează din singură autoritatea sa [12, p. 109].

Despre acest calc, sângurstăpânitor, sursele bibliografice arată că este atestat 
„încă în Molitfelnicul lui Dosoftei din 1681, unde îşi găseşte explicaţia printr-o influenţă  
mai veche slavă bisericească... A circulat paralel cu împrumutul lexical direct samo- 
derjeţ, folosit cu acelaşi sens de neculce şi de către alţi scriitori vechi” [13, p. 60].

La fel, şi cuvintele ruseşti: хaрaктeр [12, p. 125], утиральник [12, p. 123]  
şi хoзяин [12, p. 126] în acest dicţionar sunt traduse prin cuvinte româneşti: caracter  
[12, p. 125], prosopu [12, p. 123], gospodar [12, p. 126] spre deosebire de lucrările 
lexicografice basarabene, unde sunt redate prin aceleaşi cuvinte ruseşti: harakter, 
utiralinik, hozeain.

Dicţionarul de buzunar rus-român de la 1851 conţine şi un şir de cuvinte româ- 
neşti cu totul originale, care substituie rusismele din varianta românească. Astfel,  
în afară de verbele: a arestui [12, p. 4], a repetui [12, p. 91] şi a protegui [12, p. 93], 
autorul crează câteva cuvinte noi, şi anume, prin glodos este transpus cuvântul rusesc 
бoлoтистый [12, p. 8]; a josora îl traduce pe унижать [12, p. 122], codos exprimă 
cuvântul хвoстанный [12, p. 125], seninos îl traduce pe ясный (12, p. 134), iar ţareasă 
redă cuvântul rusesc цaрица [12, p. 127].

În dicţionar se atestă un singur calc, pe material lexical latinesc după modelul 
rusesc: fără silvă (rus.бeз лeсный) [12, p. 5].

În concluzie, susţinem că, sub aspect socilolingvistic, Dicţionarul bilingv  
de buzunar de la 1851 este o lucrare lexicografică net superioară lucrărilor similare 
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editate în Basarabia anexată la Imperiul rus. Lexicul românesc al dicţionarului de buzu- 
nar nu este afectat de interferenţa bilingvă în măsura în care au fost supuse interpenetra- 
ţiei lingvistice lucrările lexicografice din stânga Prutului. Conţine infinit mai puţine 
influenţe ruseşti decât oricare dintre dicţionarele bilingve basarabene editate în aceeaşi 
perioadă istorică.

Acest dicţionar rus-român de la Iaşi confirmă ideea susţinută supra: peste 
Prut ideologia diglosică a avut un caracter atenuant având implicaţii paşnice, aici  
„nu s-a făcut nicio presiune de constrângere a studierii limbii ruse” [10, p. 52] spre 
deosebire de Basarabia aceleiaşi perioade, unde cunoaşterea limbii ruse de către 
vorbitorii de limba română a fost impusă de către glotopolitica ţaristă chiar imediat  
după anexare, prin diverse decrete imperiale: 1812 [14], 1818 [15], 1828 [16], 1836 [17], 
1842 [18], 1864 [19] ş.a.
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Dicţionar de buzunar rus-român/Novâi karmannâi russko-românskii slovari  
s prisovokupleniem kratkoi grammatiki, sostavlennâi Aleksandrom Koşuloiu, 
professorom russkago i moldavskago iazâkov pri Iasskoi Akademii. Izdanie pervoe. 
Iassî, 1851. V tipografii Franţuzsko-Românskoi. Foaie de titlu.
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Novoi vallahskoi i ruskoi slovari/Noao cuvinte roseşci şi româneşci, editat  
la bucureşti în Tipografia de la Cişmea (1829). Foaie de titlu.
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Abstract. As translators live in a globalized world, they have to follow the latest 
developments in the field of language industry, which is part of the technology’s revolution. 
This means that they have to understand the importance of creating term bases and transla- 
tion memories for various computer-assisted translation software, such as SDL Trados  
or memoQ. Our project focuses on enlisting all the available Romanian-English and English-
Romanian printed dictionaries in order to select the core terminology for legal terms  
and creating a database compatible for the above mentioned software. We will also cover  
the problems found in these dictionaries and aspects of quality assurance.

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

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

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

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

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

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

TERMINOLOGIE
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Creating a term base (Tb)
The quality of a translator is partially given by the quality of tools he/she uses. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

translators, who – for a long period of time – were the authoritative „bridges” among 
cultures and languages, focusing mainly on literary translations. However, since the 
advent of technical revolution, affecting the translation industry as well, a new type of 
translator has emerged, having certain skills, among which we can mention language, 
thematic and translation skills, as „the days of paper and pencil are over” [1, p. 109].  
The stereotypically philological profile of a translator has faded to a certain extent, focu- 
sing more on his/her technical skills, being competitive in handling computers, multi- 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_translation#Some_notable_CAT_tools, 
29. 10. 2014.
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media and software. This includes a proper use of translation environments, as in our 
globalized McWorld and McLanguage [9, p. 132-133] the market for them in on the 
increase [10; 11].

Basically, all professional translation environments should contain certain 
features:

1. the possibility to create a translation project, which can be modified later;
2. the possibility to translate more documents within the same project (e.g. chapters 

of a book);
3. the possibility to create, enable/disable, import and export term bases;
4. the possibility to create, enable/disable, import and export translation 

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

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

other tools;
Due to a university agreement between Kilgray Translation Technologies (http://

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

We have created a term base in .xlsx format, including all the translations of 
închisoare (prison) found in the dictionaries (see Appendix). The list contains thirteen 
possible translations in alphabetical order: city jail, confinement, county jail, detention, 
gaol, imprisonment, jug, limbo, penitenciary, penitentiary, prison and quod. Then we 
created a project in memoQ, and a sentence from the Romanian Penal Code was inserted 
containing the term închisoare. Figure 1 shows that there were no translations found for 
the term (last column) using the activated machine translation tools (seven MT tools were 
activated, including Google Translate):

Figure 1. No hits for închisoare without a Tb
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However, when the term base was added to the project, all thirteen possibilities 
were shown, leaving the translator to decide upon the best, based on the context:

Figure 2. Term base activated

At this point, we can say that we have an effective TB for one particular term. 
We hope that towards the end of our project we will have a large database containing 
the most important (and frequent) legal terms, thus enhancing productivity. As our aim 
is to argue for the benefic aspects of TBs, we only mention that translation memories 
are also very effective under certain conditions, as they memorize all the sentence 
pairs (called segments) during translation. In the case of legal texts, the gain may be 
between 10-70%, depending on the repetitiveness of the text compared to a previous 
one. What we should also consider, is the quality assurance (QA), as whenever we have  
a term that was previously translated, the software signals it, and we can always use 
the same translation. For example, the Romanian judecător will always be translated  
as judge, and not magistrate or referee in a similar context.

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

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

Bantaş, A., & năstăsescu. V. Dicţionar economic român-englez. Bucureşti: Editura 
niculescu SRL, 2000.

Botezat, O. Dicţionar juridic român-englez / englez-român (2nd ed.). Bucureşti:  
C.H. Beck, 2001.

Dumitrescu, D. Dicţionar juridic englez-român. Bucureşti: Akademos Art., 2009.
Dumitrescu, D. Dicţionar juridic român-englez. Bucureşti: Akademos Art., 2009.
Hanga, V. & Calciu, R. Dicţionar juridic englez-român şi român-englez. Bucureşti: 

Lumina Lex, 2009.
Ionescu-Cruţan, n. Dicţionar economic englez-român, român-englez. Bucureşti:  

Teora, 2006.
Jidovu, I., & nitu. A. Mic dicţionar terminologic pentru domeniul Schengen. Bucureşti: 

Universul Juridic, 2006
Lister, R., & Veth, K. Dicţionar juridic englez-român/român-englez. (R. Dinulescu, tr.). 

Bucureşti: niculescu, 2010.
Lozinschi, S. Dicţionar juridic Român-Englez. Bucureşti: Editura Smaranda, 2008.
Mezei, J. Magyar-román-angol jogi, közgazdasági és üzleti szótár. Bucureşti:  

C. H. Beck, 2006.
năstăsescu, V. Dicţionar economic englez-român / român-englez. Bucureşti: nicu- 

lescu, 2006.
Voiculescu, C. Dicţionar juridic englez-român / român-englez şi terminologia UE-

SUA. Bucureşti: niculescu, 2005.
Voroniuc, A. Dicţionar de termeni economici şi juridici (român-englez). Iaşi: Institutul 

European, 1999.
Voroniuc, A. Dicţionar englez-român / român-englez de termeni economici şi juridici. 

Iaşi: Polirom, 2011.
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IMAGINEA  DIAVOLULUI  ÎN  seriLe 
ÎN  CătunuL  de  LÂngă  dIKANKA 
DE  N.  GOGOL

The Devil's image in serile în cătunul de lângă Dikanka by N. Gogol

Abstract. The artistic image of the Gogol’s Devil is put in a new context after  
the comic of situation defines the wickedness as one inferior to the man. In this way the 
character, the main obstacle to human development, becomes the mock of the narrator.  
This encourages the Russian creator to deform the created conception about Devil, replacing  
it with the image of unfortunate person who is always put on trial to walk until he comes  
to the end of his tether or to freeze because of unfavorable conditions.

Keywords: image, imaginary, Devil, illusion, archetype.

Interesul faţă de imaginea diavolului în literatură, în pictură, cinematografie etc. 
a fost mereu menţinută prin modul diferit de înţelegere din punct de vedere teologic, 
psihologic, ontologic. Astfel, conştiinţa artistică a omului jonglează în interpretare 
cu arhetipul acestui concept şi cu alte valenţe metafizice atribuite de-a lungul istoriei. 
Descoperim, aşadar, această fluxiune semantică a conceptului diavol în unele povestiri 
ale lui Gogol.

Ca şi alte povestiri, Seara în ajun de Ivan Kupala devine un motiv de a ne readuce 
aminte despre copilărie, când stăteam cu toţii, seara târziu, în faţa unui povestitor ca să ne 
relateze o istorioară groaznică despre puterile supranaturale ale Diavolului şi în special, 
cum este tratat de oamenii de la ţară, ca fiind o parte componentă a satului, astfel că eşti 
nevoit să te ţii cât mai departe de el.

Gogol menţionează importanţa unui narator bun în povestirea unei asemenea 
istorioare, căci nu oricine avea darul de a-l face pe receptor să creadă cu desăvârşire  
în isprăvile ciudate ale Diavolului, aşa încât „la auzul lor, afirmă naratorul, simţeam  
fiori în tot trupul şi părul de pe cap ni se făcea măciucă” [2, p. 52]. Efectul naraţiunilor 
asupra personajelor-copii era ca frica ce-i pătrundea să-i facă ca toate, de cum începea să 
se-ntunece, să li se înfăţişeze ca nişte „nemaipomenite dihănii”. Şi mai impresionant era 
că bunicul, ce nu se mai ridica de cinci ani de pe cuptor de bătrân ce era, îi asigura că toate 
istorioarele ce ţin de întâlnirea cu Diavolul au fost aievea. naratorul povestirii aminteşte 
cu regret despre insuficienţa credibilităţii ce o are lumea de azi când aud despre Diavol 
sau despre vrăjitoare şi asta tot datorită unora care nu ştiu să povestească cu certitudine 
evenimentele groaznice. Respectiv „rău s-a lăţit necredinţa în lumea asta”!

DIN  CREAŢIA  TINERILOR  CERCETĂTORI
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Remarcăm faptul că în proza lui Gogol Diavolul nu e altceva decât o închipuire 
fantastică, ce le trezea o plăcere deosebită ascultătorilor. Motivul Diavolului în regiunea 
rurală reprezintă un catalizator în dezvoltarea literaturii artistice orale. Lipsa acestei 
închipuiri fioroase într-o naraţiune făcea ca povestitorul să-şi piardă ascultătorii. Pe ni- 
meni nu interesează cât e de autentică povestirea, ea devenea adevărată dacă naratorul 
reuşea să sperie receptorii, până ce aceştia credeau că dorm cu Diavolul în pat.

Odată cu începerea propriu-zisă a istorioarei, Gogol, prin bunicul-povestitor, ne 
introduce într-un spaţiu rural, unde casele erau formate dintr-o groapă în pământ şi doar 
după fum „te dumereai că înăuntru trăiau făpturi omeneşti”. Însă atmosfera sumbră este 
înlocuită cu un personaj misterios Basavriuk: „un om, sau mai bine zis chiar Diavolul  
cu chip de om. De unde şi pentru ce anume venea, nu ştia nimeni”. Deşi locuitorii din 
Dikanka cunoşteau că este o făptură diavolească cu „sprâncene stufoase (...) Părul îi şedea 
ca peria şi ochii ca de bou” nu vedeau în el ceva periculos, astfel că devenea o parte 
componentă a sătucului şi un prieten bun pentru cazacii de teapa lui. nu mai imprimă 
spaima pe care o aveau oamenii din Evul Mediu, care se manifesta ca un spirit malefic  
ce apărea în spaţii părăsite timp de noapte, ci ia înfăţişarea unui om, păstrând unele 
trăsături definitorii ale Diavolului, care ştie să se integreze uşor în viaţa socială prin 
distracţii infinite, bani şi votcă, ce curgeau ca apa.

De observat este faptul că atât sătenii din Dikanka, cât şi însuşi naratorul-bunic 
sunt familiarizaţi cu lexemul diavol, dracu, folosindu-l deseori în expresii, proverbe 
pentru a releva o trăsătură negativă a omului. Iată unele din ele: „ştiţi şi dumneavoastră 
că femeia se sărută cu dracu-n bot decât să mărturisească despre alta că-i frumoasă”, 
„iată cum le încurca dracu când are cineva gărgăuni în cap”, „Korj n-ar fi avut nici 
urmă de bănuială dacă într-o zi – şi aici sigur că dracu şi-o vârât coada”, „îi veni lui 
Petrus să fure o fierbinte sărutare de pe buzele roşii şi fragede ale căzăciţei. Şi tot dracu 
(dă, doamne, să i s-arate-n vis numai sfânta cruce!)” etc. Toate urmăresc să confirme  
că toată nefericirea, insuccesul omului constă în participarea activă a dracului în 
activităţile lor zi de zi. Cuvântul dracu mai este utilizat cu scopul de a ironiza pe baza  
unor situaţii şubrede, căci în proza lui Gogol umorul este principala modalitate de 
exprimare a conţinutului de idei, care individualizează personalitatea sa creatoare.

Ca şi în Faust de Goethe sau Maestrul şi Margareta de M. Bulgakov, în Seara în 
ajun de Ivan Kupala omul duce lipsă de ceva care l-ar face fericit cu desăvârşire, astfel 
că Diavolul se oferă pentru a-l ajuta pe om în realizarea rapidă a dorinţelor respecti- 
vului, în schimbul unei vieţi. Dacă Faust a cerut de la Mefistofel înţelepciune, un lucru 
greu de obţinut, şi Margareta de la Woland – întâlnirea cu Maestrul, atunci personajul 
gogolian Petrus cere ajutorul lui Basavriuk ca să devină, cât mai curând posibil, bogătaş, 
în schimb la orice dorinţă a Diavolului.

Korj, tatăl iubitei sale, îl consideră nevrednic pe Petrus în funcţia de ginere în 
comparaţie cu un leah mustăcios „îmbrăcat cu nişte haine cusute numai cu sârmă de aur”, 
acesta şi l-a determinat pe protagonist să fie dator „necuratului” cu o viaţă. Odată ce 
Petrus şi Diavolul au încheiat pactul printr-o singură strângere de mâini, circumstanţele  
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de desfăşurare a acţiunilor devin mai sumbre, element comun a mai multor opere  
fantastice. Astfel că personajul misterios se leapădă de înfăţişarea obişnuită, de numele 
Basavriuk şi rămâne în faţa lui Petrus cu imaginea sa diavolească arhetipală „cu faţa 
vânătă ca de mort (...), din gura pe jumătate căscată, nu ieşea niciun sunet”.

În literatura rusă orală Diavolul are drept slujitor pe Muma-Pădurii sau zgripţu- 
roaica „înălţată, după cum se ştie, pe labe de găină”, caracterizată prin funcţia de slujnică  
a Satanei. Imaginea acesteia este mult mai fioroasă şi dezgustătoare. Puterile suprana- 
turale ale acesteia se dovedesc a fi mult mai mari, iar Diavolului îi revine doar funcţia 
de mediator dintre fiinţa umană şi cea demonică, pentru ca omul să renunţe benevol la 
sufletul său. Gogol transpune pierderea sufletului omenesc prin acceptarea de a-l omorî 
pe Ivas, fratele iubitei sale. Prozatorul tinde să menţioneze că resemnarea lui Petrus 
simbolizează însăşi crima – rezultatul pierderii sufletului: „privirea i se aprinse. Mintea  
i se întunecă. Înnebunit, apucă cuţitul şi sânge nevinovat îi ţâşni în ochi”. Astfel că  
Diavolul a avut acces la sufletul său prin revalorificarea posesorului de suflet în numele 
dragostei. Sângele nevinovat al lui Ivas reprezintă cheia spre bogăţie, dar şi spre cunoaşte- 
rea unui stil nou de viaţă fără suflet.

Dacă Gogol relatează evenimentele până la momentul dat cu umor, atunci mediul 
de trai descris al Mumei-Pădurii şi a Diavolului devine fioros, pentru a sugera, într-un fel, 
şi modul de viaţă ce urma să-l trăiască Petrus după obţinerea averii, care mai târziu, credea 
el, că l-ar face fericit: „Copacii muiaţi în sânge păreau că ard şi gem. Cerul tremura de 
încins ce era”. Şi dacă Petrus nu ştia unde să fugă de şocat ce era, atunci Diavolul râdea  
cu hohote de răsuna toată pădurea. Şi tocmai în acest moment ajungem să ne întrebăm 
la fel cum a făcut-o Dimitri Merejovski: „cine până la urmă râde, omul de Diavol sau 
Diavolul de om?” [1, p. 43].

Putem menţiona că Diavolul i-a îndeplinit cele făgăduite: Korj l-a acceptat cu mare 
drag în familie, s-a jucat şi nunta, însă ca şi Faust, a rămas profund dezamăgit că are  
o „viaţă fără viaţă”, căci gândurile nu-i mai erau la Pidorka, preaiubita sa, ci la vraja ce 
s-a petrecut cu dânsul, dar de care nu-şi putea aminti nimic concret. „Încremenea locului 
şi nu scotea o vorbă”.

Imaginea fioroasă a Diavolului în opera lui Gogol este observată prin efectul  
produs asupra unui om. Diavolul lui Gogol, numit spre finele povestirii Satan, nu are 
nevoie de chip fioros şi ciudat, puterea sa malefică este exprimată prin personajele  
ce intră în contact cu el. Un astfel de caz de pierdere a echilibrului emoţional şi psihic  
este observat şi la personajele lui Bulgakov din Maestru şi Margareta, care au simţit 
influenţa demonică în viaţa lor. Însă dacă acest aspect este văzut de M. Bulgakov ca o 
consecinţă tragică, atunci Gogol relatează devierile psihice ale protagonistului cu ironie  
şi acţiunile consătenilor pentru a-l lecui pe Petrus.

Atât titlul, cât şi mesajul povestirii urmăresc să releve evenimentele ce au loc în 
noaptea din ajun de Crăciun. Sunt evocate personajele supranaturale malefice, vrăjitoarea 
şi Diavolul (necuratul, satan, dracu, duşmanul neamului omenesc, împeliţatul), ce 
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devin complice la demascarea fără cruţare a viciilor personajelor gogoliene: lăcomia,  
făţărnicia, minciuna, ispita etc. De altfel, satirizarea orânduirii feudale în creaţia sa  
literară este scopul principal al scriitorului, care a ştiut să zugrăvească în povestirile 
sale personaje realiste, reprezentate printr-un umor popular, ce oglindesc clar realitatea 
socială.

Imaginarul creatorului se apleacă la percepţia poporului ucrainean a Diavolului, 
considerând-o drept o perlă pentru creaţia sa literară. Ţăranii încearcă să-şi creeze un 
prototip pe care niciodată nu l-au văzut, asemănându-l cu cele mai dezgustătoare  
animale din jurul lor, la fel şi fiinţa structurată din viciile omeneşti. n. Gogol vede în 
acest aspect o posibilitate de a-i da textului său despre Dikanka nuanţe umoristice, valori  
ce fac opera captivantă.

Elementele fantastice (diavolul, zgripţuroaica) la care recurge nikolai Gogol  
în Serile în cătunul de lângă Dikanka nu au nimic în comun cu misticismul scriitorilor 
şi poeţilor romantici. Sunt doar nişte personaje desprinse din basme şi legende  
populare, care introduse în Serile din cătunul de lângă Dikanka fac ca textul să obţină  
o notă hazlie prin reprezentările acestei dihănii, fapt ce este specific scrierilor gogoliene. 
Monştrii sunt prezenţi chiar şi în aceste povestiri. Lucian Raicu spune că „niciodată,  
ca în opera lui Gogol monştrii născuţi de imaginaţia cea mai îndrăzneaţă, mai nelimi- 
tată, mai necontrolată, n-au fost mai aproape de imaginaţia, mediocritatea pur epidermică 
a realului” [3, p. 303]. Scriitorul În noaptea de Ajun împrumută imaginea Diavolului, cu 
trăsăturile lui fizice şi morale din basmele populare ucrainene, unde Diavolul este văzut 
ca o fiinţă malefică, dar proastă, motiv pentru care se implică direct, în carne şi oase, în 
viaţa gospodarilor, pentru a-i induce în eroare. În acelaşi timp trebuie să menţionăm că 
elementele fantastice din povestiri sunt strâns legate de viaţa de toate zilele a ţăranilor 
din Dikanka, căci personajele sunt certe în ideea că de tot răul ce se întâmplă cu ei este 
vinovat doar Diavolul ce „şi-a vârât coada”. Paradoxal este faptul că în unele cazuri  
când ţăranii din povestire folosesc această expresie, ei se referă la sensul direct al  
acesteia, considerând „coada” baghetă magică, de unde şi pornesc toate nefericirile lor.

După cum ne-am obişnuit să observăm, în povestirile gogoliene omul face  
legătură cu Diavolul doar în cazuri când în pericol se află fericirea acestuia. Personajele 
lui Gogol ca şi celelalte din literatura universală înţeleg că Diavolul, în comparaţie  
cu Dumnezeu, propune o cale mult mai scurtă, accelerând trăirea fericită a ţăranului.  
În noaptea de Ajun fierarul, un credincios înflăcărat, de care se teme dracu mai tare 
decât de popa, primeşte ajutorul Diavolului pentru a obţine pantofii ţariţei Ecaterina,  
dar îl prosteşte pe dracu în aşa fel încât acesta, „duşmanul neamului omenesc”, îi slujeşte 
fără a primi nimic drept răsplată, adică fără obţinerea sufletului acestuia. În aşa fel apare 
imaginea în care Diavolul este un personaj de care omul îşi bate joc. Se spune că scopul 
lui Gogol era acela de a-l socoti pe Diavol de prost, el afirmă că „de foarte mult timp  
nu fac decât să mă străduiesc pentru ca, citindu-mi scrierile, omul să-şi poată râde de 
Diavol după pofta inimii” (Scrisorile către Şevâriov, neapole, 27 aprilie 1947) [1, p. 21].
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Imaginea Diavolului în povestirea respectivă este mult mai pronunţată, iar efec- 
tele acestuia nu sunt atât de tragice, cum s-a întâmplat de exemplu în Seara în ajun  
de Ivan Kupala. Pe parcursul lecturii portretul fizic al Diavolului se formează tot mai 
clar, iar chipu-i redactat preia aspecte din înfăţişarea animalelor domestice pentru  
a trezi umor în insuficienţa armoniei între părţi ale corpului: „botişorul subţire ca şi 
râtul porcilor noştri, cu o rotocoală cât o băncuţă de cinci copeici (…) picioarele îi erau 
atât de subţiri (…) şi coadă lungă, ascuţită: ţăcălia de ţap, corniţele care îi împodobeau 
fruntea, copite în vârful picioarelor”. Imaginea hidoasă mai este însoţită şi de batjocurile 
naratorului, care susţine că trăieşte perioade grele de inadaptare la condiţiile geroase  
ale spaţiului ucrainean, căci viaţa imaginară a „necuratului” în iad este văzută, după  
cum vorbeşte şi legenda populară, „să se foiască de dimineaţă până seara în iad, unde  
după cum se ştie nu e ger ca la noi iarna, şi unde se aşează din când în când în faţa 
cuptorului, cu scufia pe cap şi, ca un adevărat bucătar-şef, îi răsuceşte pe păcătoşi pe 
frigare”. Scriitorul a dat frâu liber imaginaţiei, sugerând că fiinţa sa este foarte aproape 
celor de pe pământ, iar forţele sale malefice se redau doar prin viclenia şi dorinţa  
„să împingă oamenii buni în păcat”. Personajul fantastic ajunge să fie satirizat de  
Gogol, pornind şi de la concepţia de veşnica sa singurătate diavolească, lipsit de orice tip 
de dragoste posibilă, exprimă această idee prin sintagma „sprintenul domnişor cu coadă 
şi cu ţăcălie de ţap”, care îi diminuează forţa malefică până la un personaj drăguţ, hazliu, 
inofensiv până la urmă.

Mai târziu, Diavolul este observat în altă scenă nostimă, graţie căreia se dezvăluie 
noi aspecte esenţiale ale „necuratului”. Astfel că desfrâul femeilor îi este şi lui pe plac, 
nu numai gospodarilor din Dikanka. „Împeliţatul”, deşi lipsit de posibilitatea de a iubi, 
se dovedeşte „drăgăstos” cu Soloha. Ea, femeia din sat ce aducea bucurii bărbaţilor, 
nu-l putea refuza fiindcă, afirmă naratorul, „ei îi plăcea nespus să vadă cât mai mulţi 
bărbaţi gudurându-se pe lângă ea”. Astfel că Diavolul din În noaptea de Ajun nu-şi poate 
îndupleca patima, dorind să-l răsplătească după cum se răsplătesc bărbaţii îndrăgostiţi. 
Imaginea spirituală a Diavolului, potrivit lui Gogol, nu se deosebeşte prea mult de cea  
a bărbatului infidel, care pentru câteva momente de fericire împreună cu Soloha este gata 
să jertfească orice, aşa cum şi Diavolul „este gata la orice: ce mai una-alta, se aruncă în 
apă, iar sufletul şi-l trimite drept în focul iadului”. Respectiv femeia rămâne a fi un motiv 
al păcatului chiar şi pentru însuşi iubitorul de păcate.

Elementele fantastice ale operei se manifestă şi prin acţiunea Diavolului de a fura 
luna de pe cer şi ascunderea acesteia în buzunar, iar zgripţuroaica lăsa cerul după ea fără 
stele. În cultura rusă, zgripţuroaica este una din creaturile mitice din povestirile şi basmele 
populare şi este de genul feminin. Posibilitatea Diavolului şi zgripţuroaicei de a deposeda 
cerul de aştrii săi, sugerează cititorului că aceste creaturi malefice vor fi redate literar 
ca în basme, astfel că nararea va decurge concomitent pe două modalităţi de redare: 
fantastic şi realistic. Îmbinând aceste două planuri, Gogol reuşeşte să-l materializeze  
pe Diavol fie în forme groteşti, menite să pună în valoare comicul de situaţii în care  
este implicat, fie să-l redea înfricoşător, aşa cum şi-l imagina poporul ucrainean.
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După cum obişnuieşte şi Bulgakov, Gogol implică „necuratul” în situaţii ce ar 
scoate în evidenţă viciile păturii sociale înalte a satului, cum sunt primarul, diaconul, 
bogătaşul cazac Ciub, care s-au regăsit cu toţii în acelaşi sac cu dracu, pentru a se as- 
cunde de lume, atunci când mai nu-i prinsese în fapta unui adulter.

În povestirea respectivă este un personaj, fierarul Vakula, de care se teme Diavolul, 
mai ceva decât de sfânta cruce. Comicul se formează în jurul modului de comportare 
a Diavolului cu acest om, la a cărui suflet râvneşte. Gogol creează imagini literare 
interesante când Satan devine slugă unei fiinţe omeneşti, doar să nu i se arate „semul  
ista cumplit”(semnul crucii). Respectiv creatorul sugerează că omul credincios şi  
înţelept poate înrobi chiar şi pe Diavol. Imaginea fiinţei malefice este una deosebită, căci 
puterile sale supranaturale derivă în funcţie de condiţiile climaterice, sociale, intelec- 
tuale etc., astfel că pierde din reflectarea artistică obţinând noi valori semantice, 
caracteristice basmelor.

În noaptea de Ajun Diavolul mai poartă semnificaţia unui Cupidon, ce a reuşit 
să unească, accidental, cele două inimi, care nu conştientizau cât e de mare dragostea 
reciprocă: Vakula şi Oxana. El, graţie posibilităţilor de a se deplasa la mari distanţe  
în timp foarte scurt, îi aduce pantofii ţariţei, iar Oxana se îndrăgosteşte irevocabil de el, 
din mustrări aspre de conştiinţă.

Diavolul lui Gogol n-a reuşit să-şi manifeste forţele malefice asupra oamenilor,  
în schimb preia noi stranii şi comice ipostaze.

Bunicul în Serile în cătunul de lângă Dikanka este un personaj-simbol al unui  
cazac adevărat, care ştie să joace căzăceşte, să povestească verzi şu uscate despre ispră- 
vile lui cu Diavolul, după care fetele „când se culcă, tremură toate sub plapumă parcă  
le-ar scutura frigurile”. naratorul exprimă o deosebită admiraţie pentru acest cazac  
înţelept şi voinic, căci, până la urmă, este unicul ce reuşeşte să relateze atât de captivant 
aventurile petrecute, uneori, chiar şi în fundul iadului.

În povestirile Răvaşul pierdut şi Locul fermecat bunicul este văzut ca un adevărat 
erou ce reuşeşte să-l înşele pe însuşi necuratul, fiindcă, afirmă naratorul, „omul poate  
să vină de hac necuratului”.

Imaginea Diavolului în aceste două povestiri este organizată în baza narării 
personajului-bunic, astfel că Diavolul, ca şi în alte povestiri ale lui Gogol, derivă din 
născocirile poporului ucrainean. Astfel că niciuna din scenele în care este implicat 
Diavolul cu zgripţuroaica nu sunt îngrozitoare, ci din contra reprezintă o sursă a comicului 
de situaţie. Pe când Dimitri Merejovski spune că „în concepţia religioasă a lui Gogol, 
Diavolul este esenţa mistică şi fiinţa reală în care s-a concentrat negarea lui Dumnezeu, 
răul etern. Gogol ca artist, la lumina râsului, luptă împotriva acestei fiinţe reale: râsul 
lui Gogol este lupta omului cu Diavolul” [1, p. 21]. Lucru interesant este că eroii lui 
Gogol par atât de familiarizaţi cu prezenţa şi influenţa diavolească, încât îl tratează ca  
o şansă unică de distracţii, dar care mai poate „să te tragă de sfoară” câteodată. Astfel  
că mărturisirea zaporojeanului că şi-a vândut sufletul Diavolului, n-a fost surpriză  
pentru bunic, este o faptă des întâlnită pentru tipul acesta „care n-a avut de-a face cu 
necuratul în viaţa lui”.
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Prin intermediul isprăvilor bunicului, n. Gogol atribuie noi trăsături fizice Dia- 
volului în povestirea Răvaşul pierdut. Foma Grigorievici observă că dracu este cenuşiu  
şi îşi scoate coarne, iar sufletele omeneşti le adulmecă cu botul său de câine. În 
momentul conştientizării că îi lipseşte calul şi căciula cu răvaşul, frica de Diavol  
dispare, înlocuindu-se cu o ciudă că acesta din urmă i-a furat pe bună seama calul –  
„dracu venise pe jos şi, cum până în iad era o bună bucată de drum, îi şterpelise calul”. 
Imaginaţia poporului ucrainean referitor la Diavol potrivit povestirii, este inspirată  
din activităţile lor de toate zilele, astfel că Diavolul este şi el o fiinţă necăjită de soartă, 
care tot nu se învaţă minte să nu mai facă rău, şi a cărui forţe pot fi învinse cu semnul 
crucii. Diavolul este imaginat de cazac a fi foarte sensibil la amintirea numelui acestuia 
în cuvintele sale de batjocură, de crede că „nu o dată a sughiţat el acolo în iad”. Prin 
sarcasmul nimicitor Gogol reduce imaginea literară a Diavolului la o fiinţă nostimă,  
care îşi îndeplineşte rostul existenţial fără nicio motivaţie, în timp ce omul este repre- 
zentat ca o fiinţă net superioară tuturor forţelor supranaturale ce se formează tot graţie 
imaginaţiei omului.

Scriitorul nu lasă fără atenţie şi „cuibul diavolesc”, adică iadul unde ajunge  
să-şi regăsească calul şi răvaşul pentru ţariţă. Potrivit sfatului cârciumarului, Diavolului 
ca şi omului îi plac bunătăţile, astfel că pentru a-şi răscumpăra cele pierdute trebuie  
să ia bani, ce să-i propună în schimbul calului şi căciulii. naratorul menţionează  
că drumul în iad nu era atât de îndepărtat, cât de anevoios: copaci arşi de fulgeri, tufişuri 
spinoase şi „ramuri care zgârie aşa de rău: aproape la fiecare pas îi venea să ţipe”, 
reprezintă un tablou sumbru inspirat din imaginarul poporului. Iar în mijlocul pădurii  
a găsit două fiinţe cu bot de câine şi pentru a exprima dezgraţia acestora, Gogol ironi- 
zează pe baza chipului acestora scriind că „stăteau nişte oameni cu boturi atât  
de frumuşele, că în altă împrejurare, bunicul ar fi dat orişice, numai să scape de asemenea 
cunoştinţe”. Şi cum se putea de aşteptat, focul este simbolul răului, care este un atribut  
al imaginii iadului. Însă Foma Grigorievici n-a avut de a face, până la urmă, cu Diavolul,  
ci cu sluga acestuia: zgripţuroaica. Scriitorul încearcă să scoată în evidenţă gândirea 
retardată a fiinţelor malefice, care tind să obţină sufletul omenesc printr-o joacă banală. 
Gogol şi-a imaginat acest joc drept un act de a-şi vinde sufletul, însă înţelepciunea 
bunicului l-a scos din încurcătură, făcând semnul crucii pe cărţile slinoase, după cum 
s-a exprimat însuşi creatorul de povestiri. Se dovedeşte că acest semn pentru poporul 
ucrainean era o armă sigură împotriva duşmanului omenirii. În cazul povestirii respec- 
tive lupta a fost crâncenă, fiindcă vrăjitoarea s-a ales cu un tunet ce i-a străbătut iadul  
şi au „apucat-o cârceii”, devenind neputincioasă în faţa lui Foma Grigorievici.

Imaginarul artistic gogolian a reprezentat chipurile Diavolului şi a vrăjitoarei  
în circumstanţe fabuloase, unde binele învinge răul prin intermediul umorului.

În Locul fermecat Diavolul nu mai este redat în carne şi oase, manifestându-se 
doar prin prezenţa lucrurilor stranii, observate de Foma, naratorul acestei povestiri. Deşi 
bunicul este un cazac adevărat şi om cinstit, oricum, şi el s-a lăsat ispitit de bogăţiile 
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propuse de Satan. În povestirea respectivă „dracu şi-o vârât coada”, fermecând un loc  
ce din start era roditor, apoi, prin luminiţe, ispitindu-l pe cazac prin bogăţii, ce până  
la urmă s-a dovedit a fi un ceaun vechi.

Din înjurătura spusă de bunic Diavolului sesizăm cât de slab şi-l imaginează  
acesta, îl crede pe Diavol la fel ca un om ce poate fi înecat cu un zemos putred, iar prin 
cuvintele dureroase „de ce n-ai pierit de mic, pui de căţea”? ar putea sensibiliza firea 
diavolească, poate chiar să-i dea şi o lecţie de cum ar trebui să se comporte cu oamenii,  
în special cu cei bătrâni.

În creaţia lui Gogol Diavolul poate fi sesizat de celelalte personaje atât datorită 
atingerilor şi a râsului acestuia, cât şi a sunetelor ce le produce: „şuieră un plisc de 
pasăre”, „behăie un cap de oaie”, „mormăie un urs”, scoţându-şi botul de sub copac.  
În cazul dat, Diavolul preia forma unui animal cu înfăţişări groteşti precum: „un nas  
cât foalele fierăriei; în nări puteai turna în fiecare câte un cofăiel de apă; buzele – zău  
ca doi butuci! Ochii roşii i se bulbucau şi pe deasupra mai scoase şi limba”. Pe lângă  
chipul hidos a Diavolului, imaginea acestuia stârneşte mai degrabă râsul decât spaima 
şi groaza. Astfel că Diavolul în creaţia lui Gogol apare în ipostaza unui viclean care este  
păcălit de om, şi exploatat pentru realizarea planurilor omeneşti.
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An avid researcher of the literary Romanian language

Abstract. In his long scientific activity the main research concern of the academician 
nicolae Corlăteanu was the contemporary literary Romanian language. Serving the cultural 
and social needs of a people, the literary language is the most valuable, model, exemplary 
form, a polished, improved form; it is the „super-dialectal” form of the national common 
language. Through more than six decades of hard work, the scientist examines in detail the 
functional relations between the national common language and its other variants: the literary 
language, the standard language, the writers’ language, establishing among them a concentric 
report. At the same time, the literary Romanian language became stabilized in the second half 
of the XIXth century, to its constitution contributing the spoken language from the Romanian 
massif of the north of Danube, the linguistic and literary tradition of the chroniclers’ books,  
the linguistic means of all the scholars of the three Romanian historical provinces.

Keywords: innovation, literary language, national language, the writer’s language,  
the standard language, terminology, traditions.

Preocupările filologice ale lui nicolae Corlăteanu încep încă de pe băncile 
liceului Alexandru Donici din Chişinău, unde prezenta referate la cercul literar. A urmat 
universitatea din Cernăuţi, instituţie cu vechi şi frumoase tradiţii cărturăreşti. Aici  
s-a format ca filolog şi distins intelectual sub îndrumarea unor eminenţi profesori 
universitari, care l-au învăţat să pătrundă mai adânc în tainele graiului strămoşesc,  
să studieze mai profund operele marilor scriitori şi să-şi determine orientarea intelectu- 
ală în specialitatea aleasă. După propria-i mărturisire, „tezele de seminar la Facultatea  
de Litere a Universităţii din Cernăuţi despre activitatea poetică a lui A. Mateevici  
şi despre publicaţiile periodice din Basarabia şi, mai ales, teza de licenţă despre rela- 
ţiile lingvistice dintre Codicele Voroneţean şi lucrările lui Coresi mi-au trezit gustul  
şi dragostea pentru investigaţiile filologice. Expediţiile folclorice şi dialectologice  
mi-au deschis ochii asupra comorii de nestemate a graiului popular” [1, p. 95-96].

Anume în anii de studenţie Domnia Sa îşi concentrează atenţia asupra unor pro- 
bleme de filologie, în special, de textologie. Examinând cu pasiune şi competenţă relaţiile 
lingvistice şi filologice dintre textul din Faptele apostolilor (Praxiul), inclus în Condicele 
Voroneţean, şi Apostolul lui Coresi (tipărit la Braşov în 1563), contrar opiniei reputa- 

1* Publicat cu prilejul împlinirii unui centenar din ziua naşterii acad. nicolae Corlăteanu.
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ţilor lingvişti Sextil Puşcariu şi Alexandru Rosetti, ajunge la concluzia independenţei  
celor două texte în privinţa traducerii lor, fiecare având la bază un alt original slav. Comi- 
sia de licenţă, alcătuită din merituoşii profesori universitari Leca Morariu, Grigore  
nandriş şi Ion nistor apreciază lucrarea cu cea mai înaltă notă şi o recomandă pentru  
a fi publicată. Cu regret, abia în anii ’60 o parte din teză a văzut lumina tiparului (în revis- 
tele Studii şi cercetări lingvistice –1960, nr. 3, p. 443-447 şi Limba română (Bucureşti) 
– 1963, p. 177-185). După cum se menţionează într-o recenzie din revista Mitropolia 
Olteniei (1961, nr, 3-4), lucrarea „aduce o contribuţie nouă şi însemnată pentru istoria 
literaturii noastre vechi” [2, p. 114].

Interesele şi problemele de investigaţie ale savantului sunt multiple şi diverse.  
În decursul celor peste şase decenii de trudă în sudoarea frunţii pe ogorul filologiei 
româneşti acad. n. Corlăteanu desfăşoară o prodigioasă activitate ştiinţifică, ce se 
caracterizează nu numai printr-un considerabil număr de lucrări, ci şi printr-o neîntrecută 
diversitate tematică, în care sunt abordate cu competenţă, erudiţie şi cu o capacitate  
de muncă demnă de invidiat variate subiecte de lingvistică teoretică şi aplicată.  
Domnia Sa a publicat lucrări de sinteză aproape în toate compartimentele limbii: lexico- 
logie şi lexicografie, fonetică şi ortografie, istoria limbii literare şi limba scriitorilor, 
interferenţe lingvistice şi îmbogăţirea reciprocă a limbilor contactante, stilistică şi 
cultivarea limbii, gramatică şi sociolingvistică, textologie şi istoria limbii, romanistică 
şi lingvistică generală, istoria lingvisticii şi a culturii naţionale*.1N. Corlăteanu  
a lăsat urmaşilor lucrări de sinteză aproape în toate compartimentele enumerate, 
lucrări care (pe lângă faptul că oferă tuturor celor interesaţi posibilitatea de a cunoaşte 
limba maternă sub toate aspectele ei de manifestare şi funcţionare, prezintă o imagine  
de ansamblu a cunoştinţelor dobândite până în prezent) au menirea de a aprofunda tema- 
tica disciplinei respective, dezvăluind noi aspecte necercetate încă, sugerând modalităţi 
noi de interpretare şi clasificări foarte utile, deschizând un orizont larg lingvisticii  
noastre. Toate domeniile de cercetare sunt acoperite cu studii bine apreciate de specialişti 
la timpul apariţiei lor.

Vorbind despre activitatea ştiinţifică a savantului Corlăteanu cu ocazia împlinirii 
vârstei de 80 de ani, acad. Silviu Berejan avea să afirme: „nicolae Corlăteanu este – 
şi acest lucru e bine cunoscut atât în Republica Moldova, cât şi în afara ei – un om  
de litere cu o temeinică pregătire profesională, un erudit şi competent cercetător  
în domeniul filologiei, în sensul vechi şi larg, adică etimologic al acestui cuvânt.  
Domnia Sa a avut şi are în obiectiv, s-a interesat şi se interesează dintotdeauna  
de disciplinele filologice în întregul lor ansamblu, adică de toate formele de manifestare 
a limbii unui popor, de istoria vorbirii omeneşti, a vorbirii populare orale şi a celei culte, 
de acţiunea acestora asupra spiritualităţii membrilor unei comunităţi sociale, de utili- 

1* Profesorul universitar Anatol Ciobanu, fost student şi doctorand al dlui academician 
Corlăteanu, distinge la iubitul său dascăl şi mentor 10 direcţii de cercetare. A se vedea [3,  
p. 48-53].
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zarea artistică a limbii, adică de arta cuvântului, de importanţa acestei arte pentru 
sensibilitatea umană în genere. În toate aceste domenii a scris şi a expus cu diferite  
ocazii o sumedenie de idei şi judecăţi de valoare, presărate cu generozitate prin sutele 
de studii şi articole publicate, precum şi prin cursurile de lecţii, prelegeri şi comunicări 
ţinute în faţa a mii de elevi, studenţi, doctoranzi şi specialişti, filologi, profesori de limbă 
şi literatură” [4, p. 36].

Având o excelentă pregătire filologică şi posedând informaţii vaste din toate 
compartimentele lingvisticii moderne, talentatul şi harnicul om de ştiinţă nu se consacră 
cercetării aprofundate doar a aspectelor teoretice ale diverselor şi complexelor probleme 
ale limbii materne. Chiar prima lucrare Abecedarul pentru adulţi, elaborată îndată  
după anii de război împreună cu regretabilul său coleg Eugeniu Russev – apărută  
în 4 ediţii (1945-1962) cu un tiraj de peste o jumătate de milion de exemplare – a fost 
o carte de căpătâi ce a servit la alfabetizarea maselor largi de moldoveni, învăţându-i  
să citească şi să scrie cu litere ruseşti. Căci după cum avea să afirme însuşi lingvistul  
mai târziu într-un interviu, „în acele vremuri alfabetizarea nu era doar o acţiune de răs- 
pândire a cunoaşterii de carte. Ea mai însemna ceva, mai important: a păstra şi a cultiva 
conştiinţa apartenenţei la un anumit popor, la o entitate naţională, adică a şti să citeşti  
şi să scrii, folosind cuvintele tale materne, a vorbi, a te comporta ca moldovean, inclus  
în întreaga romanitate – şi în cea proximă, şi în cea istorică” [5, p. 67].

Principala preocupare de cercetare a eruditului şi laboriosului lingvist a fost  
şi a rămas în permanenţă limba literară contemporană, în special lexicologia şi lexico- 
grafia. Cunoscuta sa monografie, Studiu asupra sistemului lexical moldovenesc din anii 
1870-1890 (Contribuţia lui Ion Creangă şi a altor scriitori la valorificarea stilistică  
a vocabularului contemporan) (1964) a devenit în scurt timp o lucrare de referinţă  
în lingvistica română. După aprecierea membrului corespondent al AŞ din R. Moldova, 
A. Ciobanu, „monografia impresionează prin profunzimea tratării problemelor abordate, 
prin cunoştinţele autorului în domeniul istoriei literaturii româneşti şi a celei universale, 
prin caracterul ei instructiv, înscriindu-se în istoria filologiei  romanice ca o contribuţie 
importantă la măreaţa şi nobila operă de valorificare a moştenirii clasice” [6, p. 51]. 
Opera prezintă o cercetare exhaustivă a perioadei în care s-au format şi s-au stabilizat 
normele limbii literare, perioadă de înnoire, modernizare şi statornicire a stilurilor 
limbii române, Deşi se tratează numai lexicul şi e bazată în special pe materialul lexical  
din opera crengiană, lucrarea constituie o contribuţie substanţială şi la soluţionarea unor 
probleme mai generale, cum ar fi: noţiunea de limbă literară, relaţiile funcţionale dintre 
limba comună naţională, limba literară, limba literaturii artistice şi limba scriitorului, 
studierea limbii operelor literare etc. În urma examinării corelaţiei dintre limba literară 
şi celelalte aspecte (variante) ale limbii naţionale comune ajunge la concluzia că între 
ele se stabileşte un raport concentric: cercul mai larg reprezintă limba comună naţională,  
iar cercurile interioare – respectiv – celelalte noţiuni, limba scriitorului constituind cercul 
central (cel mai mic). Mai amănunţit vezi [7, p. 53-54]. Savantul respinge teza eronată, 
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susţinută de mai mulţi cercetători, că limba lui Creangă este limba ţăranului moldovean 
şi că dialectismul este elementul caracteristic vocabularului lui. În opinia autorului 
monografiei, „caracteristica principală a scrierilor marelui povestitor o constituie folo- 
sirea abundentă a limbii vorbite ca pe unul din aspectele funcţionale ale limbii literare”.

Îmbrăţişând şi promovând calea evolutivă şi acumulativă de investigaţie, pro- 
fesorul nu ignoră noile metode de cercetare, noile teorii şi interpretări ştiinţifice, capabile 
să regenereze gândirea mereu dornică de cunoaştere a cercetătorului. În lucrarea amin- 
tită citim: „Orice sinteză referitoare la limba literară trebuie să scoată în evidenţă  
şi să dovedească ideea de continuitate a unor tendinţe, care s-au vădit în perioadele 
anterioare şi se realizează astăzi. Se impune a reliefa nu atât particularităţile lingvistice 
ale lui Creangă, adică ceea ce are el singular (dacă e vorba de o limbă «bună» sau  
nu în sensul direct al acestor cuvinte), cât se cere a şti în mod obiectiv, ce este limba lui 
Creangă în contextul limbii literare moldoveneşti*1în general şi a stării în care se găsea  
ea în a doua jumătate a veacului XIX, în special” [8, p. 22].

Bun cunoscător al literaturii vechi şi clasice, autorul monografiei consideră că 
perioada în care s-a stabilizat limba română literară este secolul al XIX-lea, în special  
a doua jumătate a lui. În urma unei analize minuţioase a diferitor izvoare ale limbii, 
constată că la dezvoltarea limbii literare a contribuit limba vorbită (= graiurile) de pe 
întregul masiv romanic nord-dunărean, tradiţia lingvistică şi literară cuprinsă în cărţile 
noastre vechi (literatura religioasă şi istorică, operele cronicarilor), mijloacele ling- 
vistice folosite de scriitorii consideraţi clasici. În sfârşit, s-a format şi s-a desăvârşit  
într-o perioadă istorică de lungă durată, întocmai ca şi poporul care a creat-o cu contri- 
buţia eforturilor permanente ale tuturor cărturarilor din cele trei provincii istorice  
româneşti – Moldova, Muntenia şi Transilvania.

Limba literară este cel mai desăvârşit şi multilateral aspect al limbii comune 
naţionale. Ea include în componenţa sa toate varietăţile stilistice, inclusiv stilul artistic 
(limba operelor literare). Ea are tangenţe vădite cu limba scriitorului, însă nu poate  
fi identificată cu aceasta din urmă. 

Limba scriitorului poate inova în diferite direcţii, cu singura condiţie de a se 
menţine în sistemul limbii comune naţionale.

După ce evidenţiază contribuţia marelui povestitor humuleştean la dezvoltarea 
limbii literare, autorul trece la analiza lingvo-stilistică a vocabularului crengian ce 
cuprinde printre altele: oralitatea operei lui Creangă, raporturile semantice dintre cuvinte 
(sinonimele, omonimele, antonimele, eufemismele), particularităţile lexico-frazeologice 
şi stilistice ale părţilor de vorbire, tot materialul fiind examinat „în strânsă legătură  
cu conţinutul operei şi concepţia de viaţă a scriitorului” [9, p. 22]. Asupra unora dintre 
problemele enunţate aici neobositul cercetător va reveni şi în cărţile, studiile, articolele 
scrise ulterior. numim o parte din ele, în ordinea apariţiei lor: Dezvoltarea stilurilor 

1* Glotonimul „limba moldovenească” este denumirea corectă de limba română, impus  
de regimul ţarist şi sovietic în teritoriul din stânga Prutului şi până peste nistru.
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funcţionale şi problema evoluţiei limbii literare (1967), Aspecte ale relaţiilor dintre  
limba literară şi limba scriitorului (1972), Scriitorul în faţa normei literare (1985), 
Cronicarii moldoveni şi contemporaneitatea noastră (1988), Româna literară în 
Republica Moldova: istorie şi actualitate (1995), Încadrarea lingvistică în realităţile 
europene (2001) etc.

În culegerea de studii Scriitorul în faţa limbii literare atacă direct problemele le- 
gate de rolul scriitorului, al literaturii beletristice în procesul de formare şi funcţionare 
a limbii literare, de relaţiile dintre limba literară şi limba scriitorului, scriitorul şi norma 
literară, corelaţia dintre tradiţie şi inovaţie în limba scriitorului, contribuţia condeierilor 
clasici şi contemporani la dezvoltarea şi perfecţionarea limbii literare. După părerea 
autorului, limba operelor artistice constituie o parte din întreg, întregul fiind limba lite- 
rară sub aspectul ei scris şi oral. Rolul de bază însă în dezvoltarea şi perfecţionarea  
limbii literare le revine, în primul rând, scriitorilor de mare valoare. În această ordine 
de idei un rol aparte îi revine lui M. Eminescu, a cărui limbă constituie expresia  
cea mai desăvârşită a limbii române naţionale: „Un adevărat condeier simte limba, ştie 
să-i aprecieze şi să-i valorifice posibilităţile stilistice şi estetice, căci poetul e un arhitect, 
un inginer al sufletelor umane, dar în aceeaşi vreme şi un meşter-faur, un maestru  
al slovei scrise, prin intermediul căreia  el face ca ceilalţi să vadă, să simtă pulsul vieţii,  
să acţioneze în corespundere cu idealurile nobile ale societăţii” [10, p. 46].

O problemă importantă ce şi-a găsit oglindire în culegere este cea a relaţiilor dintre 
limba scriitorului şi normele limbii literare. Spre deosebire de lucrările ştiinţifice şi actele 
oficiale în care se respectă cu stricteţe normele limbii literare, comunicarea artistică  
îşi are legităţile ei. necesităţile estetice îi permit scriitorului, in special poetului, să se 
abată uneori de la normă. Fireşte, abaterile trebuie să fie bine motivate de conţinutul 
de idei al operei literare. În concepţia autorului limba operelor beletristice poate fi 
considerată „un subsistem funcţional care, pe lângă mijloacele limbii comune, posedă  
şi anumite mijloace specifice care se prezintă ca un fel de îndepărtări de la normele lite- 
rare şi cele logico-semantice obişnuite” [11, p. 48]. Astfel, pentru a-şi exprima individu- 
alitatea, maestrul slovei scrise este nevoit adesea să se elibereze oarecum de rigiditatea 
normelor literare. După opinia judicioasă a cercetătorului, între tradiţie şi inovaţie  
există o legătură dialectică. Tradiţia, din care îşi trage originea orice creaţie spirituală,  
nouă, este „experienţa predecesorilor, materializată în anumite valori permanente stator- 
nice pentru poporul dat” [12, p. 61]. Respectarea tradiţiei nu trebuie să fie însă  
o repetare oarbă, deoarece, urmând fără abateri calea bătătorită de alţii, nu se poate  
ajunge niciodată la creaţie proprie, la originalitate, dacă produc rod numai acele legături 
cu tradiţia, care permit să apară forme expresive noi.

De o atenţie aparte se bucură opera şi concepţia marilor noştri clasici despre limba 
literară: I. Heliade-Rădulescu, C. negruzzi, Al. Russo, V. Alecsandri, M. Eminescu, 
I. Creangă. Drept model de analiză minuţioasă sunt investigările de la sfârşitul cărţii: 
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Actualitatea operei lui Ion Creangă, Ion Creangă şi prozatorii sovietici moldoveni, 
Măiestria scriitorului şi problema cultivării limbii, Despre analiza operei literare la nivel 
stilistic.

Domnului profesor n. Corlăteanu îi aparţine şi meritul de a fi alcătuit programe  
şi manuale pentru studenţii de la facultăţile de filologie din republică. E suficient să amin- 
tim de manualul universitar Curs de limbă moldovenească literară contemporană. Vol. I, 
apărut la Chişinău în 1956, scris de un colectiv de autori, în care e inclus compartimentul 
Lexicul, aparţinând acad. n. Corlăteanu. Abia în 1969 acelaşi Corlăteanu publică ma- 
nualul de lexicologie pentru şcoala superioară parte componentă a cursului integral 
de limbă română literară în trei volume: volumul I – Lexicologia, vol. II – Fonetica 
şi Morfologia, vol. III – Sintaxa. Reeditat şi completat substanţial de acelaşi nicolae 
Corlăteanu în 1982, a slujit 23 de ani procesul de învăţământ universitar. Acest studiu  
cu privire la sistemul lexical sub aspectul evoluţiei principalelor lui izvoare de împros- 
pătare a varietăţii lui stilistice, al specificului etimologic şi frazeologic al relaţiei cu alte 
limbi şi alte perspective ale dezvoltării sale în noile condiţii istorice ale „armoniosului 
bilingvism moldo-rus” din republică, cartea se prezintă ca o lucrare de sinteză a cerce- 
tărilor şi concluziilor în acest domeniu, pe care autorul le-a formulat în mai multe  
studii publicate anterior. Având în faţă tomuri voluminoase scrise pe această temă,  
în alte limbi, un cercetător mai puţin exigent ar fi fost tentat să ofere cititorului o lucrare  
de mari proporţii cu numeroase date şi trimiteri suplimentare, cu analize detaliate  
ale unor opinii puse deja în circulaţia ştiinţifică. nicolae Corlăteanu a reuşit să învingă 
asemenea tentaţie şi în locul unui volum enorm, dar dezlânat, selectând numai esenţialul, 
mişcându-se cu supleţe prin diversitatea ipotezelor şi concluziilor predecesorilor, a dat  
la iveală un volum de mici proporţii, dar dens şi interesant, clar şi moderat, în care  
ineditul şi erudiţia îşi dau întâlnire cu sobrietatea şi concizia, caracteristice adevăratului  
om de ştiinţă, stăpân pe materialul lingvistic investigat. Credem că nu vom exagera 
afirmând că fără o orientare teoretică bine determinată, fără o aplicare creatoare  
a materialului lingvistic, autorul nu s-ar fi descurcat în hăţişurile vocabularului nostru, 
de ar fi putut formula cu atâta claritate şi putere de convingere concluziile sale privind 
diversele probleme complicate ale originii, dezvoltării şi funcţionării sistemului lexical, 
de ar fi putut pronostica cu certitudine mijloacele de dezvoltare şi de îmbogăţire  
ale vocabularului în condiţii destul de precare.

Împreună cu discipolii săi, laboriosul savant revine asupra reeditării unor manu- 
ale universitare, pe care le completează din punct de vedere teoretic în corespundere  
cu cerinţele zilei. Astfel, în 1992, împreună cu prof. Ion Melniciuc (fostul său student 
şi apoi coleg de catedră) publică a treia ediţie a Lexicologiei. Elaborat în perioada  
de reînviere a realităţii lingvistice din R. Moldova (recunoaşterea oficială a unităţii  
limbii literare şi a spiritului românesc în hotarele ei de secole), manualul este net superior 
ediţiilor precedente. Unele capitole şi paragrafe sunt completate, sunt revăzute anumite 
probleme controversate şi scrise într-o lumină nouă. E vorba de compartimentele: 
clasificarea frazeologismelor, tipurile polisemiei, procesele de modernizare a lexicului, 
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neologismele şi rolul lor în reînnoirea vocabularului, Dacia literară şi dezvoltarea 
lexicului, perfecţionarea terminologiei contemporane etc. [13, p. 209-220].

În comparaţie cu manualul de fonetică semnat de acad. n. Corlăteanu (Chişinău, 
1978), ediţia din 1993, elaborată în colaborare cu Vladimir Zagaevschi (şi el fost student 
şi coleg al dumnealui), conţine noi viziuni de interpretare, în special în ceea ce priveşte 
limbile romanice şi subdiviziunile teritoriale ale limbii române, clasificarea acustică  
a vocalelor şi consoanelor, fonemul şi alofonele lui, principiile grafiei moderne, stilurile 
de pronunţare, începuturile şi stabilirea normelor ortografice româneşti etc. Cititorul  
poate găsi aici răspuns la cele mai diverse probleme referitoare la structura fonetică  
a limbii materne.

Departe de a fi simple manuale adresate studenţilor şi cadrelor didactice de la 
facultăţile de litere, lucrările menţionate constituie adevărate tratate de lingvistică  
în domeniile respective, tratate scrise cu mult talent, folosind un limbaj expresiv, 
simplu, concis, clar, nepretenţios, fără ca prin aceasta să fie afectat caracterul ştiinţific  
al informaţiei.

nu e de prisos să amintim şi de activitatea lexicografică a savantului. Debutează 
(împreună cu Eugeniu Russev) la elaborarea în 1949 a unui Dicţionar rus-moldovenesc  
ce cuprindea circa 40 000 de cuvinte şi expresii, iar peste 13 ani vede lumina tiparului  
un nou Dicţionar rus-moldovenesc, tipărit la Moscova, încorporând 61 000 de unităţi 
lexicale. Tot în acest an apare la Moscova Dicţionarul rus-român, înglobând 46 000 de 
unităţi lexicale. O nouă ediţie a acestui dicţionar, prelucrată şi completată, a apărut tot  
la Moscova în 1967. Deşi unele dicţionare, cu excepţia ultimului, par astăzi rudimentare, 
ele echivalau atunci, după importanţă, „cu un manual de limbă maternă (= română) 
şi cu unul de limbă rusă în activitatea unui scriitor, ziarist, traducător, pedagog sau 
cercetător ştiinţific” [14, p. 29], au servit ulterior drept bază pentru întocmirea dicţio- 
narelor similare. Desigur, activitatea lexicografică a Domniei Sale nu se reduce doar  
la întocmirea dicţionarelor bilingve. O deosebită contribuţie a adus la elaborarea 
dicţionarelor ortografice, fiind conducătorul ştiinţific şi coautorul a celor trei ediţii ale 
acestui tip de dicţionar (1957, 1968, 1978). Probabil, e cazul să spunem cu această 
ocazie, că dl profesor a plecat în lumea celor drepţi, fiind amărât din cauză că manus- 
crisul Dicţionarului limbii lui Ion Creangă, pe care l-a purtat toată viaţa în suflet,  
n-a văzut lumina tiparului. A plecat de asemenea mâhnit şi de manuscrisul Dicţionarului 
de derivate al limbii române, al cărui organizator şi animator a fost. Şi e păcat că acest 
manuscris, la care au trudit timp de 2 ani mai mulţi cercetători ai Institutului, zace unde- 
va printre hârţoage. Sperăm că se va găsi cineva dintre discipolii Domniei sale să pună 
umărul şi să contribuie la editarea acestor lucrări inedite în Republica Moldova.

Spaţiul nu ne permite să trecem în revistă toate lucrările savantului, mai ales  
că despre unele din ele s-a vorbit pe larg în materialele omagiale precedente*.1Totuşi  
am vrea să atragem atenţia cititorului asupra ultimelor două valoroase monografii: 

1* Avem în vedere volumele omagiale, editate cu ocazia împlinirii 70 şi 80 ani de la naş- 
terea acad. n. Corlăteanu.
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Încadrarea lingvistică în realităţile europene (Chişinău, 2001) şi Neologismul în opera 
eminesciană (Chişinău, 2004), despre care s-a spus şi s-a scris mai puţin.

Prima tratează o problemă actuală referitor la înnoirea, îmbogăţirea vocabularului 
în genere şi a terminologiei ştiinţifico-tehnice, dar şi literare propriu-zise, nu înainte  
de a prezenta problemele teoretice ale neologismelor şi importanţa lor pragmatică  
în condiţiile actuale ale evoluţiei sociale, economice, politice şi culturale în epoca ma- 
rilor descoperiri ştiinţifice şi tehnice ale umanităţii contemporane. Ca urmare a trans- 
formărilor sociale, a progresului ştiinţific şi tehnic, precum şi a relaţiilor reciproce  
dintre popoare în ziua de astăzi, neologismul constituie un element esenţial şi absolut 
necesar în procesul de dezvoltare a limbii.

A doua monografie, apărută în al 90-lea veleat al distinsului filolog, care deşi 
este adresată publicului larg, are, din păcate, un tiraj doar de 120 de exemplare. Studiul 
reprezintă realizarea unei idei mai vechi a autorului, despre care acesta mărturiseşte: 
„Aflându-mă încă pe băncile liceului «Al. Donici» din Chişinău (1927-1934), apoi  
ale Universităţii cernăuţene (1934-1940) m-a preocupat mereu ideea cercetării operei 
marelui nostru poet nepereche. Îmi dădeam bine seama de profunzimea ideilor filo- 
sofice, de măiestria genială în procesul de perfecţionare şi dezvoltare a limbii noastre 
literare prin mijlocirea operei eminesciene” [15, p. 46]. Şi, într-adevăr, dl acad. a reuşit  
să elaboreze o lucrare preţioasă privind neologismul în poezia, proza şi ziaristica 
eminesciană. Bineînţeles, autorul evidenţiază şi sporirea expresivităţii prin reînvierea 
multor cuvinte şi expresii autohtone alături de cele cu caracter neologic, arată contribuţia 
lui Eminescu la dezvoltarea şi modernizarea limbii literare.

Pentru a găsi cuvântul ce exprimă adevărul, Marele nostru Luceafăr a folosit  
în creaţia sa întreaga bogăţie lexicală expresivă a limbii române, cu tot ce avea ea mai 
preţios, începând cu secolul al XVI-lea până în perioada vieţii sale. Din izvoadele bătrâne 
dezgroapă o mulţime de vocabule şi forme gramaticale; din graiuri alege tot ce e mai  
de preţ şi mai viguros, culege cu grijă termenii populari, cele mai savuroase expresii;  
de la predecesori selectează cuvinte şi expresii de circulaţie curentă, pe care a ştiut  
să le treacă prin laboratorul său de creaţie cu o desăvârşită artă literară, exprimând 
cele mai profunde gânduri şi sentimente. În acelaşi timp îşi perfecţiona mijloacele  
de exprimare şi elementele venite, în special, din limba popoarelor ajunse la un nivel  
mai înalt de dezvoltare, la o desăvârşire vădită în operele unor maeştri ai slovei scrise.

Prezenţa sau absenţa neologismelor în vocabularul poetic eminescian este 
condiţionată de conţinutul creaţiei sale. În versurile cu caracter popular apariţia lor este 
limitată. Cu totul alta este situaţia în poeziile şi poemele cu tematică filozofică, socială, 
estetică etc., în care elementele lexicale noi i-au servit poetului pentru exprimarea celor 
mai profunde şi abstracte idei. Sub pana scriitorului ele devin importante instrumente  
de realizare a expresiei artistice.

În cele din urmă, considerăm că ar fi necinstit să trecem cu vederea discursul 
convingător şi bine argumentat, ţinut în cadrul conferinţei internaţionale Limba română 
este numele corect al limbii noastre (20-21 iulie 1995), la care dl Profesor a rostit  
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cu glas tare, concludent adevărul ştiinţific despre limba noastră literară. Cităm  
din acest raport: „Cât priveşte limba literară, limba model, exemplară, de care ne fo- 
losim mai ales în scris, în lucrările literare, ştiinţifico-tehnice, limba oficială din 
documentele social-politice şi administrative, ea trebuie numită limba română literară, 
unică pentru toţi românii (moldoveni, munteni, ardeleni, bucovineni, transnistrieni,  
cei din Banatul sârbesc, din Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Rusia, SUA etc.” [16, p. 82].

Cele expuse supra confirmă ideea că, deşi academicianul profesor nicolae 
Corlăteanu a avut unele lacune şi greşeli în tratarea anumitor probleme de lingvistică, 
rămâne în continuare să-şi ocupe locul pe deplin meritat printre cei mai destoinici  
oameni de ştiinţă şi cultură atât din Republica Moldova, atât cât şi din afara ei.
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PARCURSUL  LEXICOGRAFIEI 
BASARABENE:  DE  LA  DICŢIONARELE 
LUI  NICOLAE  CORLĂTEANU 
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The bessarabian lexicography’s itinerary: from the dictionaries 
of Nicolae Corlăteanu to digital dictionaries

Abstract. One of the main concerns of n. Corlăteanu was the study of lexicology  
and lexicography, where the illustrious scholar was even a pathfinder. In the history  
of Bessarabian lexicography, the forerunner n. Corlăteanu comes into prominence, 
particularly through the bilingual dictionaries, namely through those Russian-Romanian, 
some of them called then Moldavian. After 1990, with the transition to the Latin script, 
there is a „explosion” in the lexicography’s industry of Bessarabia. Many explanatory  
and bilingual general dictionaries began to appear, particularly Russian-Romanian, Roma- 
nian-Russian, and dictionaries of other languages too. now in the worldwide lexicography 
it can be observed a long process of change, of modernization of the means of drafting,  
of editing, of the lexicographical works’ consultation. At a pace more or less rapid, it is made 
the transition from the classical format dictionaries, published on paper, to dictionaries cre- 
ated in special programs of dictionaries’ writing.

Keywords: lexicography, bilingual lexicography, traditional dictionaries, digital 
dictionaries.

Iniţiind, susţinând şi promovând o seamă de domenii ale lingvisticii, precum istoria 
limbii, romanistica, lingvistica generală, fonetica şi fonologia, istoria limbii literare, 
stilistica şi cultivarea limbii, etimologia şi, nu în ultimul rând, lexicologia şi lexicografia, 
nicolae Corlăteanu a fost numit, pe bună dreptate, „patriarhul filologiei din republica 
noastră” [1, p. 13]. Activitatea ştiinţifică diversă a acad. nicolae Corlăteanu, a fost 
oglindită într-un număr impunător de cărţi, studii, articole de revistă, culegeri de articole 
etc., peste 500 de lucrări.

Una dintre preocupările de bază ale lui n. Corlăteanu a fost lexicologia  
şi lexicografia, domeniu în care ilustrul savant a fost chiar deschizător de drumuri.  
În cele ce urmează vom evoca anumite aspecte ale contribuţiei savantului şi profesoru- 
lui n. Corlăteanu în dezvoltarea şi promovarea acestui domeniu. Astfel, printre lucrările 
de lexicologie amintim, în primul rând, lucrarea de proporţii Studiu asupra sistemei 
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lexicale moldoveneşti din anii 1870-1890, având subtitlul Contribuţia lui Ion Creangă 
şi a altor scriitori la valorificarea stilistică a vocabularului contemporan, în care  
se vorbeşte despre perioada în care s-au stabilizat normele limbii române literare, chiar 
dacă autorul nu folosea termenul „limbă română”, din motive bine cunoscute. Au urmat 
lucrările de valoare Cuvântul în vâltoarea vieţii, Aspecte ale dezvoltării vocabularului 
moldovenesc contemporan, Încadrarea lingvistică în realităţile europene etc. nu pu- 
tem să nu pomenim de manualele de lexicologie elaborate de acad. n. Corlăteanu, apă- 
rute în câteva ediţii, ultimele fiind revăzute în lumina renaşterii naţionale şi a revenirii  
la adevărurile lingvistice.

Referindu-ne la activitatea lexicografică a savantului n. Corlăteanu, putem  
afirma, indubitabil, că lexicografia, în special cea bilingvă, fundamantată pe principii 
ştiinţifice, îşi are începuturile anume prin dicţionarele elaborate de n. Corlăteanu.  
E vorba, întâi şi întâi, de primul mic dicţionar monolingv Abecedar pentru vârstnici  
(coautor Eugen Russev), apărut în 1946 şi urmat de încă trei ediţii, cu un tiraj integral  
de peste un milion de exemplare.

În istoria lexicografiei basarabene, înainte-mergătorul n. Corlăteanu se impune,  
în special, prin dicţionarele bilingve, şi anume prin cele rus-române, unele numite  
pe atunci moldoveneşti (deşi câteva lucrări lexicografice bilingve, rudimentare, au apărut 
şi până la cele ale n. Corlăteanu şi E., Russev). Unul dintre acestea este Dicţionarul  
rus-român apărut în 1954, care includea circa 46 000 de cuvinte. Mai târziu, în 1967, vede 
lumina zilei un Dicţionar rus-român ce cuprindea cu vreo 15 000 de cuvinte mai mult 
decât cel din 1954. Acesta din urmă este o lucrare lexicografică de o valoare substanţială, 
nu doar ca volum, ci şi ca structură şi, mai ales, ca traducere, fiind o lucrare elaborată pe 
principii adevărat ştiinţifice. Constituie, de fapt, o primă realizare lexicografică bilingvă, 
rus-română, în spaţiul românesc, incluzând mai multe inovaţii, ce au servit drept bază 
pentru elaborarea ulterioară a dicţionarelor de acest gen. Printre acestea amintim, întâi  
şi întâi, excluderea, în mare parte, a propoziţiei enunţiative la traducerea lexemului ru- 
sesc, care, de fapt, nu constituia traducerea reală, ci explicaţia lui. Formulele recoman- 
date de autorii dicţionarului au contribuit substanţial la promovarea limbii corecte, au 
îmbogăţit vocabularul ei cu un număr impunător de cuvinte, în special de adjective  
în -bil, -ent, -ant, de tipul discutabil, potabil, infailibil, captivant, de substantive în -tate, 
ca rigurozitate, iresponsabilitate, legitate etc. Lucrarea „a asigurat faima talentaţilor 
autori pentru zeci de ani înainte, afirma lexicograful Anton Borş într-un articol de re- 
vistă, dedicat acad. n. Corlăteanu la 80 de ani de la naştere, deci cu 20 de ani în urmă. 
În acele timpuri de plumb, a fost nevoie de un mare curaj din partea acestor cărturari 
basarabeni ca să pornească pe un drum atât de lung şi anevoios. Dar, însufleţiţi  
de sentimente nobile, ei au reuşit să creeze o lucrare excepţională, extrem de valoroasă 
pentru lexicografia bilingvă în general” [2, p. 33]. Sigur, am putea pomeni, în acest 
context şi dicţionarul rus-moldovenesc apărut tot în 1954 (dar şi de altele două apărute 
mai înainte, respectiv în 1946, şi 1949) în care n. Corlăteanu şi E, Russev, constrânşi  
de împrejurări, au inclus şi o avalanşă de dialectisme.
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În contextul doar al lexicografiei basarabene bilingve, evident, putem menţiona 
şi câteva dintre lucrările predecesorilor lui n. Corlăteanu, precum Русско-молдавский 
словарь, autor Baldescul A., apărut în 1896 la Odesa, în care erau inserate un număr 
limitat de cuvinte din lexicul de uz general, printre care erau şi elemente lexicale din 
Basarabia; Dicţionar în scurt pentru convorbiri ruso-moldoveneşti, autor Gh. Codreanu. 
Mai târziu, în 1906, apare o lucrare ceva mai de valoare, şi anume Русско-молдавский 
словарь. Rusesc-moldovenesc cuvântelnic de M. Ceachir, iar în 1919-1920 la Chişinău 
văd lumina tiparului alte două dicţionare: rus-român de К. Кrupoveatkin şi româno- 
rus de n. Popovschi.

În ceea ce priveşte lexicografia bilingvă de mai dincoace, e cazul să pomenim  
Dicţionarul moldovenesc-rus, apărut în 1987 (evident, cu grafie rusă), autori Ion Eţcu 
şi Tatiana Celac, lucrare care cuprinde, pe lângă vocabularul de bază, şi multe cuvinte, 
sensuri şi expresii neologice. O lucrare lexicografică bilingvă de proporţii, rod al 
muncii de ani de zile al unei echipe de lexicografi profesionişti (nouă la număr) vede 
lumina zilei în 1988. E vorba de Русско-молдавский словарь în trei volume (la fel, 
cu grafie rusă), care reflecta starea lexicului la etapa respectivă de dezvoltare a limbii, 
normele ei lexicale, semantice, stilistice şi gramaticale. Lucrarea, după cum se spune  
în Prefaţă, este o „expresie a continuităţii lexicografiei moldoveneşti, constituind o to- 
talizare a experienţei precedente în domeniul dat şi dezvoltând mai departe principiile  
de elaborare a dicţionarelor bilingve” [3, p. 7].

După anul 1990, odată cu trecerea la grafia latină, are loc o „erupţie” în industria 
lexicografiei basarabene. Apar mai multe dicţionare explicative şi bilingve generale,  
în special rus-române, român-ruse, dar şi ale altor limbi. Din păcate, unele dintre acestea  
au avut un caracter utilitar, fiind elaborate de diletanţi sau având marca „editat  
la Kiev”, fără vreun autor anume. Adică, se atestă în această perioadă şi o „invazie noci- 
vă a amatorismului şi diletantismului în lexicografie”, după cum a remarcat şi V. Bahnaru  
în monografia Elemente de lexicologie şi lexicografie [4, p. 35].

Printre dicţionarele bilingve de calitate apărute în ultimii 15-20 de ani remarcăm 
Dicţionar român-rus, autor A. Borş, Dicţionar rus-român, român-rus, autori T. Cotelnic, 
I. Zaporojan, Dicţionar rus-român, român-rus pentru elevi, autori I. Zaporojan,  
A. Vulpe, Dicţionar rus-român, rus-român, autor A. Vulpe, Dicţionar român-rus, vol. I, 
cu un colectiv de autori, o lucrare complexă în domeniu, având realizat şi cel de-al doi- 
lea volum, dar din impedimente de ordin financiar aşa şi nu a mai văzut lumina tiparului. 
La baza elaborării tuturor acestor lucrări bilingve lexicografice au stat, fără îndoială,  
şi dicţionarele întocmite de acad. n. Corlăteanu.

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii, etapa tehnologiilor informaţionale 
avansate, când lexicul limbii evoluează vertiginos, când explozia informaţională este  
cu adevărat copleşitoare, completarea şirului de dicţionare de orice tip, constituie o sar- 
cină stringentă.
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nimeni nu posedă o limbă în toată plinătatea ei, adică în mod exhaustiv, dar fie- 
care purtător instruit al limbii materne e obligat să tindă spre acest deziderat, să pătrundă 
cât mai profund în subtilităţile limbii, să asimileze în mod conştient inepuizabilul bagaj 
de cuvinte al limbii. Anume în acest dificil şi continuu proces de însuşire a vocabularului 
ne vine în ajutor dicţionarul.

În lexicografia din întreaga lume se observă un amplu proces de schimbare,  
de modernizare a mijloacelor de elaborare, de redactare, de consultare a lucrărilor 
lexicografice. Din informaţiile avute la îndemână, se poate observa că şi lexicografia 
românească se află în plin proces de adaptare la schimbările pe care modernizarea 
instrumentelor de lucru în lexicografia europeană/mondială le presupune. Astfel, într-un 
ritm mai mult sau mai puţin grăbit, se face trecerea de la dicţionarele în format clasic, 
editate pe hârtie, la dicţionarele redactate cu ajutorul unor programe speciale de scriere 
de dicţionare.

„Diferenţierea dicţionar informat tradiţional – dicţionar electronic este doar 
una din multitudinea de dihotomii produse in câmpul tehnologiilor informaţionale  
şi al ştiinţelor limbajului, menţionează Igor şi Irina Cojocaru, cercetători la Institutul 
de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, A.Ş.M. Experienţa lexicografică tradiţională, 
in sensul instrumentelor de lucru (consultarea dicţionarelor clasice de format mare – 
explicative, bilingve, enciclopedice, dar şi a dicţionarelor de format mai mic – pentru  
o anumită categorie de cititori – elevi, specialişti dintr-un anumit domeniu etc., confrunta- 
rea definiţiilor propuse ale lexemelor, nu rareori diferite, alegerea şi propunerea unei 
variante acceptabile, înlăturarea erorilor din sursele utilizate, aducerea la zi prin 
completarea cu noi sensuri a anumitor lexeme, înregistrarea şi tălmăcirea termenilor 
noi, împrumutaţi din limbile de largă circulaţie etc.) arată că toate acestea sunt probleme 
care pot fi soluţionate intr-un ritm incomparabil mai rapid şi mai eficient, datorită noilor 
tehnologii informaţionale” [5, p. 78].

În acest scop, în România s-au realizat în ultimii ani câteva proiecte. Spre exem-
plu, din 2000 încoace în România s-au înregistrat câteva iniţiative de realizare a unor 
corpusuri de limba română (deşi nu toate pot fi accesate liber pe Internet), printre care 
proiectul eDTLR (Dicţionar tezaur al limbii române în format electronic), deocamdată 
cu acces limitat, doar în scop de cercetare, de la care s-a plecat la realizarea proiectului 
CLRE (Corpus lexicografic românesc esenţial), concretizat în achiziţionarea în format 
electronic a surselor lexicografice din Bibliografia DTLR (100 de dicţionare academice 
de referinţă, sec. XVI – prezent), aliniate la nivel de intrare şi, parţial, de sens (Academia 
Română, Bucureşti, Filialele Iaşi, Cluj şi alte instituţii); Corpus de referinţă al limbii ro- 
mâne pentru constituirea de dicţionare academice, realizat în perioada 2007-2008  
de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti, accesul fiind strict; 
Corpusuri lexicografice pentru limba română: monolingve – DEXOnLInE – 32 de 
dicţionare transpuse textual pe internet (iniţiativă lansată de câţiva voluntari); DexX, 
care conţine 109 072 intrări, ce cuprinde lexicul de bază al limbii române actuale,  
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dar şi vocabule care denumesc realităţi revolute, cu o circulaţie restrânsă, termeni 
culturali, din diverse domenii ale ştiinţei şi tehnicii; corpusuri lexicografice bi-  
sau plurilingve (româna una dintre limbi); dicţionare terminologice mono- şi multilingve 
etc. [a se vedea: 6, 7].

Dicţionarul-tezaur al limbii române reprezintă cea mai importantă lucrare 
lexicografică apărută sub egida Academiei Române. A fost începută acum 110 ani  
şi a apărut în două serii: DA (1907-1944) şi DLR (1965-2010); în 14 tomuri/37 vo- 
lume, însumând cca 18 000 pagini şi mai mult de 175 000 intrări, cu tot cu variante; 
elaborarea variantei electronice a început în 2007, în cadrul unui proiect, eDTLR 
[a se vedea: 8].

În Republica Moldova încercările sunt mai timide. Vorbim deocamdată de un 
site propriu al Editurii Litera, care a pus la dispoziţia publicului accesul la 4 dicţionare  
pe care le-a editat (vezi: http://nodex.litera.ro/cautare_dex/.), de site-ul Dicţionar Ro- 
man-Rus (http://www.rorus. net/ ), produs din Republica Moldova, include peste 200 000 
articole de dicţionar. Este prezentată şi versiunea online gratuită; vorbim de o echipă de 
cercetători de la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM care sunt preocupaţi 
de probleme ale limbii romane şi dimensiunea informatizării, precum şi de Centrul de 
Terminologie al Institutului de Filologie al AŞM, unde s-a realizat proiectul de cercetare 
„Armonizarea şi standardizarea terminologică:modalităţi de transfer al cunoştinţelor  
în societatea informaţională prin dicţionare terminologice electronice” etc. [a se vedea: 
5, p. 75].

Însă pentru alte limbi europene starea de lucruri la acest capitol este mult mai 
avansată. Pe Internet sunt accesibile multiple corpusuri. Spre ex., pentru limba franceză 
poate fi consultat, în acces liber, un corpus de dicţionare informatizate franceze,  
din secolul al XVI-lea până în secolul al XX-lea; pentru limba spaniolă – un corpus de 
cca 70 de dicţionare de limbă spaniolă; pentru limba engleză pot fi accesate online mult 
mai multe resurse, fiind suficient a menţiona corpusul pentru engleza britanică, care 
include două bilioane cuvinte. Prin comparaţie, constatăm o dată în plus, că în Republi- 
ca Moldova procesul decurge extrem de lent. Or, un fenomen ca acesta necesită actuali- 
zarea permanentă a informaţiei. Din acest punct de vedere, e necesară în continuare:

– realizarea (în paralel) a unor dicţionare (online), plecând de la corpusuri de texte 
din ce în ce mai mari şi cu instrumente variate (cu ajutorul unor programe de extragere 
de exemple);

– realizarea de corpusuri noi lexicografice;
– realizarea unor corpusuri de texte pentru limba română (proces în curs de realizare, 

deocamdată, nesistematic);
O bancă de date fundamentală ce ar reflecta obiectiv starea limbii la orice etapă, 

ar putea deveni un suport substanţial în procesul de elaborare a diferitelor tipuri  
de dicţionare, conferindu-le un caracter documentat, în special, a celor explicative.  
În acest context remarcăm că, prin realizarea Proiectului propus pentru anii 2015-2018, 
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membrii Sectorului de lexicologie şi lexicografie al IF al AŞM, doresc să amplifice noile 
modalităţi de lucru, de cercetare în lexicografia românească, incluzând latura ei compu- 
taţională, una dintre căile moderne de completare şi aducere la zi a dicţionarelor.

Tema de cercetare din cadrul proiectului include două compartimente strâns legate 
între ele: 1. elaborarea Dicţionarului explicativ de uz general exemplificat al limbii româ- 
ne – versiune informatizată (digitizată) şi actualizată (e-DEGE), cu indicarea reţelelor 
semantice de echivalenţă şi opoziţie. La baza acestuia vor sta dicţionarele explicative 
realizate în cadrul AŞM, în special Dicţionarul explicativ în două volume (editat cu grafie 
rusă între anii 1977 şi 1986), Dicţionarul explicativ uzual (1999), la a căror elaborare au 
fost aplicate, sub conducerea acad. Silviu Berejan, metode noi de redactare, mai avansate  
din punct de vedere ştiinţific, relevându-se tabloul ontologic al vocabularului limbii 
române. E vorba, pe de o parte, de transformarea acestor dicţionare într-o resursă 
lingvistică vie care să urmărească evoluţia limbii, iar, pe de altă parte, de posibilitatea 
utilizării dicţionarului în calitate de resursă stringent necesară în cercetări privind 
tehnologia limbajului; 2. realizarea unui corpus electronic de texte de limba română,  
prin completarea permanentă a Bazei de date a limbii române (BDLR) cu elemente lexi- 
cale înregistrate cu toată diversitatea lor, în cele mai variate şi mai neobişnuite contexte.

Astfel, în contextul eforturilor actuale de promovare a informatizării limbilor 
europene, e-DEGE şi Copusul de texte electronice de limba română, ce urmează a fi 
realizate, vor contribui semnificativ la promovarea limbii române ca limbă de circulaţie 
electronică.  Or, în timpurile de azi, pentru supravieţuirea unei limbi este important ca ea 
să fie folosită în sistemele de informare electronică, fiecare limbă are nevoie de produse 
tehnologice care să o conecteze la circuitul internaţional al tehnicilor şi instrumentelor  
de comunicare. În acest sens, încă prin 2002 se sublinia cu claritate importanţa dezvol- 
tării tehnologiilor limbajului uman pentru limba română. Citez: „Explozia de informaţii  
pe Internet, necesitatea tot mai mare de a accede la ele prin mijloace inteligente utilizând 
limba naturală proprie, indiferent de limba de depozitare a informaţiilor, face astăzi 
ca domeniul Prelucrării Limbajului natural să fie considerat prioritar în Comunitatea 
Europeană. Tot mai multă lume recunoaşte că Tehnologia Limbajului va deveni domeniul 
primordial al Tehnologiei Informaţiei în secolul nostru. [...] Se manifestă ... o necesitate 
stringentă de a ridica limba română, în privinţa resurselor şi a tipurilor de prelucrări 
automate, la nivelul altor limbi europene” [9].

Şi în loc de încheiere, ca să facem o legătură cu ideea de la care am pornit  
în realizarea acestui subiect menţionăm că parcursul lexicografiei basarabene – de la  
primele dicţionare (compartimentul dicţionare ruso-române), în format clasic, variantă-
hârtie, realizate prin anii ’50 de n. Corlăteanu (cu vreo 46 000 de cuvinte), la dicţionarele  
digitale de proporţii, care pot fi completate, actualizate continuu, gestionate la nesfârşit, 
până la transpunerea în fapt a ideii de realizare a unui megadicţionar (un dicţionar care  
să cuprindă de toate şi pentru toţi) – este, pe de o parte, unul anevoios, iar, pe de altă  
parte, unul foarte promiţător şi foarte atractiv.
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Dumitru APETRI, 
VERITABIL FILOLOG

Momentul său aniversar, cercetătorul ştiinţific şi scriitorul Dumitru Apetri  
îl întâmpină cu roade frumoase: cinci cărţi ştiinţifice, cea de-a şasea intitulată Tentaţia 
mărturisirii e în curs de apariţie, şi un volum de beletristică şi eseistică. La acestea  
se adaugă patru cărţi antologate şi două în care figurează în calitate de coautor,  
iar într-un caz şi de redactor stilizator. E necesar să pomenim aici şi numărul impre- 
sionant de articole, cronici literare, eseuri, profiluri literare şi schiţe-portret care au văzut 
lumina tiparului în diverse culegeri de materiale, reviste, almanahuri şi ziare.

Pe timpul studiilor la Universitatea de Stat din Cernăuţi, actualul omagiat  
a manifestat interes pentru teoria şi practica traducerii artistice, teza sa de licenţă fiind 
intitulată Traduceri ruseşti şi ucrainene din lirica eminesciană. În doctorantură şi 
după încheierea studiilor doctorale şi-a canalizat cercetările cu preponderenţă în două 
direcţii: prima, receptarea literaturii ucrainene în Republica Moldova; a doua – activitatea 
scriitorilor români din Bucovina şi Ţinutul Herţa.

Rezultatele investigaţiilor întreprinse în aceste domenii s-au materializat  
în culegerea de materiale Bucovina. Cultură, personalităţi, destine, care a apărut  
în 2000 la prestigioasa editură din Timişoara „Augusta” şi care a fost distinsă de Uni- 
unea Scriitorilor din Moldova cu Premiul pentru debut editorial, şi în studiul monografic 
Dialog intercultural. Aspecte ale receptării literare (Chişinău, 2006), ambele lucrări 
bucurându-se de aprecieri favorabile în presa periodică şi în publicaţii de specialitate.

Audienţa caldă a volumelor nominalizate i-a servit autorului ca stimulent pentru 
continuarea cercetărilor şi îndemn pentru elaborarea de noi lucrări. În răstimpul 2007-2010 

OMAGIERI
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îi apar încă trei cărţi de profil investigativ: Eseuri şi profiluri literare, Arta replăsmuirii 
artistice, Atitudini şi opinii şi volumul de beletristică şi eseistică Dimineţi cu brumă – toate 
având parte de ecouri pozitive semnate de filologi de seamă din republică şi din afară.

În cele ce urmează ne vom pronunţa foarte succint asupra apariţiilor editoriale 
nominalizate.

Studiul Bucovina. Cultură, personalităţi, destine ia în discuţie procese culturologice 
bucovinene, teme importante eminesciene, precum şi activitatea unor savanţi, scriitori  
şi organe de presă (almanahuri, reviste, ziare) din arealul Ţării fagilor.

Lucrarea monografică Dialog intercultural…este consacrată problemei receptării 
literaturii ucrainene şi, în particular, a realităţilor ucrainene în Republica Moldova. Bazân-
du-se pe experienţa ştiinţei literare comparative şi pe preceptele traductologiei, autorul  
a propus un model propriu de investigare a temei, demonstrând interconexiunea dintre  
procesul literar şi fenomenul receptării, dezvăluind rolul traducţiilor ca factori activi în  
căutările tematice şi artistice ale literaturii receptoare şi tratând interpretările critice ca 
modalităţi de receptare literară valorică.

Lucrarea Eseuri şi profiluri literare cuprinde în vizor diverse personalităţi culturale 
şi literare începând cu figura pluridimensională a lui P. Movilă, continuând cu scriitori  
şi savanţi de vază de după marele iluminist şi se încheie cu un compartiment de profiluri 
literare despre colegi de breaslă valoroşi.

Cartea Arta replăsmuirii artistice familiarizează cititorul cu un diapazon de 
aspecte teoretice privind traducerea artistică şi receptarea literară, ilustrează procesul 
de receptare prin tălmăciri şi interpretări critice a creaţiei câtorva scriitori români în 
spaţiul culturii est-slave, precum şi fenomenul analog în esenţă, adică, prezenţa unor 
scriitori ruşi şi ucraineni în arealul spiritualităţii româneşti. Pe bună dreptate, pro- 
fesorul universitar Al. Brulacu l-a determinat pe sărbătorit ca hermeneut al receptării 
literare (a se vedea: Al. Burlacu. Texistenţe, vol. III. Chişinău, 2012, p. 140-145).

E cazul să pomenim aici şi alte personalităţi care au apreciat activitatea ştiinţifică 
şi literară a dlui D. Apetri: academicienii C. Popovici şi M. Cimpoi, doctorii habilitaţi 
în filologie S. Pavlicencu, V. Pavel, S. Pânzaru, Aliona Grati, literatul şi scriitorul 
A. Dinu-Rachieru, doctor docentul bucureştean I. Gherman, doctorii în filologie 
Vl. Caraman, I. Bejenaru, F, Cenuşă, scriitorii şi publiciştii I. Creţu, n. Josu, Irina 
nechit, V. Pastuh-Cubolteanu, Marcela Gafton, E. Gheorghiţă, M. Morăraş, profesorii 
copământeni D. Aioanei şi Gh. Pavel. S-a bucurat sărbătoritul şi de unele distincţii: 
Diploma de Merit a AŞM (2010), decoraţia guvernamentală Gloria Muncii (2012).

Volumul Atitudini şi opinii se impune printr-un larg diapazon tematic-problematic: 
aspecte ale receptării creaţiei eminesciene în spaţiul cultural est-slav; laitmotive ale poe- 
ziei şi publicisticii lui Eminescu; forme de receptare interliterară în raporturile culturale; 
reevaluarea raporturilor interculturale moldo-ruso-ucrainene ca imperativ; regionalismele 
ca elemente eterogene în actul traducerilor româneşti din literatura ucraineană; activitatea 
artistică, ştiinţifică şi publicistică a mai multor personalităţi româneşti etc.
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Acum cinci ani, Dumitru Apetri i-a făcut cititorului o plăcută surpriză: a publicat 
volumul de beletristică şi eseistică Dimineţi cu brumă. Micronuvelele din această apariţie 
editorială surprind ipostase ale firi omeneşti şi mişcări ale sufletului mai puţin observate 
de ochiul nepătrunzător, dar şi manifestări umane neaşteptate, specifice, ieşite cumva  
din comun, iar eseurile şi schiţele-portret conturează câteva personalităţi din diverse 
domenii: cultură, artă, ştiinţă, medicină şi altele.

Actualul omagiat şi-a orientat eforturile şi în direcţia antologării, îngrijirii  
şi comentării operelor ce aparţin unor scriitori merituoşi şi anumitor fenomene literare 
demne de a fi luate în seamă. ne referim la ediţia bilingvă Lire înfrăţite (poezie ucrai- 
neană consacrată Moldovei şi creaţie poetică moldovenească dedicată Ucrainei), avem 
în vedere, de asemenea, Scrieri alese de Vasile Bogrea (coautori: M. Borcilă, I. Mării,  
V. Pavel şi V. Ungureanu); Omagiu lui Taras Şevcenko; Igor Creţu, maestru al cuvântului 
şi volumul Martiriul transnistrean sub jugul totalitar rusesc (în acesta omagiatul figu- 
rează în calitate de coautor şi redactor stilizator).

Se cuvine să menţionăm încă trei faţete ale activităţii sărbătoritului: 1) colaborarea 
strânsă cu presa periodică din republică şi ieşirea tot mai frecventă spre cea din Ţară. 
Astfel, a reuşit să publice peste 300 de materiale diverse ca gen în care examinează 
probleme de istorie şi teorie literară, în special, de literatură comparată şi traductologie. 
Din 2007 şi până în anul trecut, săptămânalul „Literatura şi arta” îl nominalizează la fine- 
le anului ca laureat; 2) participarea activă la congrese, conferinţe, simpozioane, colocvii, 
întruniri cultural-literare naţionale şi internaţionale; 3) promovarea literelor româneşti  
prin mijlocirea prelegerilor ţinute la UPS „Ion Creangă” şi, în ultimii doi ani, la Uni- 
versitatea de Stat din Comrat.

Lectura unor lucrări semnate de cercetătorul ştiinţific coordonator D. Apetri poate 
să creeze impresia de fixare pe laturile pozitive ale fenomenelor. Şi totuşi, când situaţia  
o cere, dânsul ia atitudinea critică cuvenită. A se vedea în acest sens felul cum i-a apre- 
ciat în prima sa carte pe scriitorii Al. Burla şi Ion Chilaru; argumentele şi concluziile 
din articolele Filologi cu destin dramatic, Traducerea literaturii artistice în totalitarism, 
Golgota stalinistă în Bucovina – tragedie de neînchipuit, recenzia În albia tratării 
empirice, nuvelele Pozor, Când Dumnezeu aţipise pe-o clipă şi altele.

Cele relatate ne permit să facem următoarea concluzie: Dumitru Apetri este, fără 
îndoială, un veritabil filolog, căruia îi dorim în continuare noi cărţi care să bucure cititorii 
şi participări cât mai frecvente la diverse întruniri culturale şi literare şi, desigur, prezenţă 
activă în aula universitară.

nina CORCInSCHI
Institutul de Filologie al AŞM

(Chişinău)
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