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OHIZONT STiLISTIC 11'\"TEXTUALIZi\ImA"( IIVIAGINII
POETICE
CONSTANTIN
PARl'ENE
1. Preliminarii
Cercetarea
dlsctn-sului
poeticesteo operatieimplicatii
în demersul
analiticgeneral.
care
evidenţiază
trăsătur.l!«
specifice
aleoperei,caunitateintegratoare
autnrunct
lonalăşi,Înultimă
instanţă,valoareaei intrinsecă,valcutele estetice.
Expresia
poeticăesteelement
destructură.Implicatăin varietateaelementelor
ei constitutive,dctectămunitateastructuriide adtncirne.
Expresiaestesemnal uneiorgantzărl
interioare,al structuriideadîncime,
dcclparteintegrantă
a ei.Ftindsemnstructural,mijlocsensibildereoelarc
a semntîtcatiilor
profunde
aleoperei,seînţelegedela sineCiImodulspecific
in
carescriitorul
utilizează
cuvîntul
pent.rua comunica
reacţiile
saleintimeîn contacteulumeanu
poatefi în niciun cazneglijatÎnanaliză.Faptulseimpunea fi subliniatcuatenţieatît caprineip!uteoretic,cît şi ca deztdera
t practic,avîndin vedereuneleaspectealedemersului
analitic,
potrivitcăroraanalizaopereiliterareselimitează,
udcscori,
la surprinderea
numaiaynol'aspecte
aşa-zisede "continut"
(Lcrnă,
idei,sentimente),
,:
Oriceoperăliterară"conţine"--pentrua ne exprimaÎn termenidesfolsiP ---oiată,
într-unreisaualtul."Viaţa"
delacarepornesc
operele
literareesleunuldinelementele
lorcomune
Ceeace ledtstnnţ
eazăpcscaravaloricil
estefelulspecţ]ic
in carefiecaredinele4<1
expresie
artistică(sensibiliza/oarc)
acestui
element
esenţ
ial, Analiza
îşiimpuneca obiectivtocmaisurprinderea
oiztnni
t pnriicularc
il scriitorului
asupralumiişi untcttatca
exprimării
artisticeli acesteiviziuni,
pentruCI),ptnăla urmă,fiecareoperă,demnăde acestnume,estecomunicarea
uneivtziunt
subiective
asuprauniversului,
o Indivldnaltt.ate
artistkăunicăşi Irepetnbllă.
Inpoezie,
cuninlul
esle()moda
Htatedecomunicare
nuaUlprinaspectul
săufizic,material,
cit, maiales,prinvalentele
lui exptesioe.
"Frumoase"
Intr-opoeziesint "imaginile"
contextuale
şi încărcătura(tensiunea)
lorJdeo-eiuotionată,
Indirectcomunicate
conştltnţ.ei
receptoarc
prin
ţesăturacuvintelor,
iarIncazulpoeztilor
nonfigurative,
cumsîntmulteînpoeziamodernă,
forţa
sugestivă
pecarecuvintele
o capătăin contextul
cărulaaparţin.Versurile
dinCuibderin.dunică,
de LucianBlaga,pot oferi,ca atiteaaltele,materia!ilustrativpentruacesteadevărurt:
"ln cuihul ele-argilă,
sub strcşinl.
stau puii· ghil'landâ
de capete.Hei,departeei cat.ă,
departein landă.
Pestectmpcu mirosde lnvundă
() ilJe în zbor,aşteptată,
de-adrcptuldin soarencnitui.
mutna,tnunia-săţşcai
ă.
1 Prin.Lextualizare''
înţelegem
procesul
de ohiecttvare
poetici)
prinIlmbaj.
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Pe rnaruinen
cuinului
şaseguride () dut.ă
c-unpoe.ne!
corola-şi
deschid.
Axtfel răsIrJnge
în zid
ecoultirziua] Genezei.
,,"
Poeziaexprimă,prin evocarea
unuifapLparlicular, concret(hrănirea
unorpulşorlde
rindunlcâ
elecătremamalor),onservabtl
defiecaredintrenoi,o ideeel!valabilitate
g(nerHlă
:
geneza permanenţă
a ex.istcnl
ei.Originalitatea
şi Irunmsetcn
versurilor
constaunu atît în idee
şi sentimentul
admirativ
alepoetuluifată.demlracnlul
existentei,
cll, maiales,în felulspecific:
dea ni le comunica,
sugertndu-ut-Ie,
folosind
In acestscop,1nexpresii
sni-ţrencri«,
cuvintecare
de JapLstau la îndemînatuturor.Ef'ecl
u! rezieUi
intr-oput.ernică
expresivitate,
(',11
deosebite
virtutiplastk-Izatoare
: puii, ca ()qhirtand«
decapete,aşczal.iin cuib,aşteaptămurna-s
ăqeată,
desprins:l
parcăde-ad.repln!dinsoare,să le aducăhranaşi siile-odeain gura-corolă.
Cuvintele
care,în acestcontext,poart.ăaccentele
exprestvltătil
poeticesînt celedinversul:c-unpocnet
eorola-si
deschid.
Iardintreele,cuvîntul
pocnet
adunăÎntreaga
Încărc{lLură
poeticăa textului.El
Rugercază
imaginea
unuilanţinfinitdecorolecaresedeschid
succesiv
şi,implicit,ideeape.rentLăţ.li
existenţei
în timpşi spaţiu.Eidoseidolou-nl
"paCl1etului
deschid.iri:
corolei:'
eleguri,aşezate
în ghirlandă,
conotcază,
la unuldincelemaiadînciniveledescrniifieaţie,tortadtnaml
l.ardăşi
deneprevăzut
li vieţii,manifestarea
ei expluztvă
, ca o expansiune
cosmică
a uneientcle
hll. Şi
toatăaceastătucărcătură
senzorial-identică
estercvolntă
Îndeosebi
elecuvlntulpocnet,
În poezie,
cuvintele
sîntmijlocdecomunicare
prinvalenţele
lorconotative.
DinecIcspusereieseunadinopcrntlite
cscntial«
aleanalizei
dlscursului
poeticşi anume:
punereaînluminăa forţeidesugestie
a cuvintelor
în contextul
daI,a capaciLiJţii
lordesensibilizare.Limitareala inventarierea
maimultsau maipuţinconştiincloasă
a dif'erlt
elnrcuvlrrle,
expresii,
figuridestiltnseamnă
formalism
şi trădează,decelemaimnltcori.ahseuţ.arccepliviLăI)ipoetice.
2. Originalitate
stilistica
LimbaMeni,Înmodegal,tuturorvorbitorilor
materialpentru,1comun
ica. Cornun
ictud
'intreei,aceştiafolosesc
limbufiecareîn felulsău,cleeiÎntr-unmodpersonal.
Astfelapareceea
cesenumeşte
stilirulinidual",
careestetelu!
specific,
personal
dea Folosi
mijloacele
oferitedelimbâ,
În scopulcomlLnicârii
cît maipol.rivil.e
:1gÎiH!urilor
şi sentimentelor
individuale.
Felulin care
sc l'xpritwl
dnevapoarUiamprentaconccp/iei
lui desprelume,elcu!lurii,sCllsibililâ!ii,
într-un
cuvînt,a perso/LolilâUi
sale.În aceastăaeecpţiune
luămnoicunoscuta
expresie
a lui BllHon:
.,l.cst.vlec.'est1'lloll1mf
meme".
Cese intelegeînsăprinstiljJoetic
?
L. Blaga,N1irabilll
sâmÎntâ,
1\Hlll
, p. 168.Sublillicrile
ne 8pnr\in.
;jNumitdeuniicETcetălOl'i
şi idioslilşiinelesea "refleetare
propriea datelorde1irnb,l'.
(Vezil. Cotcanu,Stilislica
(uJlcţiolla!â
alirnbii române,I-:diluTu
Academiei
H.S.România,
Bucureşti,
1\17:!
, p. 80--111).
Stilulindividual
esleo modalitate
personală
(variabilă
de la lln
vorbitorla aHul)elea folosilimba(sistemul
dellorme)
în procesul
cOll1llukăt'ii
umane.Dardin
sisLemul
limbiillncicomnnită!i
umanefacparteşi mijloacele
de expresie
eu continutafectiv
dcvenitecaracteristice
pentruarlllll1ite
reacţ.ijemotive,
în sitllaliide comunicare
anumite.Cu
studiereaexpresivităţii
stilisticea sistemului
limbiise ocup;!sUlislica
linguislicâ,
carediferă,
dup[runiicercetători
(IorgllIordan),
fundanH:nlal,
destilistica
esteticâ,
al e,lreiohiectIlconstituie
modulindividual
de a folosilimbapentrua obtine,intenJionat,
alll11nitc
eFecte
deordinesteti!:.
IorguIordanscrie:"pelingvist11inLereseazCt
l1l11nai
procesul
psihologic,
adie,1
procedeele
apUcate
de slllJicetnl
vorbitornu şi efectele
produseasupraascnllăLoI'ului
prin.lltilizarea
ellvintelor
si
construc!jilol'
cuvaloareexpresivil.
Studiulefectelor
aparţineesld:idi"(,)Ulislica
limbitl'omCÎn,
Bucureşti,
EdituraŞt1inţilică,
1\175,
p. 14).Acestmodde a privilucrurilenu estcinteresata
considera
sistemulcOf!1uni(O{,rii
verbaleea procescomplex,
nuilar,în carefactoriiimplicaţi
(erui!:ător--mesajjcod-reeeptor)
se aflll1ninterre1aţie,
se eondiponează
reciproc.
Expresivitalea---compouenW
esenţiahl
a sLilului
artislic' "estela/enlil
încuvîntşi e dcdusă
cîndrezultă
dincontext,inclusivelincontextele
siluuţi.onale",
curuspune1.CoLeanu
(op.cii.)şi, adi\ng,l.lIl
noi,intenţiont [laU
llU,.intotdeauna
autovizlndu-se,
antoproieetînclu-se
şi,astfel,eonvertindu-se
:ipontan,
atîl.îninstanţacrnisipi,
cît şi În aceeaa recepţiei,
1ndeci.sensibilizato!',
deciestetic.
Obscrva!:ia
estevalabilăatit pentrucomunicarea
obişrmiLă.
cil i pentrueea.poelieă.
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Conceptul
Indiscutie
esteattt decomplex,
Incitun răspunscategoric,
cuambiţiadea fi
complet,
este.dificildeformulat.în Orizont
şi stil,LucianBlagapunea,interogativ,
problema:
Clnesimtegreutateaatmosferei
saumişcarea
pămîntului?Celemaicopleşitoare
fenomene
ne
scapă,nesintInsesizablle,
dinmoment.
ce sintemintegraţiIn ele.Astfelşi stilul."SăInsemne
aceastaoarecă stilul Uliuldin fenomenele
spiritualecopleşitoare"·este imposibilde
descifrat,descris,definit?Poeţiiil "definesc"
In limbajullorspcclfic,
metaforic,
iarcercetătoriifenomenului
literar-artistic
încearcăsă-Istudieze,
apelînd,adesea,la modeleoferitede
lingvistică.
TudorArghezi
spuneacăstilulartisticesteunmeşteşug
şianumeacela"dea dacuvintului
duritate,rcllet,culoare
şiInsufleţire."
Inunuldinaf'orlsmele
sale,LucianBlagaafirmacă"Poetul
estenuatit un minuitor,
citun mintuitor
al cuvintelor.
El scoatecuvintele
dinstarealornaturalăşi leaduceInstareadegraţie."Comentînd,
amputeaspunecăstilulpoeticarfi converttrea
stăriinaturalea cuvintelor
decătreo viziunecreatoare
Intr-o"staredegraţie".Plindesemnificaţii,Informularea
luiBlaga,estecuvintulmintuitor,
caree Inmăsurăsă.atragăatenţiaasupra
elementelor
abisale,destructurăprofundă,
caregenerează
conf'igurarca
textualăa originalităţii
stiluluipoetic.
In studiulDublaintenţiea limbajului
şi problema
stilului,TudorVianuvorbeadespre
celedouăIntentiialelimbajului:tranzitinitatea.
(comunicarea
obiectivă)
şi reţlexinitatea
(colorareaCelorcomunicate
cu atitudineaaf'ecttvă
personală).
Produsul"c.oadaptărli
celordouăintenţii"esteexpresia
literarăsaustilulartistic.Aşadar,dupăTudorVianu,stilulartistice "ansam··
blulnotatiilor"adăugate
expresiilor
tranztt.ive
aleIlmbajului,
princarecomunicarea
"dobllldeşte
unfeldea fi subiectiv"
şi,implicit,"uninterespropriu-zis
artistic". In contribuţii
relativmal
recente,slntetlzlndu-se
observaţii
clasice,
sedauformulări
mainuanţatenoţ.iuutt
destilartistic,
ca, de pildă,"stilulestepotenţarea
tntcnţionată
a elementelor
expresive
de ordinfonetic.,
lexical,gramatical,
trazcologtc,
menitesă deao ţorţănouăcomuulcărll
şi marcindo depărtare
dela tiparulneutru,standard,al vorblril."
GSau: "StilulesterezultatulunuiHetde absorbi
re
creatoarea vlrtualltăţilor
expresive
alelimbii,ce se înlîlnesc
Intr-osihtezăoriginală."
6 Ideea
comună
tuturorformulărilor
citateestecăscriitorul
realizează
o deviere
voitădela uzulobişnuit
al limbajului,
pentrua semnala
o intentie
devalorificare
oriţţinată
a cuvintelor
in noicombinaţii.
Opinilprecumcelealelingviştilor
maialesdefinesc
doarnumaiunaspectal originalităţ.ii
stiluluipoeticşi anume:acelaal expresiei
verbale(Iingvlstice)
propriu-zise.
Stilulpoeticeste
Insărodulpersonalttăttt
creatoarea scrtltorului.
al viziuniisalecosmice,
al talentului,definit
de LL.Caragiale
ca fiind"putereade expresivitate".
Trebuiefăcutăprecizarea
că stilulunul
scriitorI1U
selimitează
la limbaartisticăfolosită,căstilulnutrebuieconceput
numaiea unansamblude trăsăturiformale.Stilulliterar-artistic
estedefapt unitateaparticularităţilor
principalede ordinesteticdinintreagaoperăa unuiscriitor,manifestată
in teme,idei/!{aractere,
compoziţie
şi limbajpoetic.Stilulscriitorului
reflectă(sauseidentifică
cu)concepţiaj'lul
despre
lumeşi viaţă,"felulspecific
al viziuniisale"7.
.
"
• TudorVianu,In Artaprozatorilor
români,1,1966,p. 17.
Gh.Bulgăr,1nAnalize
sintactice
şi stilistice,
1970,p. 158.
• ŞtefanMunteanu,
Stilşiexpresinitate
poetică,
Bucureşti,
EdituraŞtiinţifică,
1972;p. 174.
7 ŞtefanMunteanu,
op,cit.,p. 174.(Putemfi de acordcu HenriWald,clndafirmăcă
"Stilulesteo nouăsintezăa mijloacelor
expresive
alelimbiicomune",
ei!"Stilulpresupune
neapărato anumităoriginalitate,
noutate,surpriză",
dar nu maiputemfi de acord,cîndparca
reducesurseleoriginalităţii
stilisticedoarla originalitatea
afectivă(a "stărilorsuflet.eşl.i
..), estompinddimensiunea
raţloualăa conştiinţei,
viziunea
filozofică
asupralumii.(VeziIdeeavine
oorbiud,
Bucureşti,
"Cartearomânească",
HJ83,p. 259--261).
Săfieoareadevăratcă "Oamenii
ajungsăreflecteidentic
identitatea
lucrurilor",
dcosebtndu-sc
numaiprinfaptulcăreacţionează
diferitfaţă deele",cumspuneH. Wald'1Atitoamenii
obtşnurtl,
cit,maiales.creatoriinureflectăidentic
lucrurtle,
ci nuanţat,Iar deosebirile
sintdeterminate
defactoricomplecşi
deordin
rational,cultural,aţectin-temperomental
etc.,adicăde Intreagapersonalitate
a creatorului,
din
componentele
căreiaviziuneacosmotică
(ordollatoare)
joacăun rol hotărltorin textualizarea
imaginii
poetice.Stilul,Ingeneral
(,i celpoeticîn special)
nutrebuieînţelesrestrictiv(parcelat
:
limbnjşi viziune),
ci inlegralo!',
el fiind/JizillIlC
cosmică
manitestală
fn limbajsensibiliza/oI',
sau,
dacăvreţi,ideepoetică
născută!)orb/nd
expresiv,).
Vizillnea
artisticăestedefinităca "modspecifical artistuluidea vedea,simţişi interpretarealitatea
", ea "sistemoriginalşi ireduc.libil
de
elaborare
artistică,prininstituireaunuiraportparticularîntreuniversul
imaginaral llrtistului
şiformacareexprimăacestunivers."
(Dicţionar
deestetică
generală,
Bucureşti,
EdituraPolitică,
1972,p, 371),

In perspectiva
deschisăde Illnzof'ta
culturii(Nlctzchc,
Woringer,Frobcni
us,Spcnglcr,
Blaga),st.llnl(în general)devineo cateoorie
cognitivă,
iar dinpunctdevederesemiotic,
sttlul
reprezintă
o categorie
cogrn
ttv-conntmcaţtonală,
în sensulcăapareca modalitatede articulare
a viziunii
cosmice
a creatorului,
camodalitate
dea spuneceeaceeste,cualtecuvinte,caunitate
iudcstructihllă
dintreviziuneşi expresie,
eaformădemanifestare
a scriitorului
În operelesale.
Astfelconceput,
stllulIitcrar-artlstlc
se manifestă
in şi prin limbajulpoetic.Expresiapoetică
esteostructură
desuprafaţă,
în caresepoatedescoperi,
în procesul
reccptărtl,
o anumlt.ă
structură
de adîncime,
adicăatributeleviziuniicosmotlce
a scriitorului.
Punctulde plecareal "de.venirii"
imaginii
poetice mmuent.ul
pcrceptlv
în carese descoperărelaţiiintreobiectesauîntreomşi ohiei'te--estedominatelefacultateaImnglsl
lcă a
creatorului,
facultatecaredetermină
naturasenzaţ.ulor
dominatoare
: vizuale,
auditive,
motrice,
tactileetc",provocate
derealitate.Şi prinacestmecanism
intimal procesului
creatorseexpllcă
faptulcă imaginea
poetică(implicitexpresiaci lingvistică)
seindividualizeaza
dela creatorla
creator;Uniipoeţimanifestă.
prcrcrintă
pentruimaginialeanorganiculul,
alţiipentruceleale
f1uidulul
şi muzicalulut
(M.Eminescu,
Lermont
ov"),saualesnlidululşi tact.ilului
(T.Arghezi)
etc,Pref'ertnta
pentruuntip saualtuldeimagini(lnsensulde"schiţeporceptivc,
folosincl
terminologia
lui G.Morpurgo-Tagllahue}
arcla bazăun anumittip desensibilitate,
elementconstitutiv de profunzime
al matriceistilisticeindividuale.
.n cităm,dinnou,pe LucianBlaga,de astă datăeu definlţla nf'orlsmului
: "Cecste
arorlsmul
", seIntrebapoetulşi răspundea
: "Ofloareîn stareelegraţie.Aleasăsă conceapă
Logosul
şi să-Inască."Incercind dacănisepermile-- o parafrază
a cttatululaforism
(despre
aforism),
amputeaspunecă stilulpactleestestareade graţiea cuvintelor,
princareLogosul
(tntelesca ordine,univers,cosmos)
esteconceput
şi exprimat(născut)de cătreo pcrsonantat
e
creatoare.
Secuvlnesubliniată
ideeacăstilulpoeticnuestenumaiexprcsivttatc",
ci "şiexpresia
verbalăa unuimodde gindire",
adevărîntemeiat"uunumaipe o constatare
empirică,
ei pe
tnsuşlmecanismul
semnului
verbal."LimbanaturalăÎnsăşi,cumnoteazăA.J. Grclmns,
este
multlplană,
nu e niciodată
numaidenotntlvă
saunumaiernot.ivă
(expresivă),
de aceea,"atr{ri
subameninţarea
constantăa metaforei
esteo starenormală,
o condiţiea condiţiei
umane"
"0,
metafora
fiind,adăugăm
nol,lininstrument
cognitiviuţrurational.
ŞiL. Blagaaf'Irmase
că [elul
metaforic
dea vorbidesprelucruri"nuesteunfenomen
perltcr!al
al psihologiei
omuluisauun
celntlrnplător",
"cirezultăinevitabil
ca un corolarnecesarelinconstituţia
şi existenţaspecific
umană?"
11Aşadar.pe ltngăpotcnţareaexprcsivă
a ideilor,metafora instrument
stilistic,-participăla însăşiformarea
lor.Ea are,simultan.
valoarecognitivă
şi valoareexpresivă.
în comunlcarea
poetică,valenţelecognitive
şi celeexpresive
ale metaforei
alcătuiesc
o structurii
unîcă.l"
.În unicitateaexpresiei
poeticestntarticulatelaolaltă"acelepariispris-uride limbaj
şi acelepartispris-urieleexistenţăa cărorîmbinare
compune
ceeace tradttladenumeste,
printr-untermenIn chipfericitechivoc,
unstil,"spuneG.Genetteşi,intr-oformulare
pertlucntă
şi foartedarii,precizează,
In continuare,
că faptulde stil este"înacelaşitimp ele domeniul
tehnicii
şi al niziunii: nuesteniciunsimplu"sentiment"
(care"s,-arexprima"
pecîti-arsta m.ai
bineeliputinţă)şi'+nici
un simplu"moddea vorbi"(eare1]·arexprimanimic): estetocmaio
rOl'mtt,
omodalitate
a limbajului
dea divizaşi dea or<iona
înacelaşi
timpenvintele
şi lucrurile.
"13
.8Pentrurolul tipuluidesensibilitate
In textua1izal'ca
poeticăa imaginiila Lermul1Lov
veziLiviaCotoreea,
Liricalui M.],Lermoniov,
Iaşi,"Junimea
", Hl83,p. 88- 94.
9 Exprcsivităţ.ii
i se maispuneşi (uIlctieexprcsivâ
sauemo/luă,
Pentruuniicercetători,
BaU)",
Bl'uncau,
Marouzeau,
expresivitatea
e "sensulpsihologic
şi afectival oricăreiintonatii,
al oricăruicuvint,al oricărei
formeşi al Oricărei
sintagme
utilizateîntr-ulleHunjdatorităemo"
ţiei"; pentrualtii,K. Vossler,
L. Spitzer,Hatzfeldetc.,ca este"l1uelement
înaintede orice
estetic,imanentîn oricematerIalde Umbă,filtratintrcoformăS}lU,
Jllaiexact,transforrnat
intr-unenunţartistic,element
inventivcareleagăspiritulunuicreatordelimbădeformacrea
ţici sale,"(ApudI. Coleanu,
OjJ.cil..•p. 73).
10A..J, Greimas,
Dusens,Paris,Senil,1970,p. '14.
11L. Blaga,Geneza
metaforei
şi sensulcuUttrii,
Bucureşti,
19:17,
p. 44.
12O plasticădefinirea stiluluidă Nicolae
Manolescu,
pornindde la ideeamodernătă
stilulestemodalitate
de comunicare.
În microesclll
Prunaşi ceapa,eriLiculspune
: ,.....in loc
săvorbimdeo prunăcusimbure
şi earnc,să vorbimdespreo ceapăcu unnumărinfinitdefoI.
Stilulnuesteformauuuiconţinutcepoatefiînehipuit
caexistentobiectiv,
înainteşiindependent
de ea; stilule chiarconţinutul,
carefuncţJonează
altfel.Zădarnic
vomînlăturafoilecepeiln
speranţadea atIngeU11
simburedur.Cindultimafoilicva fi dotădeopHrte,
eeapaînsăşinu va
mnlexistn."(Teme4, Bucureşti,
CarteaI'Olnânească
i98a,p. 77).
13G. Genette,Figuri,Bucureşti,
HUnivers",
1978,p. 140.
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(Trebuie.
săintelegem
cuvintul
[armăInsensHjelmslevia.n,
deorgaui
zareoriginală
a uneiforme
li conţlnuiulul
solidarăcu o anumităformăa expresiei).
Şcoalaesteloculundesepotclarifica,
intelege
şi Insuşicorectnotiunile
destil,stilindividual,originalitate
stiltstică,
orizont
stilisticîn eornuntcarea
poetică.Îriţelegerea
corectăa unor
asemenea
noţiuni,cît maidevreme
posibil,esteîn folosulreceptăriiadecvate
a literaturii,puLindevitaconfuziile,
crorlledetot felulîn analizatextuluiliterar',dintrecare,ceamaigravăşi,
dinpăcate,ind frecvent
întîlnităÎnpracticaşcolară,
esteanaltzascparată
a asa-zlsclor
probleme
de "continut"
şi a acelorade "rorrni"t",
in virtuteauneiconccpthdrhotornlcc,
depăşite,
astăzi,
asupraopereiliterare.
în celece urmează,
incercăm
să oferimcîtevasugestiiprivindmodulîn care,în context
didactic,
potfi antrenaţieleviiînşişiin cercetarea
textuluipoetic,pentrua surprinde
şi înţelege
atributelestilului,conceput
catextualizare
a uneivizlunlcosmetice.
A. Ortţjinalitaic
stilisticăIn "Gl()ssă"
de M, Eminescu
Citămprimastrofă,care,avindin vederetiparulIormalfix,specific
specieiliterarepe
careoreprezintă,
contineenunţurile-cheie
aleîntregului
text,dezvoltate,
perind,in cHeo strofă
fiecare.
"Vreme
trece,vremevine,
Toate-svechişi nouătoate
Cee rău şi ee e bine
Tu te-ntreabăşi socoate;
Nu speraşi nu ai teamă
Cee val ca valultrece;
De te-ndeanmă,
de te cheamă,
Tu rămttla toale rece."
In sistemul
IecţiilordesprepoezialuiM.Eminescu,
se poateorganiza
comentar-iul
poezieimentlonat.e,
dupăunscenariu
dldact.ic
avindeabazăeîlevaprobleme,
pecareeleviiurmează
săle rezolve,
cutextulînf'ată,eaactivitateindependenlii
(acasăsauInclasă).
L Poetulnotează
o seriedeobservaţii
str!c!subiective
privindexistenţa
(timp,fenomene,
aspectemorale)
şi,simultan,
caşi cumşi-arconsilia
interlocutorul,
schiţează
şi o anumi
lă at.it.udtnereflexiv-comportamentală
Iată de "spectacolul"
oferitde existenţă.Glossă
facepartedin
categoriapoeziilor
aşa-zisfilozofice.
a. Ceproblemă
de ordinfilozofic
îl preocupă
pe Eminescu
în aceastăpoezie?
b, Formulaţl
legeadialectică
prezentăîn tot ee există,citindversurile
Careo exprimă
cuclaritate.
'l
c. Careesteatitudinea
filozofică
a poetuluiîn fata "spectacolului"
extstontet
?
2. Expresia
poeticăesteconsubstanţială
rcflexivltăttl
şiatitudiniiIilozoîice.
Ea comunică
dlrecto starecognitiv-tensională
complexă,
in carecugetarea
secontopeşte
cu()anumităreacţie
emoţională.
a, Numiţicalitateaesenţialăa expresiei
poetice.Unpunctdeplecarepoatefi economia
procedeelor
figurative.
Argumentati
celeconstatate,
invocînd
organizarea
sintactteă
a textului.
b. Prinatributelesale,expresiapoeticădinGlossă
aminteştede aceeaa multorcreatit
literareorale.CueespeciidinItrteaf'olclortcă
seÎnrudeşte
aceastăexpresie,
avindînvederedensitateaşilimpezimea
ei,pedeo parte,tonulfundamental
şi ritmicaîn caresesuccedenunţurile,
pe de altă parte?
Răspunsurile,
slstematizate
şi completate
eleintcrvcnttlle
profesorului,
pot constlt.ul,
in finaluldiscuţiilor,
o sintezăpcrtincntăa elementelor
ortglnalttătli
stilisticeeminesciene
În
Glossă.
Consemnăm,
În continuare,
In ordineaproblemelor
din ghidulactlvltăţllindividuale,
sintezaideilorpuseîn circuitprindialogul
cu elevii.
La. M.Eminescu
a abordat,frecvent,
in:liricasa,problema
cunoaşterii.
Concepţia
scepticschopenhnueriană
il ducela o rezolvare
Înspiritulunuirelativism
uneorigenerator
depesimism.
Lb. c. Infinitamişcare
universală.
produce,prinrepetabilitatefenomenologică,
o atitudinesceptlc-indiferentă,
ceeace parea exprimaversul"Tur1unÎÎ
la toaterece".in acestvers
eminescian,
a rămlnerececonotează
atitudineade detaşareolimpiană
fală derealuldirectperceptibilsenzorial,
faţădefenomellalitate,
cuteleologia
ascunsădesurprindere
a legilorimanente
aleexistentei.
PrivităIncontextul
poeziei,
expresia
menţionată
implică
dialectica
aparenţă-esenţă,
pr'supunjnd
reverberaţii
gnoseologice
şi totodatăetiee.Ea nu conoLeazii
impasibilitate,
lnctemenire,ei stareade vegheîn planulreflexivităţii,
meditaţia,eferversceuţa
lnplanuJideilor.
In faţa taineloruniversului,
Eminescu
are o atitudinede înţelepciune
senină,de resemnare
şi
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Irnpăcare
cucondiţlu
posibilităţilor
limitatedecunoaştere
aleomului,o atitudinededistanţare
filozofică.
2.a. Totul,idee,sentiment
se manifestă
intr-oexpresie
simplă,fărăpodoabe.
cu aspect
lapidar,aţortstie.
Sintfrecvente
frazelealcătuitedinpropoziţii
simple,
juxtapuse,sauunileprin
conjunct.ll
coordonat.oare
: "Vreme
trece,vremevine",.Toate-svechişinouătoate","Nuspera
şi nu ai teamă".înţelepciunea
seninăeste-- se Inţelege una dintrecoordonatele
atitudinii
liriceeminesciene,
manifestată,
cuprecădere,
in ultimapartea creaţieipoetului.înprimaparte
a el,euleminescian
apareJrămlnl.at,
sclndat,ea in cazuloricăruimareromantic,
ceeaceinrtureştehotărrtorşi expresia
poetică,încărca
t.ădeimagini.Dela Ibrăileanu
la T. Viunu
, criticaa
remarcat
faptulcăexpresia
eminesclauă
parcurge
drumuldelastilulplindeimagini
al creaţ.lllor
din primaperioadăla economia
mijloacelor
expresive
din poeziilede maturitate.
2.b. Făcîndabstracţiede schimbările
petrecuteîn registrulmijloacelor
de expresie,
de
la o vlrstăliricăla alta,cevaa rămastotuşineschimbat
peintregultraseual confesiunii
eminescieneşi anume,ceeace IoanaEm.Petrescunumeşte,dcscinleclll
de coborire",
ca formulăritualăsprecareaspirăpoezia
luiErmnescul+,
formulă
determinată
destructurile
ritrnice
cosmetice
ale subconştientului
poetului.Tehnicadesclutecului
caracterizează
atit poeziica Ruqăcitine,
Luceaîărul
("Cohori
1njos, luceafărhltnd..."), Pestecodrisia cetate,cumspunecercetătoarea
cltaf.ăcit şi, spunemnoi,o poezieca Giossă,
În care,deşinu se f'olosesc
Formulele
Invocative
tipIcedesctntecelor,
detectăm
tonllifundamental
şiritmica
specifiee3desclntecllllli.
Glossă
neapare
astfel,prinstrategiaei textuală(cumulde coustruct.ii
sintactice
eu caractergnomic,
carecurg
melodie),
caundescîntec
existenţial,
menitsăminiuie
Iiinţa demaladia
întrebărilor
fărărăspuns
(.Nusperaşi nu ai teamă!Cee valca valultrece!Dete-ndeamnă,
dete cheamă
..I Tu ră11111
la toate rece.").
B.• '-iri/mlc
ale stilulutarghezian
in "Psalmi"
Cităm(fragmentar)
unuldin psalmilpoetului.
.Te drămuiese
In zgomotşi-ntăcere
Şi te plndcscin timp,ca pe vinat,
Să văd: eşti şolrnulmeucel căutat?
Să te ucid? Sausă-ngeuunchl
a cerc
Pentrucredinţăsau pentrutiigadă,
Te caut dirzşi fără de folos.
Eşti visulmeu,din toatecelfrumos.
Şi nu-ndrăznesc
să le dohordin cer grămadă
[
j
Singur,acum,In mareata poveste,
Rămlncu tinesă mă maimăsor,
Fărăsă vreausă ies biruitor.
Vreausă te pipăişi să utIn: ,,:Este
II
Comentariul
poezieipoateavealocla elasaa XII-a.Caactivitateindepcnrlentă,
li se
poateda elevilor
să rezolve(oralsauIn scrts),următoarele
probleme:
1. ŞipoetulArghezi
a datexpresie
tulburătoarelor
interogaţ.ii
privindexistenţa
şiposibilitateacunoaşterii
adevărurilor
ei ascunse.
Conştiinţa
sa,în continuăcăutare,e adeseascindată,
osclltnd
Intrecredinţăşi tăgadă.
a. Caredinceledouăatitudinise exprimăin psalmulcltat'1
'I'rebuie
eatnţeleasăaâ litieram,
sauarevaloarea
uneifiguriretorice'/
b. Cumse manifestătextual,In structuraexpresieipodieedeei, dialecticaideilor
fi trăirilorarghe.7.lenc
? l!rmăriţ.i
sistemulde imagini,relaţiiledintre,eleşi exemplificaţi.
14Acestc!esclnlee
"estestructuramaterială
princareIdeeapl',imeşte
trup yerbaltrec.lnd
nuprineonştiinţă,
ci prinstructurile
rilmiceCosll1otice
alesubeonştientului.
Deaceea,tehnica
exterioară"emineseiană
ne apareca ()tehnicăa desc!nteeului,
de aceeaLuceaj'ârul
11U
ni se
pare"lahorios",
cirigurosca o vrajă,deaceeaalltmnele
"neptuniec"
nu niseparinIerioare
expresieipoeticenecenzurate
dinpostumele
"plutoniee"
- căcipoezianu ni se parci.nl'lldită
eu
libertateauniversalei
confuzii
careducesprenebunie,
ci cuputereacosJUot!că
Hdcscînleeului."
(IoanaEm.Petrescu,
EmiIll'$cu
modele
cosmologice
şi viziune
poetică,
Bueureşti,
»Minerva
", 1978,
p. :2:d-223).
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2. Atitudinea
luiArghezi
faţ.ădedialect.ica
exlsteutel
diferădeaceean lutEminescu
din
Glossă.
Ea setextuallzează
şi intr-unregistruexpresiv
specific.
Caresint principalele
caracteristici
ale originalităţii
stiluluipoeticarghezian,
avindIn
vederenaturaconflictuală
a gIndirii
poetuluişi felulin careacestasemanifestă
verbal?
Rezolvarea
acestorprobleme
prinapelulsistematic
la text poatedeveni,In final,prin
contribuţiaordonatoara
a proresorulul,
o sintezăcoerentăn Trăsăt.urtlor
orlzont.u
lul stilistic
arghezian.Iată sintezaacestortrăsături.
t .a. Spredeosebire
de aleismulluiEmlnescu,
in citateleversuriargheziene
intilnimun
teismmaimultsimulatdce1L
convingere
intimă,invocatea paleativpentrufebrilitatea
cauzată
decltfieuJt.ă(.ile
cunoaşterii
rosturllor
ultimealelumii.Arghezi
estein continuă
căutare,nelinişte,
are revelaţ.il
aparente-- şi atuncise bucură"--sau amaredeziluzii
-- şi atunciizbucneşte
In
imprecaţii
la adresadumnezeului
imaginar,
aliatfietivin tentativadeclartrlcare
o rostuluifirli.
Atitudinea
lui Arghezi
contrastează
cu seninătatea
olimplană
emlnesclană.
Ea contrastează
şi
princompoztţia
cunervascendent,
faţădecompoziţia
juxtapusădinGlossă,
citşi prinlimbajul
metaforic.
1.b.Febrilltatea
reîlexioă
._-la Arghezi
-- marchează,
vizlbil, organizarea
sistemului
de
imagini,impunind,
In structuraexpresiei
poetice,o serie de opoziţii,precummetaforele.:
zgomot!
tăcere; să te ucid;să-tiqenunclii
; credinţă
/ tăqadă.Căutareanervoasă
a unulpunctde
sprijinsolicltămetafore
eu un registruconotatlvpozitiv,tmpllctnd
orizontlarg,deschis
(.eşti
şohnulmeu","eştivisulmeu")şi virilitate("Te
..-utrezărlt
ca taurulsălbatec
..."),iarpanicasubIacentăsupoziţlllor
serevarsăintr-oorganizare
sintactică
violentexclamativă
(..Vreausăte pipăi
şi să urlu: ".Estel").
2. Structura].anarhist"(cumspuneaHalea15),
adicăpredispus
la oricerevoltă,inecanlsruul
sufletesc
al poetului
semanifestă
(secomunică)
Stibformauneiexpresii
verbaledeo pregnantăoriginalitate,
carese caractertzează,
dupăT. Vianu,prin: "asoeiaţia
neaşteptată",
arta
caracterlstlculul,
"deplasarea
toplcăşi sintacticăa unoreuvinle",imagini
frapante,vocabular
violent,descrierea
amănunţ
ltă a monstruosulul.
Tnaleacestetrăsăturialeexpresiei
arghezlene
izvorăsc
din"clualisl11ul
psihic"al concepţiei
(viziunii)
poetului,dinamestecul
insolitdesadism
şi idealism
(cums-aremarcatdeja "îmicautlentulşi la Dumnezeu
şi la Dracul..;",
secontesează, poetic,Arghezi).
C. Orizont
stilisticIn "Eunu strivesc
corolademinunia lumii"
Să cttămmaiintli textul.
Eu nu strtvesccorolade minunia lumii
şi nu ucid
cu minteatainele,ce Ic-nttlnesc
In caleamea
Il'
In flori,1nochi,pe buzeori morminte.
Luminaaltora
sugrumăvrajanepătrunsulul
ascuns
In adtncimtde intuneric,
dar cu,
eu eu luminameasporesca lumiitaină
si-ntncrnai
cumcu razeleei albeluna
nu micşorează,
ei trcmurătoarc
măreşteşi maltare tainanopţi!,
aşa lm])ogăţesc
şi cu lntunecatazare
cu largifioride sfintmister
şi tot ce-i llcnţcles
se schimbă-il
ncnţelesurl
şi malmar!
sub ochiimei
eltcieu iubesc
şi florişi ochişi buzeşi morminte.
Orienlaft!a
cunoaşterii
deditl'eelevia particularităţilor
orizonllliui
stHistle
blagian,aşa
eumapareel în poeziacitată,e înlesnităde antrenarea
lor in rezolvarea
urnlătoarelor
sarcini
cu un anumitcaracterproblernatiz8nl.
15"Viaţaromânească",
XIX,iuuie--illiie,1927,nI'.6·-7,p. 429.
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1. Comparativ
cu seninătatea
olimpiană
erninesctană,
cu expresiaei lapldar-nf'ortstlcă
dinGlossă
şi "dualismul
psihic"
alcouceptie!
arghcztene,
euseriaopoziţhlor
metaforice
dinpsalmi,
cumpoatefi calificată
atitudineafilozofico-lirică
a lui Blagain faţa universului?
2. Cumse manifestă,
textual,atitudinealiricăblagianăîn poeziacomentată
'1Numiţi
procedeul
de limbajpoeticspecific,
exemplificind.
Procedeul
figurativprincipal,
folositcumulntiv,
stă la bnzaunulsisteminuujisiic,
care
esteîn măsurăsă punăin luminăpreponderenta
unuiimaginar
cu totul aparte.Surprtndetl
mecanismul"
sistemului
imagistic
şi specificitatea
imaginarului
blagian.
Consemnăm
sintezaobservaţtllor
emisetreptat.pe parcursul
conversatlel
pe bazapro
blenrelor
precizatemai sus.
1. Blaganu-şifacecomplexe
violentdramatice
in faţanepăirunsuiui
dinunivers,nu se
revoltăimpotriva
taineloracestuia,ci il adrnlrăcuccrnic,
ca pe o frumoasă
minune,Simtecă
dacăI-arscoromoni
cuuneltele
ratlunil,i-arştirbifarmecul,
frumuseţea
intrinsecă.
Blagaadoptă
în faţa tainelorlumiio seninătate
adniiraitnă,
o atitudinede comuniune
cu zonelemisterioase
aleuniversului,
Incercind
să seapropiedenecunoscut
prinaderenţăcmoţional-reflexlvă,
scopul
cunoaşterll
fiindpăstrareaşi chiarintensificarea
valenţelor
poetice,de mister,ale existenţei.
- 2. Manifestarea
(tcxtualîzarca)
artisticăa acesteiatitudinise caracterizează
la Blaga
printr-oabundentă
imagistică,
prinutilizarea
cumuiului
demetafore
("corola
de minunia lumii",
"luminamea","Inminaaltora","largifiori","sfintmister"etc.),Modalitatea
specifică
de cunoaştere
a lumii,ceapoetico-Intuitlvă,
determinată
de o anumităviziunecosmică,
setextualtzcază,nun amvăzut,printr-oînlănţuirede metafore,
darnu oblşnuite,
ci de metafore
revelatoare,careausubstanţa
şifortadeevocare
a mitului,a formulelor
verbaleprimordiale.
Nunumai
atit,dartoateacestemetafore,
împreună,
alcătuiesc
unsistem
metaforic
revelator,
careesteidentic,
111
structurasadeadinclme,
cuviziunea
cosmotică
blagiană.
Acestei
viziunili estecaracteristică,
printre-altele,
cumremarcaIonPop,o nostalgie
a paradisului
pierdut,ceeaceconferă
cunititului
unanumitstatutinsistemul
expresiv
blagian:"cuvîntul
aparecusemnpentrutotdeauna
marcat
de suferinţapierderiitărtmuluioriginar,al iniţialeităceridincares-a desprins."
16Expresia
lingvistică
a nostalglcl
începuturilor
seconturează
astfel"camodderecuperare
a forţelormagice
aleIimbajului,
printr-oarheologie
sulgcncr!s,
menităsăreaducă
laluminii
cuvintele
începuturilor
delume"17.Deaici,preponderenta
imaqituirului
emblematic
înliricaluiBlagaşi,totodată,grupareametarnrelor-slmbol
în perechi,"combinarea
lorla nivelultextuluiintegraldupăprincipiul
simetriilor
desemnificaţii"
(spreexemplu,
vorbele
înzestrate
cuunlargcimpsemantic
de conotaţii: a cînta,a cădea,a sta,a Iăcea)1B.
Ilustrativăpentru
imaginarul
emblematic
blagianşi textuallzarea
lui dupăprincipiul
simetriilor
semnificative
esteInsăş!poeziaEu nu strivesccorola
deminunia lumii,în careidentificăm
raportulgenerator
demultiple
semnificaţii
Întremetafora
"corolade minunia lumii"(emblemă
a misterului
universal)
şi metafora"elICUluminamea
sporesc
a lumiitaină"(emblemă
a existenţei
individuale
vis-a-vis
demisteruluniversal).
Darla
nivelulansamhl
uluitextual,slmetrille
menţionate
stntpercepute
ea un sistemde opoziţii,cu
aparenţăantlnomlcă,
decica unparadox,de genulceluiimplicatîn aforismullui
Mllton: "Nici
o lumină,maidegrabă
unIntuneric
vizibil".întregultext blagianesleunparadoxsensibitiuuor,
pentrucă,presupunînd
o situaţiedilematică
("culuminameasporesc
a lumiitaină"; "lmhogăţeseIntunecata
zaref culargifioride sfintmister"),el provoacă
un şoc,violcntcază
percepţia
comunăşi, prinaceasta,instaurează
o tensiuneemoţlonal-reflexlvă,
caree stareade graţiea
poeziei.
D. Eposeroicin orizontstilisticsadoneniati
Expresia
artisticăsadovcnlană
a atrasatenţiadiverşilor
specialişti,
a lingviştilor
maiales
şi luaiputina teoreticienilor
şi criticilor
literari.CriLica
s-alimitatla consemnarea
unorobscl'va-ii demulteoriconsistente,
interesante,
darfărăa abordaînanalizedeadIncime
particularităţile
limbajului
artisticîn strînsărelaţieeutipologia
variatăa naraţiunilor
scriitorului.
Dintreistoriciişi criticiiliteraricareau emisobservaţii
substanţiale
desprestrucţurade adincimea expresiei
artisticea scriitorului,
G.Călinescu
aremerituldea-ifiintuitcelmaiexactresorturile
intimeşifuncţionalitatea.
Referindu
-sein modspecialla romanele
deevocare
istorică,criticulconstată călimbajul
c,Inparte,"chiarconţinutul
operei",
"oconduită
a oamenilor",
că,in esenţă,e un
16IonPop,Lucian.Blaga,
Universlliliric,
Bucureşti,Carteal'olllâneaseă,
1981.,
p. 240.
17ibidem,p. 247.
18Alexandra
Indrieş,Sporind
a lumiitaină.Verbul
iI!poezialuiLucianBlaga,Bucureşti,
MineJ'va",
1981,p, 254,
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llmbaj"ireal",adicăoadevăratăcreaţie",că.in structurasa, se amestecă,
original,
ecouridin
Ncculce,
dingraiulţărănesc,dinlimbacultil şi limbablscrtcească,
"fărănicio asemănare
cu
izvoarele
parţiale"
19.Privit,cume şifiresc,ca element
constttuttv,
intrinsecal operei,limbajul
operelor
luiSadoveanu
e chiarsubstanta
uneilumi,il uneicivllizatfl"detip naiv",carecomunlcă
aceastălume,darşi sensibilizează
conştllnţele
Inrelatiespirituală
euea,prinnal.urasapoetică.
Afirmaţiile
lui Călinescu
potfi susţinutecu fragmente
selecta
te la întîmplare
din naraţiunile
deevocaremaiales.Săneconcentrăm
atentla,spreexemplu,
asupraultimelor
allneal.e
aleeaptl.olulul
Oriceistoric
aresîirşit,C11
careseIncheie
romHnullVeamul
Şotmăreşt.ilor,
Capltolul,
foarle
scurt,estedinmaimultepunctedevedereinteresant:Ilustrează
o anumităorientare
programaticăprivindtehnicanaraLivăfolositădeautor,preferintele
mergind
sprepovestirea
tradiţională,
ea,pabllă
a satisface
integralcuriozitatea
cititorului
("Priveghiul
conteneşte;
carteasc-nchtde.
Secuvine,
(lupărinduiala
hunilor
povesLitori
deodinioară.
săarătămcăsfîrşituL,",
spuneautorul,
Inîncheierea
istorisirtl
sale); conţine,apoi,o profesi
LlllC
deCI'edinţ1
a scrlltorului
faţă destrăbuniisăi,oameni
dinpopor,decaresesimlelegatprin"răsunetul
dureriilor"; însfirşlt,e revelatOl'pentruceeacenumim
creaţ!«
înplanullirnhajuluilltr.rarurtistic.
latăcumseterminăromanul,
in relatareaautorului:
"ClndTomşa,ttrzfu,a venitÎn ară, într a donadomnle, a lăsatsă cadăun bande
argintceluidintîicalicorbdelascarabisericii
domucştl.
Dupăglas,nevolnlcul,
caroeraNicorttă,
fostarmaşodată,l-a cunoscut,
şi a bătutcu umilitămulţămiremătanleDomnului
SEm.
Iar
Vodă,cumintitacumşi mult1mblinzit,
a suspÎnat-aducînduşiamintecît de schimbătoare
sînt toate ale oamenilor.
Blrnovă,precumse ştie,a venitdomnîn taraluişi-lchemaBarnovschie
; iarInvremea
lui niclodntă
nohaiilui Cantemir
n-aucălcatpămîntulnostru.
Domni
ţn Magdaşi-apurtatluminaochilorei prtntăristrăine(\ipribeagăa rămaspînă
la mormint;ci lotuşicevaelinvisulei detinereţăa rămaspentrutotdeaunaIn tainapoieniide
undese vedeausateleşi apeleOrhei
ului.
..
Aupieritcodrii;s-astinsşi aceastărămăşttăa ei,camireasma
uneiflori.
Iar TudorcusoţiasaAnita,şi 1\U11l1,
şi toţ.iceilalţil'ăzăşiau fostui-glsiti
şi prigoniţi,
dar
s-auţinutcutărie.Peurmăce.ice..an venitdupăei autostcătcatlşi supuşidealţii; şi vremea
necontenit
i-a lovitptnăce le-aplecatfrunţ.ileadîncsprepămînt.
Buniciimeisîntstrănepoţii
aceloroameni.Şiaeeastăistorisire
deacumtrei sutedeani,
dinvremeacindstrămoşii
erauîncădlrji,>lInscris-oinliniştea[1]1(,i
prisăci,avindîn inima[nea
nlslll1elul
dureriilor."
în cazulcomentării
fragmenLullli
Înşcoală.
propunem
un ghideuprobleme
pe,ntruorientareademersului
analitical elevilor.
'
1. Fragmentul
reprodusestecaraeLerislk
pentruarta de a evoca,princlw/hl,epocide
dcmult.Sadoveanu
nareazăcu un farmeclingvisticinegalabil.
Elementeprecuu(locuţiuni,
termenipopulari,
fonelisme
specifice,
cOllstrLlcţ.iile
sintactice,
anumitemetonimii
şi comparaţii
au darulelea neproieeLa
înLr-o
lumelegcndară.
;'
a. Selectaţi
locuţiuni,
încercaţiS[lle găsiţisubstituteşi comparaţi
efectele.
h. Procedaţ:i
]a fel cu termeniipopulari.
c. Identifieati
construcţiile
sillladieespccific.e
(cronicăreşti)
şi transfoimaţ!-le
pentrlla
constatalllodUiearea
atmosferei
evocatoare.
cI.Ceefedeare formulaeufemistic
stilizată'1
2. Discursul
sadovcnian
areo structurămuzicală.
Indicaţ.i
elementele
princareexpresia
verbalădevineincanlatorie.
Aveţiîn vederefrecvenţa
anumitorcuvinte,nmneleproprii,aliteratiileyoca1ice,
siruclmarcaritmieăa cmmţurilor
etc.
3. Limbajul
sadovenian
e o creaţieelincreaţ,ie,
e uuJirnbajireal.Cerelapescpoatestabili
intreacestlimbajşi substanţ.a
lumiievocate?
Notăm,ln celece urmează,
în ordine,atributeletextualeale eposuluieroicin orizont
sLilis
Lic sadovenian.
1.a.Ceeaccseimpune,
la primulcontactcuacesttext,esteforţaluievocatoare,
eapaci
..
lateadea aduceîn timpulrelatări!(şiîn acelaal receptării)
subslanla
uneilumiistoriceşte
disp(u'ute,Putereadca il1sufleţi,
defifaee,princuvînl,să trăiască,întrun alt timp,spiritulunei
epocirezidă.printrealtele,în folosirea
frecventăa loellţiullilol'
populare,
care,prinstructura
loranalitică,clecimaiarticulată,
maidesfăşllI'ată.
sîntin măsurăsă deao maimareamploare
şi.o cadenţămelopeieă
specifie:'l
fluxuluiverhal(procesului
enullţării),
ceeaeeHUs-arreallza
li G.Călinescu,
Istorialiteraturii
române
delaoriginipinilfnprezent,
Bucureşti,
"Minerva
",
1982,p, 637.
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prinlimitareala unităţile(nominale
sauverbale)simple.Spreexemplu,
autorulnu spune,Ci
daiunbandeargintceluidintiicalle",ci "a lăsatsă cadăUI1
ban de argint";nu amintituln-şi,
ci "nduc!ndu··şi
aminte"; lIUu-au.năvălit,ci "n·aucălcatpămtntulnostru";nu a umblaiprin
ţăristrăine,
ei"şi-apurtatluminaochilor
priuţărtstrăine"; nudragostea,
ci"visulcidetinereţă";
nuausupraoieţuii,
ci "s-mlţinutcutărie",nui·a copleşit
saui-a incovoiat,
ci "le-aplecatrrunţlle
adincsprepămînt".
I.b. In deplinăarmonielcxical-semnattcă
C11
Iocutlunile,
se aflăcuvintele
populareeu
celemalmarivirtuţiplasttclzatoare,
cumsInt calic(şinusinonimul
slirac);neuolnic
(şinusinenunulbolnav)
; au fastcălcaţi.
(şlnu au fostI01Jiti)
; pribeag
(şinu ţucar).
t.c.d,Alăturidefapteledelimhămenţionate,
scriitorul
foloseşte
in cadrulaceloraşi
constructiisintactice,
sauIn contextulmallargIn careacestease integrează,
[onctistne
populâre
(muItămire,
tineretii),
conjuncţia
şi,euro)cumulatlv,
calacronicari
("IarTudorcusoţialuiAnita,
şi Mihu,şi toţiceilalţi...
"),cărorali seasociază
alteelemente
caracteristice
vorhiriicronicăreştl
:
conjuncţ.li
le precum,
ci; construcţii
sintactice
specifice
("a bătutcu umilitămulţămire
mătanle
Domnului
său"; .Iar Vodă,cumlnţltacumşi mult1mbllnzit,
a suspinatv-aductndu-şl
amlirte
cit de schimbătoare
sint toatealeoamenilor"
etc.),imprimlnd,
laolaltă,o notădeingenuitate.
arhalcăintregiirelatări.
Daraurapoeticăa limbajului
esteamplificată
şi de alte elemente,
precum:metonimia
("pribeagă
a rămasplnăla mormint"
---mormînt
pentrumoarte;"avIndtn inimamearăsunetul
dureriilor"_.. inimapentrusuflei),comparaţia
("s-astinsşi aceastărămăşiţă
a ei,ca mireasma
uneiţlortţ,formula
eufemistic
stilizată("cevadinvisulei detinereţăa rămaspentrutotdeauna
Intainapoienii
....Aupieritcodrii;s-astinsşi aceastărămăşiţăa ei..."),capabile
sădeaexpresie
lh-lsmului
In careesteînvăluităimaginea
unorevenimente
petrecutectndva.
2. In afaracelorsemnalate,
Intregul
tragment
secaracterizează
printr-omuxtcalitate
proprie,lntllnită,In nuanţevariate,in intreagaoperăsadoveniană.
Alăturide substanţalexicalsemantică
implicată
(Iocuţlunt,
cuvintepopulare),
de construcţia
sintactică(topicauşorarhalzantă,Instilcronlcăresc)
şi denivelulfigurilor
(metonimie),
careconferă
textuluio melodlcitate
deconţinut,detrăiriInplanafectiv-imaginativ,
o seriedeparticularităţi
alesubstanţei
sonora
(frecvent
fntllnltemaicu seamăIn comunicarea
poetico-Iirjcă)
vinsă Irnplinească
efectele
muzicaleale discursului.
Semnalăm,
maiIntii,Inclinarea
scriitorului
spre anumitecuvintecu It
sonoritate
aparte,careau un ecouafectivspecific,
imprecis
determinat,
deciIn consonanţă
eu
Inefabilul
poetical rostlrfi,cumsint: amintire,
taină,tinereţă,
adinc,adevăratecuvinte-cheie
la nivelulintregiicreaţltsat1ovenieue.
Notăm,imediat,efecteleIn pla.nmelodicale numelor
proprii:Maada,Tudor,An/fa,precumşi Bfrllovi!Barnovschi.
Amprenta
melodică
e conturată
şidealiteraţiile
(asouanţele
interioare)
vocalice
Indeosebi.
CitabilăInIntregime
esteprimafrază:
"CindTomşa,tIrziu,a venitIn ţară, Intr-a douadomuie- a lăsatsă cadăun bande argint
celuidintiicalicorbde la scarabisericii
domneşti",
in careefceteleunoraliteraţii: I-Î; a-ă;
ă-a; e-Îimprimă
construcţiei
melodlcitale.
Armonia
frazeie marcalăşidesemnele
depUllctuaţit"
In specialde Virgulă,
carestabileşte,
prinplasareaei la intervaleregulate,un anumittempou
enunţuluL
Efecteleeufonice
alediscursului
sIntorchestrate
şi qestructurarea
ritmici!a majorităţii suhansamblurilor
sintactiee.Finalurile
construcţiilor
sintacticese organizează,
frecvent,
In structuriritmlcevariate,bisilabice
sau multisilabice,
imprimlnd
fluxuluiverbalo cadtmţil.
originală,
eliefectesensibilizatoare
deosebite,
ca in fragmentele:
1. "mătaniedomiiului
său";
...!-_j ...!.._j_.J. ...
2. toate ale oamenilor"
;
-'- .- I -'- --"/.!...-!.!...
3. "n-aucălcatpămlntuJnostru";
_1-'- ---1-'---1-'-"4.• sateleşi apeleOrheiului,'
;
. _ --! -'- _ _ 1-'f,. "camireasma
uneiflori"
-'- -I..!.. -I..!.. 1-'Potfi idenlificate
şi cItevastructuri
rimale,dispuse,
deasemenea,
Inparteafinalăa cons-trueţillorsintactice,
precumin "sateleşi apele"sauin "adincsprepămlnt"(asollauţă).
Toate
acesteelemente
aleătuiesc
Ullansamblu
cu virtuţimuzicale,
o partiturăelaborată
nu prinmc,teşug,prinpotriveală
arLizanală
deprocedee,
ei printr--ull
act spontande creaţie.deelaborare
poetIcă,semnIIIuneistructuricreatoarepollfonice.
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il. Identitateaspirituală
eu strămoşii,
perceptibilă,
expllctt,ca Identitatein durere,se
regăseşte,
indirect,In planulcreattet,ca identitate
delimbaj.Limbajulartisticsadovcnlan
se
identificăeulimbajulpoporului
nu InIzvoarele
luiparţiale,ciInspiritulacestorizvoare.
Limbajulopereiscrlltorulul
esteo "creaţie",
declunlimbaj"ireal",cairealitate
a însăşia universului
operelor
sale.In ansamblu,
expresiaarttstlcăa operelorde evocarealelui Sadoveanu
cîntăşi
tnctniă,ca o fascinantă
simfonie,
In deplinăconsonanţă
cu armonia
interioară
a substanţei
epice,
carese desluşeşte
peportatlvcle
unuiimaginar
de naturăromantică
şi in carerealul,istoriase
convertesc
Inepopei
eullegendar.
Sadoveanu
a impusIn literaturanoastrăo viziunecosmotlcă
tncontundabllă,
eu altecuvinteunstil: .sadovcnisll1ul",
alecăruirădăcini,cumspuneMonica
Splrldon,
.slntdegăsitIntr..o demlurglcă
forţădeabsorbţie,
deasimilare
şI deconvertire
a tot
ceesteexterior
şiheterogen
- dateistorice,
reperetopograflce''
20in,adăugăm
noi,eposlegendar,
ficţiuneemblematică,
ntmbatăsimbolic.

10VeziSadoveanu,
divanultrdeleptulut
culumea,Bucureşti,
.Albatros",
1982,p, '133.
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