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OHIZONT STiLISTIC 11'\ "TEXTUALIZi\ImA"( IIVIAGINII 
POETICE 

CONSTANTIN PARl'ENE 

1. Preliminarii 

Cercetarea dlsctn-sului poetic este o operatie implicatii în demersul analitic general. care 
evidenţiază trăsătur.l!« specifice ale operei, ca unitate integratoare autnrunct lonală şi, În ultimă 
instanţă, valoarea ei intrinsecă, valcut ele estetice. 

Expresia poetică este element de structură. Implicată in varietatea elementelor ei cons- 
titutive, dctectăm unitatea structurii de adtncirne. Expresia este semn al unei organtzărl in- 
terioare, al structurii de adîncime, dccl parte integrantă a ei. Ftind semn structural, mijloc sen- 
sibil de reoelarc a semntîtcatiilor profunde ale operei, se înţelege de la sine CiI modul specific in 
care scriitorul utilizează cuvîntul pent.ru a comunica reacţiile sale intime în contact eu lumea nu 
poate fi în nici un caz neglijat În analiză. Faptul se impune a fi subliniat cu atenţie atît ca prin- 
eip!u teoretic, cît şi ca deztdera t practic, avînd in vedere unele aspecte ale demersului analitic, 
potrivit cărora analiza operei literare se limitează, udcscori, la surprinderea numai aynol' aspecte 
aşa-zise de "continut" (Lcrnă, idei, sentimente), , : 

Orice operă literară "conţine"-- pentru a ne exprima În termeni des folsiP --- oiat ă, 
într-un rei sau altul. "Viaţa" de la care pornesc operele literare es le unul din elementele lor comune 
Ceea ce le dtstnnţ ează pc scara valoricil este felul specţ]ic in care fiecare din ele 4<1 expresie artis- 
tică (sensibiliza/oarc) acestui element esenţ i al , Analiza îşi impune ca obiectiv tocmai surprinderea 
oiztnni t pnriicularc il scriitorului asupra lumii şi untcttatca exprimării artistice li acestei viziuni, 
pentru CI), ptnă la urmă, fiecare operă, demnă de acest nume, este comunicarea unei vtziunt 
subiective asupra universului, o Indivldnaltt.ate artistkă unică şi Irepetnbllă. 

In poezie, cuninlul es le () moda Htate de comunicare nu aUl prin aspectul său fizic, material, 
cit, mai ales, prin valentele lui e xptesioe. "Frumoase" Intr-o poezie sint "imaginile" contextuale 
şi încărcătura (tensiunea) lor Jdeo-eiuotionată, Indirect comunicate conştltnţ.ei receptoarc prin 
ţesătura cuvintelor, iar In cazul poeztilor nonfigurative, cum sînt multe în poezia modernă, forţa 
sugestivă pe care cuvintele o capătă in contextul cărula aparţin. Versurile din Cuib de rin.dunică, 
de Lucian Blaga, pot oferi, ca atitea altele, materia! ilustrativ pentru aceste ad evărurt : 

"ln cui hul ele-argilă, sub strcşinl. 
stau puii· ghil'landâ 
de capete. Hei, departe ei cat.ă, 
departe in landă. 

Peste ctmp cu miros de ln vundă 
() ilJe în zbor, aşteptată, 
de-a drcptul din soare ncni tui . 
mutna, tnunia-săţşcai ă. 

1 Prin .Lextualizare'' înţelegem procesul de ohiecttvare poetici) prin Ilmbaj. 
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Pe rnaruinen cuinului 
şase guri de () dut.ă 
c-un poe.ne! corola-şi deschid. 
Axtf el răsIrJnge în zid 
ecoul tirziu a] Genezei. ,," 

2 

Poezia exprimă, prin evocarea unui fapL parl icula r, concret (hrănirea unor pulşorl de 
rindunlcâ ele către mama lor), onservabtl de fiecare dintre noi, o idee el! valabilitate g(nerHlă : 
geneza permanenţă a ex.istcnl ei. Originalitatea şi Irunmsetcn versurilor constau nu atît în idee 
şi sentimentul admirativ ale poetului fată. de mlracnlul existentei, cll , mai ales, în felul specific: 
de a ni le comunica, sugertndu-ut-Ie, folosind In acest scop, 1n expresii sni-ţrencri«, cuvinte care 
de Jap L stau la îndemîna tuturor. Ef'ecl u! rezieUi intr-o put.ernică expresivitate, (',11 deosebite 
virtuti plas tk-Izatoare : puii , ca () qhirtand« de capete, aşcza l.i in cuib, aşteaptă murna-s ăqeată, 
desprins:l parcă de-a d.r epln! din soare, să le aducă hrana şi sii le-o dea in gura-corolă. Cu vinte le 
care, în acest context, poart.ă accentele exprestvltătil poetice sînt cele din versul: c-un pocnet 
eorola-si deschid. Iar dintre ele, cuvîntul pocnet adună Întreaga Încărc{lLură poetică a textului. El 
Rugercază imaginea unui lanţ infinit de corole care se deschid succesiv şi, implicit, ideea p e.rent- 
Lăţ.li existenţei în timp şi spaţiu. Eidoseidolou-nl "paCl1etului deschid.iri: corolei:' ele guri, aşezate 
în ghirlandă, conotcază, la unul din cele mai adînci nivele de scrni ifiea ţie, torta dtnaml l.ardă şi 
de neprevăzut li vieţii, manifestarea ei expluztvă , ca o expansiune cosmică a unei entcle hll. Şi 
toată această tucărcătură senzorial-identică este rcvolntă Îndeosebi ele cuvlntul pocnet, În poezie, 
cuvintele sînt mijloc de comunicare prin valenţele lor conotative. 

Din ecIc spuse reiese una din opcrntlite cscntial« ale analizei dlscursului poetic şi anume: 
punerea în lumină a forţei de sugestie a cuvintelor în contextul daI, a capaciLiJţii lor de sensibili- 
zare. Limitarea la inventarierea mai mult sau mai puţin conştiincloasă a dif'erlt elnr cu vlrrle , 
expresii, figuri de stil tnseamnă formalism şi trădează, de cele mai mnltc ori. a hseuţ.a rccep livi- 
LăI)i poetice. 

2. Originalitate stilistica 

Limba Meni, În mod egal, tuturor vorbitorilor material pentru ,1 comun ica. Cornun ictu d 
'intre ei, aceştia folosesc limbu fiecare în felul său, cleei Într-un mod personal. Astfel apare ceea 
ce se numeşte stil irulinidual", care estetelu! specific, personal de a Folosi mijloacele oferite de limbâ, 
În scopul comlLnicârii cît mai pol.rivil.e :1 gÎiH!urilor şi sentimentelor individuale. Felul in care 
sc l'xpritwl dneva poarUi amprenta conccp/iei lui despre lume, el cu!lurii, sCllsibililâ!ii, într-un 
cuvînt, a perso/LolilâUi sale. În această aeecpţiune luăm noi cunoscuta expresie a lui BllHon : 
.,l.c st.vle c.'est 1'lloll1mf meme". 

Ce se intelege însă prin stil jJoetic ? 

L. Blaga, N1irabilll sâmÎntâ, 1 \Hlll , p. 168. Sublillicrile ne 8pnr\in. 
;j Numit de unii cETcetălOl'i şi idioslil şi ineles ea "refleetare proprie a datelor de 1irnb,l'. 

(Vezi l. Cotcanu, Stilislica (uJlcţiolla!â alirnbii române, I-:diluTu Academiei H.S. România, 
Bucureşti, 1 \17:! , p. 80--111). Stilul individual esle o modalitate personală (variabilă de la lln 
vorbitor la aHul) ele a folosi limba (sistemul de llorme) în procesul cOll1llukăt'ii umane. Dar din 
sisLemul limbii llnci comnnită!i umane fac parte şi mijloacele de expresie eu continut afectiv 
dcvenite caracteristice pentru arlllll1ite reacţ.ij emotive, în sitllalii de comunicare anumite. Cu 
studierea expresivităţii stilistice a sistemului limbii se ocup;! sUlislica linguislicâ, care diferă, 
dup[r unii cercetători (Iorgll Iordan), fundanH:nlal, de stilistica esteticâ, al e,lrei ohiect Il constituie 
modul individual de a folosi limba pentru a obtine, intenJionat, alll11nitc eFecte de ordin esteti!:. 
Iorgu Iordan scrie: "pe lingvist 11 in LereseazCt l1l11nai procesul psihologic, adie,1 procedeele apUcate 
de slllJicetnl vorbitor nu şi efectele produse asupra ascnllăLoI'ului prin.lltilizarea ellvintelor si 
construc!jilol' cu valoare expresivil. Studiul efectelor aparţine esld:idi" (,)Ulislica limbit l'omCÎn, 
Bucureşti, Editura Şt1inţilică, 1\175, p. 14). Acest mod de a privi lucrurile nu estc interesat a 
considera sistemul cOf!1uni(O{,rii verbale ea proces complex, nuilar, în care factorii implicaţi 
(erui!:ător--mesajjcod-reeeptor) se aflll 1n interre1aţie, se eondiponează reciproc. Expresivi- 
talea --- compouenW esenţiahl a sLilului artislic' "este la/enlil în cuvînt şi e dcdusă cînd rezultă 
din context, inclusiv elin contextele siluuţi.onale", curu spune 1. CoLeanu (op. cii.) şi, adi\ng,l.lIl 
noi, in tenţion t [laU llU, .intotdeauna au tovizlndu-se, an toproieetînclu-se şi, astfel, eonvertindu-se 
:ipontan, a tîl.în instanţa crnisipi, cît şi În aceea a recepţiei, 1n deci. sensibilizato!', deci estetic. 
Obscrva!:ia este valabilă atit pentru comunicarea obişrmiLă. cil i pentru eea.poelieă. 
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Conceptul In discutie este attt de complex, Incit un răspuns categoric, cu ambiţia de a fi 
complet, este. dificil de formulat. în Orizont şi stil, Lucian Blaga punea, interogativ, problema: 
Clne simte greutatea atmosferei sau mişcarea pămîntului? Cele mai copleşitoare fenomene ne 
scapă, ne sint Insesizablle, din moment. ce sintem integraţi In ele. Astfel şi stilul." Să Insemne 
aceasta oare că stilul Uliul din fenomenele spirituale copleşitoare"· este imposibil de 
descifrat, descris, definit? Poeţii il "definesc" In limbajul lorspcclfic, metaforic, iar cercetă- 
torii fenomenului literar-artistic încearcă să-I studieze, apelînd, adesea, la modele oferite de 
lingvistică. 

Tudor Arghezi spunea că stilul artistic este un meşteşug şi anume acela "de a da cuvintului 
duritate, rcllet, culoare şi Insufleţire." In unul din af'orlsmele sale, Lucian Blaga afirma că "Poetul 
este nu atit un minuitor, cit un mintuitor al cuvintelor. El scoate cuvintele din starea lor natu- 
rală şi le aduce In starea de graţie." Comentînd, am putea spune că stilul poetic ar fi converttrea 
stării naturale a cuvintelor de către o viziune creatoare Intr-o "stare de graţie". Plin de semnifi- 
caţii, In formularea lui Blaga, este cuvintul mintuitor, care e In măsură să. atragă atenţia asupra 
elementelor abisale, de structură profundă, care generează conf'igurarca textuală a originalităţii 
stilului poetic. 

In studiul Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului, Tudor Vianu vorbea despre 
cele două Intentii ale limbajului: tranzitinitatea. (comunicarea obiectivă) şi reţlexinitatea (colo- 
rarea Celor comunicate cu atitudinea af'ecttvă personală). Produsul "c.oadaptărli celor două in- 
tenţii" este expresia literară sau stilul artistic. Aşadar, după Tudor Vianu, stilul artistic e "ansam·· 
blul nota tiilor" adăugate expresiilor tranztt.ive ale Ilmbajului, prin care comunicarea "dobllldeşte 
un fel de a fi subiectiv" şi, implicit, "un interes propriu-zis artistic". In contribuţii relativ mal 
recente, slntetlzlndu-se observaţii clasice, se dau formulări mai nuanţate noţ.iuutt de stil artistic, 
ca, de pildă, "stilul este potenţarea tntcnţionată a elementelor expresive de ordin fonetic., le- 
xical, gramatical, trazcologtc, menite să dea o ţorţă nouă comuulcărll şi marcind o depărtare 
de la tiparul neutru, standard, al vorblril." G Sau: "Stilul este rezultatul unui Het de absorbi re 
creatoare a vlrtualltăţilor expresive ale limbii, ce se înlîlnesc Intr-o sihteză originală." 6 Ideea 
comună tuturor formulărilor citate este că scriitorul realizează o deviere voită de la uzul obişnuit 
al limbajului, pentru a semnala o intentie de valorificare oriţţinată a cuvintelor in noi combinaţii. 

Opinil precum cele ale lingviştilor mai ales definesc doar numai un aspect al originalităţ.ii 
stilului poetic şi anume: acela al expresiei verbale (Iingvlstice) propriu-zise. Stilul poetic este 
Insă rodulpersonalttăttt creatoare a scrtltorului. al viziunii sale cosmice, al talentului, definit 
de LL. Caragiale ca fiind "puterea de expresivitate". Trebuie făcută precizarea că stilul unul 
scriitor I1U se limitează la limba artistică folosită, că stilul nu trebuie conceput numai ea un an- 
samblu de trăsături formale. Stilul literar-artistic este de fapt unitatea particularităţilor prin- 
cipale de ordin estetic din intreaga operă a unui scriitor, manifestată in teme, idei/!{aractere, 
compoziţie şi limbaj poetic. Stilul scriitorului reflectă (sau se identifică cu) concepţiaj'lul despre 
lume şi viaţă, "felul specific al viziunii sale" 7. . 

" 

• Tudor Vianu, In Arta prozatorilor români, 1, 1966, p. 17. 
 Gh. Bulgăr, 1n Analize sintactice şi stilistice, 1970, p. 158. 
• Ştefan Munteanu, Stil şi expresinitate poetică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972; p. 174. 
7 Ştefan Munteanu, op, cit., p. 174. (Putem fi de acord cu Henri Wald, clnd afirmă că 

"Stilul este o nouă sinteză a mijloacelor expresive ale limbii comune", ei! "Stilul presupune nea- 
părat o anumită originalitate, noutate, surpriză", dar nu mai putem fi de acord, cînd parc a 
reduce sursele originalităţii stilistice doar la originalitatea afectivă (a "stărilor suflet.eşl.i .. ), es- 
tompind dimensiunea raţlouală a conştiinţei, viziunea filozofică asupra lumii. (Vezi I deea vine 
oorbiud, Bucureşti, "Cartea românească", HJ83, p. 259--261). Să fie oare adevărat că "Oamenii 
ajung să reflecte identic identitatea lucrurilor", dcosebtndu-sc numai prin faptul că reacţionează 
diferit faţă de ele", cum spune H. Wald '1 Atit oamenii obtşnurtl, cit, mai ales. creatorii nu re- 
flectă identic lucrurtle, ci nuanţat, Iar deosebirile sint determinate de factori complecşi de ordin 
rational, cultural, aţectin-temperomental etc., adică de Intreaga personalitate a creatorului, din 
componentele căreia viziunea cosmotică (ordollatoare) joacă un rol hotărltor in textualizarea 
imaginii poetice. Stilul, In general (,i cel poetic în special) nu trebuie înţeles restrictiv (parcelat : 
limbnj şi viziune), ci inlegralo!', el fiind /JizillIlC cosmică manitestală fn limbaj sensibiliza/oI', sau, 
dacă vreţi, idee poetică născută !)orb/nd expresiv,). Vizillnea artistică este definită ca "mod spe- 
cific al artistului de a vedea, simţi şi interpreta realitatea ", ea "sistem original şi ireduc.libil de 
elaborare artistică, prin instituirea unui raport particular între universul imaginar al llrtistului 
şi forma care exprimă acest univers." (Dicţionar de estetică generală, Bucureşti, Editura Politică, 
1972, p, 371), 



In perspectiva deschisă de Illnzof'ta culturii (Nlctzchc, Wori nger, Frobcni us, Spcnglcr, 
Blaga), st.llnl (în general) devine o cateoorie cognitivă, iar din punct de vedere semiotic, sttlul 
reprezintă o categorie cogrn ttv-conntmcaţtonală, în sensul că apare ca modalitate de articulare 
a viziunii cosmice a creatorului, ca modalitate de a spune ceea ce este, cu alte cuvinte, ca unitate 
iudcstructihllă dintre viziune şi expresie, ea formă de manifestare a scriitorului În operele sale. 
Astfel conceput, stllul Iitcrar-artlstlc se manifestă in şi prin limbajul poetic. Expresia poetică 
este o structură de suprafaţă, în care se poate descoperi, în procesul reccptărtl, o anumlt.ă structură 
de adîncime, adică atributele viziunii cosmotlce a scriitorului. 

Punctul de plecare al "de.venirii" imaginii poetice mmuent.ul pcrceptlv în care se des- 
coperă relaţii intre obiecte sau între om şi ohiei'te-- este dominat ele facultatea Imnglsl lcă a 
creatorului, facultate care determină natura senzaţ.ulor dominatoare : vizuale, auditive, motrice, 
tactile etc", provocate de realitate. Şi prin acest mecanism intim al procesului creator se expllcă 
faptul că imaginea poetică (implicit expresia ci lingvistică) se individualizeaza de la creator la 
creator; Unii poeţi manifestă. prcrcrintă pentru imagini ale anorganiculul, alţii pentru cele ale 
f1uidulul şi muzicalulut (M. Eminescu, Lermont ov"), sau ale snli dulul şi tact.ilului (T. Arghezi) 
etc, Pref'ertnta pentru un tip sau altul de imagini (ln sensul de "schiţe porceptivc, folosincl ter- 
minologia lui G. Morpurgo-Tagllahue} arc la bază un anumit tip de sensibilitate, element cons- 
titutiv de profunzime al matricei stilistice individuale. 

.n cităm, din nou, pe Lucian Blaga, de astă dată eu def inlţla nf'orlsmului : "Ce cst e 
arorlsmul ", se Intreba poetul şi răspundea : "O floare în stare ele graţie. Aleasă să conceapă 
Logosul şi să-I nască." Incercind dacă ni se permile -- o parafrază a cttat ulul aforism (despre 
aforism), am putea spune că stilul pactle este starea de graţie a cuvintelor, prin care Logosul 
(tnteles ca ordine, univers, cosmos) este conceput şi exprimat (născut) de către o pcrsonantat e 
creatoare. Se cuvlne subliniată ideea că stilul poetic nu este numai exprcsivttatc", ci "şi expresia 
verbală a unui mod de gindire", adevăr întemeiat "uu numai pe o constatare empirică, ei pe 
tnsuşl mecanismul semnului verbal." Limba naturală Însăşi, cum notează A.J. Grclmns, este 
multlplană, nu e niciodată numai denotntlvă sau numai ernot.ivă (expresivă), de aceea, "a tr{ri 
sub ameninţarea constantă a metaforei este o stare normală, o condiţie a condiţiei umane" "0, 
metafora fiind, adăugăm nol, lin instrument cognitiv iuţrurational. Şi L. Blaga af'Irmase că [elul 
metaforic de a vorbi despre lucruri "nu este un fenomen perltcr!al al psihologiei omului sau un 
ce lntlrnplător", "ci rezultă inevitabil ca un corolar necesar elin constituţia şi existenţa specific 
umană?" 11 Aşadar. pe ltngă potcnţareaexprcsivă a ideilor, metafora instrument stilistic ,-- 
participă la însăşi formarea lor. Ea are, simultan. valoare cognitivă şi valoare expresivă. în co- 
munlcarea poetică, valenţele cognitive şi cele expresive ale metaforei alcătuiesc o structurii 
unîcă.l" . În unicitatea expresiei poetice stnt articulate laolaltă "acele pariis pris-uri de limbaj 
şi acele partis pris-uri ele existenţă a căror îmbinare compune ceea ce t radttladenumeste, prin- 
tr-un termen In chip fericit echivoc, un stil," spune G. Genette şi, intr-o formulare pertlucntă 
şi foarte darii, precizează, In continuare, că faptul de stil este "în acelaşi timp ele domeniul 
tehnicii şi al niziunii : nu este nici un simplu "sentiment" (care "s,-ar exprima" pe cît i-ar sta m.ai 
bine eli putinţă) şi'+nici un simplu "mod de a vorbi" (eare 1]·ar exprima nimic) : este tocmai o 
rOl'mtt, o modalitate a limbajului de a diviza şi de a or<iona în acelaşi timp envintele şi lucrurile. "13 

.8 Pentru rolul tipului de sensibilitate In textua1izal'ca poetică a imaginii la Lermul1Lov 
vezi Livia Cotoreea, Lirica lui M.], Lermoniov, Iaşi, "Junimea ", Hl83, p. 88- 94. 

9 Exprcsivităţ.ii i se mai spune şi (uIlctieexprcsivâ sau emo/luă, Pentru unii cercetători, 
BaU)", Bl'uncau, Marouzeau, expresivitatea e "sensul psihologic şi afectiv al oricărei intonatii, 
al oricărui cuvint, al oricărei forme şi al Oricărei sintagme utilizate într-ull eHunj datorită emo" 
ţiei" ; pentru altii, K. Vossler, L. Spitzer, Hatzfeld etc., ca este "l1uelement înainte de orice 
estetic, imanent în orice materIal de Umbă, filtrat intrco formă S}lU, Jllai exact, transforrnat 
intr-un enunţ artistic, element inventiv care leagă spiritul unui creator de limbă de forma crea 
ţi ci sale," (Apud I. Coleanu, OjJ. cil ..• p. 73). 

10 A . .J, Greimas, Du sens, Paris, Senil, 1970, p. '14. 
11 L. Blaga, Geneza metaforei şi sensul cuUttrii, Bucureşti, 19:17, p. 44. 
12 O plastică definire a stilului dă Nicolae Manolescu, pornind de la ideea modernă tă 

stilul este modalitate de comunicare. În microesclll Pruna şi ceapa, eriLiculspune : , ..... in loc 
să vorbim de o prună cu simbure şi earnc, să vorbim despre o ceapă cu un număr infinit de foI. 
Stilul nu este forma uuui conţinut ce poate fi înehipuit ca existent obiectiv, înainte şi independent 
de ea; stilul e chiar conţinutul, care funcţJonează altfel. Zădarnic vom înlătura foile cepei ln 
speranţa de a atInge U11 simbure dur. Cind ultima foilic va fi dotă deopHrte, eeapa însăşi nu va 
mnl existn." (Teme 4, Bucureşti, Cartea I'Olnânească i98a, p. 77). 

13 G. Genette, Figuri, Bucureşti, HUnivers", 1978, p. 140. 



LI"I'EIU,TUHA ŞI ŞCOALA 227 

(Trebuie. să intelegem cuvintul [armă In sens Hjelmslevia.n, deorgaui zare originală a unei forme 
li conţlnuiulul solidară cu o anumită formă a expresiei). 

Şcoala este locul unde se pot clarifica, intelege şi Insuşi corect notiunile de stil, stil indi- 
vidual, originalitate stiltstică, orizont stilistic în eornuntcarea poetică. Îriţelegerea corectă a unor 
asemenea noţiuni, cît mai devreme posibil, este în folosul receptării adecvate a literaturii, pu- 
Lind evita confuziile, crorlle de tot felul în analiza textului literar', dintre care, cea mai gravă şi, 
din păcate, ind frecvent întîlnită În practica şcolară, este analtzascparată a asa-zlsclor probleme 
de "continut" şi a acelora de "rorrni"t", in virtutea unei conccpth drhotornlcc, depăşite, astăzi, 
asupra operei literare. 

în cele ce urmează, incercăm să oferim cîteva sugestii privind modul în care, în context 
didactic, pot fi antrenaţi elevii înşişi in cercetarea textului poetic, pentru a surprinde şi înţelege 
atributele stilului, conceput ca textualizare a unei vizlunl cosmetice. 

A. Ortţjinalitaic stilistică In "Gl()ssă" de M, Eminescu 
Cităm prima strofă, care, avind in vedere tiparul Iormal fix, specific speciei literare pe 

care o reprezintă, contine enunţurile-cheie ale întregului text, dezvoltate, pe rind, in cHe o strofă 
fiecare. 

"Vreme trece, vreme vine, 
Toate-s vechi şi nouă toate 
Ce e rău şi ee e bine 
Tu te-ntreabă şi socoate; 
Nu spera şi nu ai teamă 
Ce e val ca valul trece; 
De te-ndeanmă, de te cheamă, 
Tu rămtt la toa le rece." 

In sistemul Iecţiilor despre poezia lui M. Eminescu, se poate organiza comentar-iul poe- 
ziei mentlonat.e, după un scenariu dldact.ic avind ea bază eîleva probleme, pe care elevii urmează 
să le rezolve, cu textul în f'ată, ea activitate independenlii (acasă sau In clasă). 

L Poetul notează o serie de observaţii str!c! subiective privind existenţa (timp, fenomene, 
aspecte morale) şi, simultan, ca şi cum şi-ar consilia interlocutorul, schiţează şi o anumi l ă at.it.u- 
dtne reflexiv-comportamentală Iată de "spectacolul" oferit de existenţă. Glossă face parte din 
categoria poeziilor aşa-zis filozofice. 

a. Ce problemă de ordin filozofic îl preocupă pe Eminescu în această poezie ? 
b, Formulaţl legea dialectică prezentă în tot ee există, citind versurile Care o exprimă 

cu claritate. 'l 
c. Care este atitudinea filozofică a poetului în fata "spectacolului" extstontet ? 
2. Expresia poetică este consubstanţială rcflexivltăttl şi atitudinii Iilozoîice. Ea comunică 

dlrect o stare cognitiv-tensională complexă, in carecugetarea se contopeşte cu () a numită reacţie 
emoţională. 

a, Numiţi calitatea esenţială a expresiei poetice. Un punct de plecare poate fi economia 
procedeelor figurative. Argumentati cele constatate, invocînd organizarea sintactteă a textului. 

b. Prin atributele sale, expresia poetică din Glossă aminteşte de aceea a multor creatit 
literare orale. Cu ee specii dinItrtea f'olclortcă se Înrudeşte această expresie, avind în vedere den- 
sitatea şi limpezimea ei, pe de o parte, tonul fundamental şi ritmica în care se succed enunţurile, 
pe de altă parte? 

Răspunsurile, slstematizate şi completate ele intcrvcnttlle profesorului, pot constlt.ul, 
in finalul discuţiilor, o sinteză pcrtincntă a elementelor ortglnalttătli stilistice eminesciene În 
Glossă. Consemnăm, În continuare, In ordinea problemelor din ghidul actlvltăţll individuale, 
sinteza ideilor puse în circuit prin dialogul cu elevii. 

La. M.Eminescu a abordat, frecvent, in: lirica sa, problema cunoaşterii. Concepţia sceptic- 
schopenhnueriană il duce la o rezolvare În spiritul unui relativism uneori generator de pesimism. 

Lb. c. Infinita mişcare universală. produce, prin repet abilitate fenomenologică, o atitu- 
dine sceptlc-indiferentă, ceea ce pare a exprima versul "Tu r1unÎÎ la toate rece". in acest vers 
eminescian, a rămlne rece conotează atitudinea de detaşare olimpiană fală de realul direct per- 
ceptibil senzorial, faţă de fenomellalitate, cu teleologia ascunsă de surprindere a legilor imanente 
ale existentei. Privită In contextul poeziei, expresia menţionată implică dialectica aparenţă-esenţă, 
pr'supunjnd reverberaţii gnoseologice şi totodată etiee. Ea nu conoLeazii impasibilitate, lncte- 
menire, ei starea de veghe în planul reflexivităţii, meditaţia, eferversceuţa lnplanuJ ideilor. 
In faţa tainelor universului, Eminescu are o atitudine de înţelepciune senină, de resemnare şi 
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Irnpăcare cu condiţlu posibilităţilor limitate de cunoaştere ale omului, o atitudine de distanţare 
filozofică. 

2.a. Totul, idee, sentiment se manifestă intr-o expresie simplă, fără podoabe. cu aspect 
lapidar, aţortstie. Sint frecvente frazele alcătuite din propoziţii simple, juxta puse, sau unile prin 
conjunct.ll coordonat.oare : "Vreme trece, vreme vine", .Toate-s vechi şi nouă toate", "Nu spera 
şi nu ai teamă". înţelepciunea senină este -- se Inţelege una dintre coordonatele atitudinii 
lirice eminesciene, manifestată, cu precădere, in ultima parte a creaţiei poetului. în prima parte 
a el, eul eminescian apare Jrămlnl.at, sclndat, ea in cazul oricărui mare romantic, ceea ce inrtu- 
reşte hotărrtor şi expresia poetică, încărca t.ă de imagini. De la Ibrăileanu la T. Viunu , critica a 
remarcat faptul că expresia eminesclauă parcurge drumul de la stilul plin de imagini al crea ţ.lllor 
din prima perioadă la economia mijloacelor expresive din poeziile de maturitate. 

2.b. Făcînd abstracţie de schimbările petrecute în registrul mijloacelor de expresie, de 
la o vlrstă lirică la alta, ceva a rămas totuşi neschimbat pe intregul traseu al confesiunii emines- 
ciene şi anume, ceea ce Ioana Em. Petrescu numeşte ,dcscinleclll de coborire", ca formulă ri- 
tuală spre care aspiră poezia lui Ermnescul+, formulă determinată de structurile ritrnice cosmetice 
ale subconştientului poetului. Tehnica desclutecului caracterizează atit poezii ca Ruqăcitine, 
Luceaîărul ("Cohori 1n jos, luceafăr hltnd ... "), Peste codri sia cetate, cum spune cercetătoarea 
cltaf.ă cit şi, spunem noi, o poezie ca Giossă, În care, deşi nu se f'olosesc Formulele Invocative 
tipIce desctntecelor, detectăm tonllifundamental şi ritmica specifiee3desclntecllllli. Glossă ne apare 
astfel, prin strategia ei textuală (cumul de coustruct.ii sintactice eu caracter gnomic, care curg 
melodie), ca un descîntec existenţial, menit să miniuie Ii i nţa de maladia întrebărilor fără răspuns 
(.Nu spera şi nu ai teamă! Ce e val ca valul trece! De te-ndeamnă, de te cheamă .. I Tu ră11111 
la toate rece. "). 

B .• '-iri/mlc ale stilulut arghezian in "Psalmi" 

Cităm (fragmentar) unul din psalmil poetului. 

.Te drămuiese In zgomot şi-n tăcere 
Şi te plndcsc in timp, ca pe vinat, 
Să văd: eşti şolrnul meu cel căutat? 
Să te ucid? Sau să-ngeuunchl a cerc 

Pentru credinţă sa u pentru tii ga dă, 
Te caut dirz şi fără de folos. 
Eşti visul meu, din toate cel frumos. 
Şi nu-ndrăznesc să le dohor din cer grămadă 
[ j 
Singur, acum, In marea ta poveste, 
Rămln cu tine să mă mai măsor, 
Fără să vreau să ies biruitor. 
Vreau să te pipăi şi să utIn : ,,:Este I I 

Comentariul poeziei poate avea loc la elasa a XII-a. Ca activitate indepcnrlentă, li se 
poate da elevilor să rezolve (oral sau In scrts), următoarele probleme: 

1. Şi poetul Arghezi a dat expresie tulburătoarelor interogaţ.ii privind existenţa şi posibili- 
tatea cunoaşterii adevărurilor ei ascunse. Conştiinţa sa, în continuă căutare, e adesea scindată, 
osclltnd Intre credinţă şi tăgadă. 

a. Care din cele două atitudini se exprimă in psalmul cltat '1 
'I'rebuie ea tnţeleasă aâ litieram, sau are valoarea unei figuri retorice '/ 
b. Cum se manifestă textual, In structura expresiei podiee deei, dialectica ideilor 

fi trăirilor arghe.7.lenc ? l!rmăriţ.i sistemul de imagini, relaţiile dintre ,ele şi exemplificaţi. 

14 Acest c!esclnlee "este structura materială prin care Ideea pl',imeşte trup yerbal trec.lnd 
nu prin eonştiinţă, ci prin structurile rilmice Cosll1otice ale subeonştientului. De aceea, tehnica 
exterioară" emineseiană ne apare ca () tehnică a desc!nteeului, de aceea Luceaj'ârul 11U ni se 
pare "lahorios", ci riguros ca o vrajă, de aceea alltmnele "neptuniec" nu ni se par inIerioare ex- 
presiei poetice necenzurate din postumele "plutoniee" - căci poezia nu ni se parc i.nl'lldită eu 
libertatea universalei confuzii care duce spre nebunie, ci cu puterea cosJUot!că H dcscînleeului." 
(Ioana Em. Petrescu, EmiIll'$cu modele cosmologice şi viziune poetică, Bueureşti, »Minerva ", 1978, 
p. :2:d-223). 
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2. Atitudinea lui Arghezi faţ.ă de dialect.ica exlsteutel diferă de aceea n lut Eminescu din 
Glossă. Ea se textuallzează şi intr-un registru expresiv specific. 

Care sint principalele caracteristici ale originalităţii stilului poetic arghezian, avind In 
vedere natura conflictuală a gIndirii poetului şi felul in care acesta se manifestă verbal? 

Rezolvarea acestor probleme prin apelul sistematic la text poate deveni, In final, prin 
contribuţia ordonatoara a proresorulul, o sinteză coerentă n Trăsăt.urtlor orlzont.u lul stilistic 
arghezian. Iată sinteza acestor trăsături. 

t .a. Spre deosebire de aleismul lui Emlnescu, in citatele versuri a rgheziene intilnim un 
teism mai mult simulat dce1L convingere intimă, invocat ea paleativ pentru febrilitatea cauzată 
de cltfieuJt.ă(.ile cunoaşterii rosturllor ultime ale lumii. Arghezi este in continuă căutare, nelinişte, 
are revelaţ.il aparente -- şi atunci se bucură "-- sau amare deziluzii -- şi atunci izbucneşte In 
imprecaţii la adresa dumnezeului imaginar, aliat fietiv in tentativa de clartrlcare o rostuluifirli. 
Atitudinea lui Arghezi contrastează cu seninătatea olimplană emlnesclană. Ea contrastează şi 
prin compoztţia cu nerv ascendent, faţă de compoziţia juxtap usă din Glossă, cit şi prin limbajul 
metaforic. 

1.b. Febrilltatea reîlexioă ._- la Arghezi -- marchează, vizl bil , organizarea sistemului de 
imagini, impunind, In structura expresiei poetice, o serie de opoziţii, precum metaforele.: 
zgomot! tăcere ; să te ucid; să-tiqenunclii ; credinţă / tăqadă. Căutarea nervoasă a unul punct de 
sprijin solicltă metafore eu un registru conotatlv pozitiv, tmpllctnd orizont larg, deschis (.eşti 
şohnul meu", "eşti visul meu") şi virilitate ("Te .. -utrezărlt ca taurul sălbatec ... "), iar panica sub- 
Iacentă supoziţlllor se revarsă intr-o organizare sintactică violent exclamativă ( .. Vreau să te pipăi 
şi să urlu : ".Este l"). 

2. Structura] .anarhist" (cum spunea Halea15), adică predispus la orice revoltă, ineca- 
nlsruul sufletesc al poetului se manifestă (se comunică) Sti b forma unei expresii verbale de o preg- 
nantă originalitate, care se caractertzează, după T. Vianu, prin: "asoeiaţia neaşteptată", arta 
caracterlstlculul, "deplasarea toplcă şi sintactică a unor euvinle",imagini frapante, vocabular 
violent, descrierea amănunţ ltă a monstruosulul. Tnale aceste trăsături ale expresiei arghezlene 
izvorăsc din "clualisl11ul psihic" al concepţiei (viziunii) poetului, din amestecul insolit de sadism 
şi idealism (cum s-a remarcat deja "îmi caut lentul şi la Dumnezeu şi la Dracul..;", se conte- 
sea z ă, poetic, Arghezi). 

C. Orizont stilistic In "Eu nu strivesc corola de minuni a lumii" 

Să ctt ăm mai intli textul. 

Eu nu strtvesc corola de minuni a lumii 
şi nu ucid 
cu mintea tainele, ce Ic-nttlnesc 
In calea mea 
In flori, 1n ochi, pe buze ori morminte. 
Lumina altora 
sugrumă vraja nepătrunsulul ascuns 
In adtncimt de intuneric, 
dar cu, 
eu eu lumina mea sporesc a lumii taină 
si-ntncrnai cum cu razele ei albe luna 
nu micşorează, ei trcmurătoarc 
măreşte şi mal tare taina nopţi!, 
aşa lm])ogăţesc şi cu lntunecata zare 
cu largi fiori de sfint mister 
şi tot ce- i llcnţcles 
se schimbă-il ncnţelesurl şi mal mar! 
sub ochii mei 
eltci eu iu besc 
şi flori şi ochi şi buze şi morminte. 

l' I 

Orienlaft!a cunoaşterii de ditl'e elevi a particularităţilor orizonllliui stHistle blagian, aşa 
eum apare el în poezia citată, e înlesnită de antrenarea lor in rezolvarea urnlătoarelor sarcini 
cu un anumit caracter problernatiz8nl. 

15 "Viaţa românească", XIX, iuuie-- illiie, 1927, nI'. 6·-7, p. 429. 
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1. Comparativ cu seninătatea olimpiană erninesctană, cu expresia ei lapldar-nf'ortstlcă 
din Glossă şi "dualismul psihic" al couceptie! arghcztene, eu seria opoziţhlor metaforice din psalmi, 
cum poate fi calificată atitudinea filozofico-lirică a lui Blaga in faţa universului? 

2. Cum se manifestă, textual, atitudinea lirică blagiană în poezia comentată '1 Numiţi 
procedeul de limbaj poetic specific, exemplificind. 

Procedeul figurativ principal, folosit cumulntiv, stă la bnza unul sistem inuujisiic, care 
este în măsură să pună in lumină preponderenta unui imaginar cu totul aparte. Surprtndetl 
mecanismul" sistemului imagistic şi specificitatea imaginarului blagian. 

Consemnăm sinteza observaţtllor emise treptat. pe parcursul conversatlel pe baza pro 
blenrelor precizate mai sus. 

1. Blaga nu-şi face complexe violent dramatice in faţa nepăirunsuiui din univers, nu se 
revoltă impotriva tainelor acestuia, ci il adrnlră cuccrnic, ca pe o frumoasă minune, Simte că 
dacă I-ar scoromoni cu uneltele ratlunil, i-ar ştirbi farmecul, frumuseţea intrinsecă. Blaga adoptă 
în faţa tainelor lumii o seninătate adniiraitnă, o atitudine de comuniune cu zonele misterioase 
ale universului, Incercind să se apropie de necunoscut prin aderenţă cmoţional-reflexlvă, scopul 
cunoaşterll fiind păstrarea şi chiar intensificarea valenţelor poetice, de mister, ale existenţei. 

- 2. Manifestarea (tcxtualîzarca) artistică a acestei atitudini se caracterizează la Blaga 
printr-o abundentă imagistică, prin utilizarea cumuiului de metafore ("corola de minuni a lumii", 
"lumina mea", "Inmina altora", "largi fiori", "sfint mister" etc.), Modalitatea specifică de cu- 
noaştere a lumii, cea poetico-Intuitlvă, determinată de o anumită viziune cosmică, se textualt- 
zcază, nun am văzut, printr-o înlănţuire de metafore, dar nu oblşnuite, ci de metafore revela- 
toare, care au substanţa şi forta de evocare a mitului, a formulelor verbale primordiale. Nu numai 
atit, dar toate aceste metafore, împreună, alcătuiesc un sistem metaforic revelator, care este identic, 
111 structura sa de adinclme, cu viziunea cosmotică blagiană. Acestei viziuni li este caracteristică, 
printre-altele, cum remarca Ion Pop, o nostalgie a paradisului pierdut, ceea ce conferă cunititului 
un anumit statut in sistemul expresiv blagian: "cuvîntul apare cu semn pentru totdeauna marcat 
de suferinţa pierderii tărtmului originar, al iniţialei tăceri din care s-a desprins." 16 Expresia 
lingvistică a nostalglcl începuturilor se conturează astfel "ca mod de recuperare a forţelor magice 
ale Iimbajului, printr-o arheologie sulgcncr!s, menită să readucă la luminii cuvintele începuturilor 
de lume" 17. De aici, preponderenta imaqituirului emblematic în lirica lui Blaga şi, totodată, gru- 
parea metarnrelor-slmbol în perechi, "combinarea lor la nivelul textului integral după principiul 
simetriilor de semnificaţii" (spre exemplu, vorbele înzestrate cu un larg cimp semantic de cono- 
taţii: a cînta, a cădea, a sta, a Iăcea)1B. Ilustrativăpentru imaginarul emblematic blagian şi tex- 
tuallzarea lui după principiul simetriilor semnificative este Insăş! poezia Eu nu str ivesc corola 
de minuni a lumii, în care identificăm raportul generator de multiple semnificaţii Între metafora 
"corola de minuni a lumii" (emblemă a misterului universal) şi metafora "elI CU lumina mea 
sporesc a lumii taină" (emblemă a existenţei individuale vis-a-vis de misterul universal). Dar la 
nivelul ansamhl ului textual, slmetrille menţionate stnt percepute ea un sistem de opoziţii, cu 
aparenţă antlnomlcă, deci ca un paradox, de genul celui implicat în aforismullui Mllt on : "Nici 
o lumină, mai degrabă un Intuneric vizibil". întregul text blagian esle un paradox sensibitiuuor, 
pentru că, presupunînd o situaţie dilematică ("cu lumina mea sporesc a lumii taină" ; "lmhogă- 
ţese Intunecata zare f cu largi fiori de sfint mister"), el provoacă un şoc, violcntcază percepţia 
comună şi, prin aceasta, instaurează o tensiune emoţlonal-reflexlvă, care e starea de graţie a 
poeziei. 

D. Epos eroic in orizont stilistic sadoneniati 

Expresia artistică sadovcnlană a atras atenţia diverşilor specialişti, a lingviştilor mai ales 
şi luai putin a teoreticienilor şi criticilor literari. CriLica s-a limitat la consemnarea unor obscl'va-- 
ii de multe ori consistente, interesante, dar fără a aborda în analize de adIncime particularităţile 
limbajului artistic în strînsă relaţie eu tipologia variată a naraţiunilor scriitorului. Dintre isto- 
ricii şi criticii literari care au emis observaţii substanţiale despre strucţura de adincime a ex- 
presiei artistice a scriitorului, G. Călinescu are meritul de a-i fi intuit cel mai exact resorturile inti- 
me şi funcţionalitatea. Referindu -se in mod special la romanele de evocare istorică, criticul cons- 
tată că limbajul c, In parte, "chiar conţinutul operei", "o conduită a oamenilor", că, in esenţă, e un 

16 Ion Pop, Lucian .Blaga, U niverslliliric, Bucureşti, Cartea l'olllâneaseă, 1981., p. 240. 
17 ibidem, p. 247. 
18 Alexandra Indrieş, Sporind a lumii taină. Verbul iI! poezia lui Lucian Blaga, Bucureşti, 

MineJ'va", 1981, p, 254, 



li G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini pinil fn prezent, Bucureşti, "Minerva ", 
1982, p, 637. 

llmbaj "ireal", adică o adevărată creaţie", că. in structura sa, se amestecă, original, ecouri din 
Ncculce, din graiul ţărănesc, din limba cult il şi limba blscrtcească, "fără nici o asemănare cu 
izvoarele parţiale" 19. Privit, cum e şi firesc, ca element constttuttv, intrinsec al operei, limbajul 
operelor lui Sadoveanu e chiar substanta unei lumi, il unei civll izatfl "de tip naiv", care comunlcă 
această lume, dar şi sensibilizează conştllnţele In rela tie spirituală eu ea, prin nal.ura sa poetică. 
Afirmaţiile lui Călinescu pot fi susţinute cu fragmente selecta te la întîmplare din naraţiunile 
de evocare mai ales. Să ne concentrăm atentla, spre exemplu, asupra ultimelor allneal.e ale ea- 
ptl.olulul Orice istoric are sîirşit, C11 care se Incheie romHnullVeamul Şotmăreşt.ilor, Capltolul, foarle 
scurt, este din mai multe puncte de vedere interesant: Ilustrează o anumită orientare programa- 
tică privind tehnica nara Livă folosită de autor, preferintele mergind spre povestirea tradiţională, 
ea,pabllă a satisface integral curiozitatea cititorului ("Priveghiul conteneşte; cartea sc-nchtde. 
Se cuvine, (lupă rinduiala hunilor povesLitori de odinioară. să arătăm că sfîrşituL,", spune autorul, 
In încheierea istorisirtl sale) ; conţine, apoi, o profesi LlllC de CI'edinţ1 a scrlltorului faţă de stră- 
bunii săi, oameni din popor, de care se simle legat prin "răsunetul durerii lor" ; în sfirşlt, e revela- 
tOl' pentru ceea ce numim creaţ!« în pla nul lirn hajului lltr.rarurtistic. lată cum se termină romanul, 
in relatarea autorului: 

"Clnd Tomşa, ttrzfu, a venit În ară, într a dona domnle, a lăsat să cadă un ban de 
argint celui dintîi calic orb de la scara bisericii domucştl. După glas, nevolnlcul, caro era Nicorttă, 
fost armaş odată, l-a cunoscut, şi a bătut cu umilită mulţămire mătanle Domnului SEm. Iar 
Vodă, cumintit acum şi mult 1mblinzit, a suspÎnat- aducînduşi aminte cît de schimbătoare 
sînt toate ale oamenilor. 

Blrnovă, precum se ştie, a venit domn în tara lui şi-l chema Barnovschie ; iar In vremea 
lui niclodntă nohaii lui Cantemir n-au călcat pămîntul nostru. 

Domni ţn Magda şi-a purtat lumina ochilor ei prtntări străine (\i pribeagă a rămas pînă 
la mormint; ci lotuşi ceva elin visul ei de tinereţă a rămas pentru totdeauna In taina poienii de 
unde se vedeau satele şi apele Orhei ulu i. .. 

Au pierit codrii; s-a stins şi această rămăşttă a ei, ca mireasma unei flori. 
Iar Tudor cu soţia sa Anita, şi 1\U11l1, şi toţ.i ceilalţi l'ăzăşi au fost ui-glsiti şi prigoniţi, dar 

s-au ţinut cu tărie. Pe urmă ce.i ce .. an venit după ei au tost cătcatl şi supuşi de alţii; şi vremea 
necontenit i-a lovit ptnă ce le-a plecat frunţ.ile adînc spre pămînt. 

Bunicii mei sînt strănepoţii acelor oameni. Şi aeeastă istorisire de acum trei sute de ani, 
din vremea cind strămoşii erau încă dlrji, >lIn scris-o in liniştea [1]1(,i prisăci, avind în inima [nea 
nlslll1elul durerii lor." 

în cazul comentării fragmenLullli În şcoală. propunem un ghid eu probleme pe,ntru orien- 
tarea demersului analitic al elevilor. ' 

1. Fragmentul reprodus este caraeLerislk pentru arta de a evoca, prin clw/hl, epoci de 
dcmult. Sadoveanu narează cu un farmec lingvistic inegalabil. Elemente precuu( locuţiuni, 
termeni populari, fonelisme specifice, cOllstrLlcţ.iile sintactice, anumite metonimii şi comparaţii 
au darul ele a ne proieeLa înLr-o lume legcndară. ;' 

a. Selectaţi locuţiuni, încercaţi S[l le găsiţi substitute şi comparaţi efectele. 
h. Procedaţ:i ]a fel cu termenii populari. 
c. Identifieati construcţiile sillladiee spccific.e (cronicăreşti) şi transfoimaţ!-le pentrll a 

constata lllodUiearea atmosferei evocatoare. 
cI. Ce efede are formula eufemistic stilizată '1 
2. Discursul sadovcnian are o structură muzicală. Indicaţ.i elementele prin care expresia 

verbală devine incanlatorie. Aveţi în vedere frecvenţa anumitor cuvinte, nmnele proprii, alite- 
ratiile yoca1ice, sirucl marca ritmieă a cmmţurilor etc. 

3. Limbajul sadovenian e o creaţie elin creaţ,ie, e uu Jirnbaj ireal. Ce relape sc poate stabili 
intre acest limbaj şi substanţ.a lumii evocate? 

Notăm, ln cele ce urmează, în ordine, atributele textuale ale eposului eroic in orizont 
s Lilis Li c sadovenian. 

1.a. Ceea cc se impune, la primul contact cu acest text, este forţa lui evocatoare, eapaci .. 
latea de a aduce în timpul relatări! (şi în acela al receptării) subslanla unei lumi istoriceşte dis- 
p(u'ute, Puterea dc a il1sufleţi, de fi faee, prin cuvînl, să trăiască, întrun alt timp, spiritul unei 
epoci rezidă. printre altele, în folosirea frecventă a loellţiullilol' populare, care, prin structura 
lor analitică, cleci mai articulată, mai desfăşllI'ată. sînt in măsură să dea o mai mare amploare 
şi. o cadenţă melopeieă specifie:'l fluxului verhal (procesului enullţării), ceea eeHU s-ar reallza 
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prin limitarea la unităţile (nominale sau verbale) simple. Spre exemplu, autorul nu spune ,Ci 
dai un ban de argint celui dintii calle", ci "a lăsat să cadă UI1 ban de argint"; nu amintituln-şi, 
ci "nduc!ndu··şi aminte" ; lIU u-au. năvălit, ci "n·au călcat pămtntul nostru"; nu a umblai prin 
ţări străine, ei "şi-a purtat lumina ochilor priuţărt străine" ; nu dragostea, ci "visul ci de tinereţă" ; 
nu au su praoieţuii, ci "s-ml ţinut cu tărie", nu i·a copleşit sau i-a incovoiat, ci "le-a plecat rrunţlle 
adinc spre pămînt". 

I .b. In deplină armonie lcxical-semnattcă C11 Iocutlunile, se află cuvintele populare eu 
cele mal mari virtuţi plasttclzatoare, cum sInt calic (şi nu sinonimul slirac); neuolnic (şi nu sine- 
nunul bolnav) ; au fast călcaţi. (şl nu au fost I01Jiti) ; pribeag (şi nu ţucar). 

t.c.d, Alături de faptele de limhă menţionate, scriitorul foloseşte in cadrul aceloraşi cons- 
tructii sintactice, sau In contextul mal larg In care acestea se integrează, [onctistne populâre 
(muItămire, tineretii), conjuncţia şi, eu ro) cumulatlv, ca la cronicari ("Iar Tudor cu soţia lui Anita, 
şi Mihu, şi toţi ceilalţi... "), cărora li se asociază alte elemente caracteristice vorhirii cronicăreştl : 
conj uncţ.li le precum, ci; construcţii sintactice specifice ("a bătut cu umilită mulţămire mătanle 
Domnului său" ; .Iar Vodă, cumlnţlt acum şi mult 1mbllnzit, a suspinat v- aductndu-şl amlirte 
cit de schimbătoare sint toate ale oamenilor" etc.), imprimlnd, laolaltă, o notă de ingenuitate. 
arhalcă intregii relatări. 

Dar aura poetică a limbajului este amplificată şi de alte elemente, precum: metonimia 
("pribeagă a rămas plnă la mormint" --- mormînt pentru moarte; "avInd tn inima mea răsunetul 
durerii lor" _ .. inima pentru suflei), comparaţia ("s-a stins şi această rămăşiţă a ei, ca mireasma 
unei ţlortţ, formula eufemistic stilizată ("ceva din visul ei de tinereţă a rămas pentru totdeauna 
In taina poienii .... Au pierit codrii; s-a stins şi această rămăşiţă a ei... "), capabile să dea expresie 
lh-lsmului In care este învăluită imaginea unor evenimente petrecute ctndva. 

2. In afara celor semnalate, Intregul tragment se caracterizează printr-o muxtcalitate pro- 
prie, lntllnită, In nuanţe variate, in intreaga operă sadoveniană. Alături de substanţa lexical- 
semantică implicată (Iocuţlunt, cuvinte populare), de construcţia sintactică (topica uşor arhal- 
zantă, In stil cronlcăresc) şi de nivelul figurilor (metonimie), care conferă textului o melodlcitate 
de conţinut, de trăiri In plan afectiv-imaginativ, o serie de particularităţi ale substanţei sonora 
(frecvent fntllnlte mai cu seamă In comunicarea poetico-Iirjcă) vin să Irnplinească efectele mu- 
zicale ale discursului. Semnalăm, mai Intii, Inclinarea scriitorului spre anumite cuvinte cu It 
sonoritate aparte, care au un ecou afectiv specific, imprecis determinat, deci In consonanţă eu 
Inefabilul poetic al rostlrfi, cum sint: amintire, taină, tinereţă, adinc, adevărate cuvinte-cheie 
la nivelul intregii creaţlt sat1ovenieue. Notăm, imediat, efectele In pla.n melodic ale numelor 
proprii: Maada, Tudor, An/fa, precum şi Bfrllovi!- Barnovschi. Amprenta melodică e conturată 
şi de aliteraţiile (asouanţele interioare) vocalice Indeosebi. Cita bilă In Intregime este prima frază: 
"Cind Tomşa, tIrziu, a venit In ţară, Intr-a doua domuie - a lăsat să cadă un ban de argint 
celui dintii calic orb de la scara bisericii domneşti", in care efcetele unor aliteraţii : I-Î; a-ă ; 
ă-a ; e-Î imprimă construcţiei melodlcitale. Armonia frazei e marcală şi de semnele de pUllctuaţit" 
In special de Virgulă, care stabileşte, prin plasarea ei la intervale regulate, un anumit tempou 
enunţuluL Efectele eufonice ale discursului sInt orchestrate şi qe structurarea ritm ici! a majori- 
tăţii suhansamblurilor sintactiee. Finalurile construcţiilor sintactice se organizează, frecvent, 
In structuri ritmlce variate, bisilabice sau multisilabice, imprimlnd fluxului verbal o cadtmţil. 
originală, eli efecte sensibilizatoare deosebite, ca in fragmentele: 
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1. "mătanie domiiului său"; 
...!-_j ...!.._j_.J. ... 

2. toate ale oamenilor" ; 
-'- .- I -'- --" /.!... -!.!... 
3. "n-au călcat pămlntuJ nostru"; 

_1-'- ---1-'---1-'-"- 
4 .• satele şi apele Orheiului,' ; 

. _ --! -'- _ _ 1-'- 
f,. "ca mireasma unei flori" 
-'- -I..!.. -I..!.. 1-'- 

Pot fi idenlificate şi cIteva structuri rimale, dispuse, de asemenea, In partea finală a cons-- 
trueţillor sintactice, precum in "satele şi apele" sau in "adinc spre pămlnt" (asollauţă). Toate 
aceste elemente aleătuiesc Ull ansamblu cu virtuţi muzicale, o partitură elaborată nu prin mc,- 
teşug, prin potriveală arLizanală de procedee, ei printr--ull act spontan de creaţie. de elaborare 
poetIcă, semn III unei structuri creatoare pollfonice. 
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il. Identitatea spirituală eu strămoşii, perceptibilă, expllctt, ca Identitate in durere, se 
regăseşte, indirect, In planul creattet, ca identitate de limbaj. Limbajul artistic sadovcnlan se 
identifică eu limbajul poporului nu In Izvoarele lui parţiale, ci In spiritul acestor izvoare. Lim- 
bajul operei scrlltorulul este o "creaţie", decl un limbaj "ireal", ca irealitate a însăşi a universului 
operelor sale. In ansamblu, expresia arttstlcă a operelor de evocare ale lui Sadoveanu cîntă şi 
tnctniă, ca o fascinantă simfonie, In deplină consonanţă cu armonia interioară a substanţei epice, 
care se desluşeşte pe portatlvcle unui imaginar de natură romantică şi in care realul, istoria se 
convertesc In epopei eul legendar. Sadoveanu a impus In literatura noastră o vizi une cosmotlcă 
tncontundabllă, eu alte cuvinte un stil: .sadovcnisll1ul", ale cărui rădăcini, cum spune Monica 
Splrldon, .slnt de găsit Intr .. o demlurglcă forţă de absorbţie, de asimilare şI de convertire a tot 
ce este exterior şi heterogen - date istorice, repere topograflce'' 20 in, adăugăm noi, epos legendar, 
ficţiune emblematică, ntmbată simbolic. 

10 Vezi Sadoveanu, divanul trdeleptulut cu lumea, Bucureşti, .Albatros", 1982, p, '133. 
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