IX DIALBCTOLOGI
F ŞI DIDACTIC!I

CONCEPTULDE "BUNĂCUVIJNTĂ",5! TOR.MULELE
CAHE tt. EXPRIMA IN Lll'vlBAROMANA

O. Incă de mulţi ani In-a interesat studierea formulelorde politeţe în
limba română. Remarcasern, într-adevăr, nu numai că în română există un
foarte mare număr ele asemenea formule, avînd particularităţi interesante
şi fiind Încă utilizate, în situaţii variate, dar şi că aceste formule nu au reţinut
aproape deloc atenţia lingviştilor. în schimb, tema a Iost abordată, în ultimii
ani, în special în cadrul sociolingvisticii,analizlndu-scaproape exclusiv fapte
din limba engleză-americană,unde formulelesînt acum în număr redus, destul
de "paIide" şi realizate prin multiple variante opţionale (deci pierzînd din
caracterul de obligativitate formală) ; sporadicse menţioneazăşi cîteva formule
din alte limbi, iar un studiu (din Statele Unile) al unor formule,din greacă
şi turcă (Tannen şi Oztek, 1081)nu se bazează pe o metodă de eulegerea faptelor destul de riguroasă.
f
1. Cu ajutorul unor observaţii în diverse medii, Începînd.incă din 1957.
folosind apoi şi repertoriul meu personal (destul de bogat), iar'ulterior convorbiri şi mai alesun chestionar,am alcătuit un inventar de peste 1:30de formule
de bază (Ia care se adaugă diverselevariante), Marea majoritate a formulelor
de bază-seutilizeazăîncă, În mediul rural dar şi urban ; diverse variante circulă
fie înmediul rural sau în unele regiuni, fie, mai rar, numai în mediul urban,
Un sondaj comparativ ._-pentru diverse alte limbi - mi-a dat posibilitatea
atît de a stabili unele particularităţi specifice limbii române, determinate
în mare măsură de contextul nostru istoric şi social, cît şi de a propune unele
ipoteze relative la fundamente conceptuale şi formale universaleale acestor
formule. O amplă investigaţie este în curs, sub conducerea mea, relativ la
Iorrnulele de politete din limba italiană (eu cinciechipe,curpinzindcinciregiuni
din sudul, centrul şi nordul Italiei),
Primul studiu pe care l-am publicat (în "Studii şi cercetări lingvistice",
HJ83,ur, 3 şi nr. 4) cuprinde inventarul preliminar al formulelor, definirea
conceptuluide politeţe, analiza structurii lingvistice şi a funcţiilor formulelor
din limba română ca şi prime consideraţiicomparative. Rămîne Însă, încă, un
cîmp larg de studiu pentru dialectologiaromânească.
Studiul formulelor de politeţe pare o temă "minoră" sau "de detaliu"
faţă de multiplele aspecte ale limbii. în realitate, Însă, ne aflăm în faţa unei
probleme cu vaste implicaţii nu numai lingvistice, ei şi istorice, sociologice,
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de psihologiesocială şi de psiholingvistică,precum şi - nu în ultimul rînd ....
de conţinut şi metodică a predării limbii române. Asupra acestui din urmă
aspect am intenţionat să atrag atenţia aici. In acest scop, voi schiţa mai întîi,
rezumativ, diversele faţete ale studiului pe care l-am efectuat (propunînd
celorinteresaţi lectura articoluluipublicat), pentru ea, În concluzie,să semnalez
importantele aplicări practice şi mai ales de natură educaţională nu numai În
predarea limbii române, ci în învăţămînt în general.
2. O primă problemă care se pune (şi pe care majoritatea cercetătorilor
străini nu an remarcat-o) este necesitatea dc{'iniriiconceptuluide •.polileţe"
al comunităţii lingvistiee respective, deoarece acest concept este variabil,
fiind determinat de condiţiileistorice, sociale, culturale ale mediuluirespectiv.
Sociolingvistica,etnografia şi sociologiaamericane pun în legătură asemenea formule CL1necesităţile de "interaeţiune" socială, trăsătură esenţială
şi universală,desigur.Dar această interacţiune, realizată prin comportamente
ghidate de "norme", este interpretată prin modelul lui Goffman(1971: 1955),
rezumat În obligaţia partenerilor de a susţine o impresie pozrtivă pe care
vrea să o facă fiecare ("salvarea obrazului" - "to save one's Iace" .- Goffman, 1971: 1955,p. 319, :321).Această definire a politeţii a fost criticată chiar
de specialiştii americani şi s-a arătat că, În general, este limitată la cultura
americană şi chiar la "americanul din elasa de mijloc". Desigur, nu putem
admite că "politeţea" înseamnănumai.o punere În valoare a propriei persoane,
ci trebuie să se aibă În vedere şi "binele" celorlalţi.Dar rămîne să se definească
specificul conceptului de politeţe pentru fiecare comunitate (în ambianta
italiană, de pildă, există diverse accepţ.ii,cu adînci rădăcini istorice-sociale
În viaţa "de curte" -- vezi "Il Cortegiano-,"Cortesia"-sau în imitarea servilă
a stăpînului feudal; în Franta trebuie rezolvată problema imitării sau .nu a
"politeţii" de la curtea regală ori a "saloanelor"etc.).
Este interesant de constatat că în comunitatea româneascărădăcinile
conceptului de politete se .află,in mare măsură, În tradiţia rurală, populară
şi o putem identifica prin cîţiva termeni sau expresii tipic româneşti (uneori
greu de tradus, de altfel).
Pentru definireagenerală a conceptuluide politeţe aş porni de la anumite
trăsături care cred că sînt universale, cum sînt "amînarea reacţiei primare" -caracteristică umană, arăta Ralea [1tJ46,p. 357] --, sau controlul "emoţiilor=-,în sensul de stăpînire salt de canalizare a acestora, pentru echilibrarea interrelaţiilor: "bulla cuviinţă -- seria M. F. Livescu, În secolulal XIX-lea, a pud
Paschia [I972, p. 61] - constrînge patimile a se potoli". Dar, cum arătam,
definirea "politeţii" trebuie să se bazeze şi pe o referire la un anumit context
istorico-social,care indică, În cadrul culturii respective, "llormele" de .Jiună
convieţuire''.
în contextul traditional românesc, "polite[-ea"(încă insuficient studiată
de către specialişti,ea sociologii),poate fi definită eu ajutorul unui cîmp lexical
şi semantic destul de bogat, specificşi elocvent. Ea s-ar defini ea o trăsătură
comportamentală care impune cunoaşterea regulilor de "bună purtare", În
sensul de "a te purta [rumoseu ceilalţi", nu atît pentru ,..a face [at ă: ori "a-ţi
salva obrazulr, cît spre a marca o solidaritateeu celălalt (Cipariu, 1855, p. ;,
seria: "spre a putea fi civilizaţi se cade a amil pre ai nostri ai semenea"). In
acest mod, partenerul este atras pe o eale amiabilăcătre interacţiune şi totodată
este ajutat, arătîndu-i şi verbal simprltia: de aici formulelede întilnire I despăI'
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'_._-------------.-----------------_._--_._------------------ţire, salutul în general - "Bună ziua" -', mulţumire -- "lvlu/fumesc"__, invitare - "Po!,tim"-, scuze .- "Iartă-mă" (sau, regional de pildă: ",c:,'ănu nă
[le cu b,ânat"),urări -. "Sr'i-ţitriasctl", "La mulţi al:[',:' ş.i,altele. în acest tip
de "polit.eţe"se poate include ŞIconceptul de .ometue (ŞIel destul de puţin
definit cu claritate, hiarv d.e1Vofă·giea.nu,
1D("iY)
; d aceeaem;tă politeţe se
traduce nu lUmal prm ur', CI: I'lIl invocaţii sau lInpraţlI ro?titeîn [olosu!
partenerului (" [Nu te necajt :] Sa 1Iepe capul duşmanului ). în lImha română
corespondcntele tradiţionale, populare, ale neologismului "politeţe" sint d
fapt ..buna cuuiinţă: (vezi şi Iordache Golescu -.- PO/ir1ţlliripentru buna
cuviinţă ed. 1975- .Pann : "de să poartă oarecine cum să cuvine" -._] 8:34
p. 8 _o,Cipariu,Portaa e ,bunac.lwenliaînt.reo.ameni--BI.L 18?5--, Straj anu:
Manual de bUllil-clwunţa,intocmitpentru tznelmea colara - Craiova, 1(80);
de ase:nenea,".bwwl simt.'>,a (l/:ea obraz:' = a fI om. de oll1enie)(opus:
,neobrazăt·); 111buna cuuiiniă se include ŞIapelul la sentimentul de "rusine"
(opus: .neruşinai=ş.
'
:J, "Buna cuoiintă: se exprimă fie printr-un comportament general
(cdarea l(cului, În..tramvai), inc;lusi:rinhibalea unei rcţi
nu te repezi la
mlllcre, dind pe alţii la o pare), fe prin gstun s.auposturi (ndlcarea În picioare la intrarea profesorului),fie prm vorbire : stilul general, opţiuni lexicale,
eliminarea unor cuvinte Lriviale,utilizarea pronuin,elorde politeţe etc. _. si
formlllepropriu-zise.
'
Definimcaracterul de ,,{'ormaM"
prin gradul Înalt de conventionalitate a
expresiilor,care le conferă structuri fixe şi o relativă obligativitate În situatii
precise şi la anumite categorii de vorbitori. Ele se earacterizează deci printro
relativă eoercitivitate în eomunicare,care irnpune lit.ilizarealor (pentru unele
constringerea este resimţită ea ahsolut neeesară în special de ':{ttre anurnit
generaţ.ij eum e : "Noroc1",dud strănută cineva); desigul',unele formule
dispar, nu mai sînt resirnţite ea neeesare - sau nu mai sint "re%mandat.e" __
,_SărutpicioareleiVIărieiTale", sall "Sr1nu-ţi Fie de deochi".,1vIulteformule
populare sînt foarte vechi, fie din fondul latin ("La mulţi (11i" sau frumosul
,.Aşleziua" sau ,:Aşiezr1u",vezi şi I.ollieă, 1975),fie ?in f.ondu bleanic (" Pe
capul dllşmarwlIl/")sau general medIteranean(ca "Pflll, sa lll-ţl {'rede deochi"
întîlnit şi În sudul Italiei __ode ex. : Ca mtn CiJ(alin" o maluocchiiJ'- NapoIi)'.
îndeosebi aceste formule veehi refledă contextul ist.orie,de vicisitudini
al unei populat.ijcare a resimţ.itIlCcesit.ateainteracţiunii sociale ea o nevoi
de solidaritate şi totodat.ă de recurgere Ia unele forme verbale de invocare a
forţ,ei magice cuvintelo:. Alte.f()rmle : fost adoptate reCe!lt ("Bonjolll"',
"Cwo", ,.IVlel'sl"),
adesea mlocumd nejustIfIcat formulele tradIţionale sau în
general populare.
,'t, Formulele au ° formă slereoliptt,respectată de obicei eu strictete si
invăţată ca atare (se ziee ,.La mulţi ani" -- foarte rar "La ani mUlţi") si îldeplinese funcţii precise în reglarea pe cale verbală a relaţiilor de interacţiune.
Nn ne putem opri uieiasupra analizei(făcute în articolul dt-at) a structurii
lingvisticea acestor formule în limba romfmă: în general sînt SClIl'te__de
aceea, uşor de reţinut, adesea eliptice, implică o intonaţie exclamativă, uneori
elementeprosodice("Sărul mîna pentru masii, C-({
{'ostbunr1şigusloastl","Noapte
bl/nii,somnuşor,viseplăcnte,pUl'lciisâ le s(/J'ule");nu rareori Cuprindfiguri de
stil ("Casă de pialri'i [să lWt'ţ!1"),iar cîmpul lexical şi semantic include valori
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pozitive. benefice (a se bucura, fericire,plăcere,sănătos) sau de capfatiobenevoleniiae (a ierta, a multumi, a ruga) ; în română, multe formule sînt construite
în secvenţe de dialog:" Rămineii cu hine.---Să ne vedemcu bine" [sau:
;V[efgisiimltos]",,,-Citi copiiai ? - Trei. =Să-ii tr ăioscă > Mulţl1mesc"etc. ].
Nu putem detalia aicinici analizafuncţiilor acestorformule. Functia lor generalft
este de exprimare verbală a bunei cuviinţa, pentru realizarea interactiunii
sociale. Incadrul acestei funcţii distingem subclase sau caLegoriifuncţionale:
pe de o parte, în legătură CL1diversele situaţii (evenimente importante 21%, ca naştere, căsătorie, Înmormîntare; apoi, întîlnirejdespărţire-15%,
starea sănătăţii, întrebări despresituaţia interlocutorului - ,.Cemai faci ?"-,
urări la noi achiziţii etc.) ; pe de altă parte. În legătură cu finalitatea (urări de
hine pentru sănătate, viaţă lungă. prosperitate etc. -, sau pentru o amhianţă
propice -- "Rzmel ziua", "Drum bun" -, mulţumiri, solicitare a ceva-"Te rog" --, scuze etc."; a se vedea tabelele din articolul citat),
5. Care sînt concluziilenoastre de ordin aplicativ, pentru înviiţifmlnf?
Desigur că se impune ea ° cerinţă esenţială şi de continuă "aetualitate",
insistenta, în învăţămînt, asupra educării copiilor şi tinerilor în sensul "bunei
purtări", Continuarea liniei tradiţionale a "bunei cuviinţe': româneşti, a
"omeniei", a "bnnei couvieţuiri:' nu poate decît să ajute la realizarea unui
individ "eivilizat" (în limba rusă "politicos"se zice kuiiurniîş, eu pornirile
canalizate pozitiv, iar prin aceasta să contribuie la interacţiunea socială, la
realizarea solidaritc'itii, atît de necesară vieţii noastre de azi.
În acest cadru, "formulelede politeţe" joacă un rol important. Nu este
vorba, fără îndoială, nici despre o educare în spiritul unei "politeţ,i" ipocrite,
ori importate, ori snobe sau "de suprafaţă" (,.de m.intuială"), şi aceasta nu
Înseamnă nici a preconiza folosirea unor formule desuete, eu haze intenţionat
mistice, sau obsechioase,ineompatihile cu demnitatea oetăţeanului unodern.
Dar îmi par necesareatît discutarea, în şcoală,a existenteitradiţionale a acestor
formule, a formei şi rolului lor, cit şi reîmhogăţirea inventarului verbal cu
diverseleformule ut.ilepentru "huna convieţuire" şi reintroducerea formulelor
româneşti în locul celor adoptate datorită "modei", fără suportul puternic
afectiv şi provenit totodată din asocierileeu Întregulsistem al limhii, al vechilor
formule. În general, mai alesadolescenţii(copiiiînvaţă anumite reguli ale "hunei
cuviinţ.e", inclusiv "formule" la grădiniţă, dar le părăsesc ulterior, mai ales
că în şcoală nu se insistă prea mult asupra lor) au un inventar de asemenea
formule extrem de sărac şi adesea împestriţat cu Iormnle-străine, scîlciate
sau adoptal.efără să li se ştie bine sensul ("Salut", "Bllnâ", .,(Ia) dă-mi:
de obicei fără "Te rog" --, .Ciao", "Okei").
Alt aspect al aplicărilor în învătămînt este inclus în predarea limbilor
sirâine. Studiul comparativ al acestor formule este încă în curs; dar în orice
caz se impune să exisLepreocuparea pentru o predare a lor în lîmha respectivă
şi, În aeest cadru, pentrl1 o perspecLiv{ieontrastivă. Altfel, elevii vor învăţa
limba "trunchiat", unilateral şi ehiar greşit.Ei vor traduce din rusă, de pildă
(Zellilteram şi greşit -- eum s-a Întîmplat în reprezentarea piesei Ploşnifa, de
Maiakovski--"CasaSrluâfie ca o wpâ plinl1",cînd de fapt aceasLaeste o formuIii eare are nIl corespondent românesc "S-a slâplniţi selnâtoşi"; ori, pentru
limba engleză, vor traduce pe ,.Vâ rog" prin "I pra!J !Jou",în locul formulei
coreete "Please",sau "NIIIIl I osleYOLl
'1".Mulţ.ivor spune ,,]\![lll!llmesc
frumos",
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Iără a fi conştienţi că această formulă nu este decît o traducere din formula
tradiţională germană .Danke schiin: ; şi în general nu se ştie că în franceză
este o formulă elementară (chiar la cei mai "nepoliticoşi"elevi) a însoţi cu
adresarea orice salut ori afirmaţie f negaţie: "Oui, Mrulamr'; .Bonjour,
Monsieur:.
Conţinutul şi forma formulelor sînt diferite adesea foarte mult, uneori
aj ungindu-sechiar la expresiicontradictoriiîn diverselimbi sau chiar în dialecte
ale aceleiaşi limbi. In italiană se spune "Tocea ţerro: ("BaLe-Il[ier" - IlU
"în lemn"), iar în turcă ar fi o gafă traducerea ar! Iitieram a formulei "Sâ-i
[ie iărina uşoară",deoarece (probabil,din cauze de ordin geografic,in terenuri
nisipoase)se spune familiei "Să aibă [persoana decedată] pămînt din belşug".
Maeedoromânii învaţă abia treptat "să mulţumească" şi "să roage" în dacoromână, pentru că în dialectul aromân nu există aceste formule decit În situaţii
excepţionale.De asemenea,nu este indiferent a şti că În general În ambianta
greco-turcă (şi chiar în Italia de sud) urarea de a avea copii menţionează pe
"brlieţi" (adică, se spune la căsătorie : "Auquri e rigli muschi",-- ,,[BuneJ urări
şi {să aveţi] băieţi" - ca şi În macedorornână: "S-biina! şi mâseur" - cu
acelaşi sens ---; iar Într-un dialect turc formula de răspuns la întrebarea:
"Cîţi copii ai ?" este: "Am dOIbllieţişi sli mă ierti -- ()[aiă",
Bunăcuviinţa se exprimă diferit; important este să existe şi să fie
utilizale formulele adecvate. Iar şcoala are de j ucat un rol important din
acest punct de vedere.
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ELEMENTELE REGIONALE îN MANUALELE DE CITIHE
DIN lNVĂTĂl\11NTULPRIMAH
nE
:MARINA
CIOLAC
O. Accesulelevilor la o pregătire generală de largă deschidere este asigurat, fără îndoială, şi de.însuşirea temeinică a limbii materne în şcoală.
A devenit aproape un loc comun în programul didacticii lingvistice
actuale, preocuparea de a orienta predarea I Învăţarea limbii materne în
instituţiile de învăţămînt spre cunoştinţele care privesc ansamblul variantelor
lingvistice -- Iiterare/ncnliterare -- şi funcţionarea complementară a acestora
în contexte reale de comunicare.Exprimată programatic, o atare poziţie presupune d e p 1a sar e ace n t r u 111i d e i n t er e sai efo r tur ilo r
e du cat i v e d ela str i c tac u l t i var eal i m b i i î n: şco a 1ă
s PTe obi e c tiv II 1 mai general
al d e z voI t ă r i c o m u ni c ăr i i.
Deşi prezentată şi argumentată pe larg în bibliografia qe specialitate
(românească şi străină)", această cerinţă nu este menţionată explicit în progrnmele- şi manualele noastre şcolare. In ceea ce priveşte prctica didactică
efectivă, cercetările în şcoli ne-au dovedit că preocupările mai sus amintite
se materializează,îndeobşte, empiric şi rareori consecvent.
1. D e z v o l t are a c o m uni c ă r i i trebuie să reprezinte aşadar,
din punctul de vedere al unei educaţii lingvisticeeficiente, principiul director
1 CI.TatianaSlama-Cazaeu,
Comunicare
pentrueducatie
şi educaţiepentrueotnunlcare.,
In.yol.Educaţie
şi limbaj,Bucureşti,
1972,p, 19-31 ; TatlanaSlarna-Cazacu,
Gramatica
comunicării
Înproqr
ameleşcolare
şi Înpracticapredăriilimbiiromâne,
îtt "Limbăşi literatură",
1976,nr, 2, p. 484-'192;TatianaSlama-Cazaeu,
Coutrlbtiie
şcoalala Însuşirea
regulilor
decomunicare
coreciăt,în "Hevistade pedagogie",
XXVI,1976,nr. 7, Il. 44-50; G. Beldescu
,
Cercetarea
didactică
in domeniul
limbiiromâne,in "Limbăşi literatură",1979,nr, 2, }J.275285.Vezişi D. Lenzen,
Didakttli
undKommuntkattan,
Frankf'nrt
amMain,1973; 1,.LumheIli
(red.),Pedaqoqia
deliacomtnunicaztone
nerbale,
Milano,
1974;G.Leech- J. Svartvlk,A Cornmunicaiion
Gratrunar
ofEnqlisl),
Londra,1975;H. Wlddowson,
T'eachinq
Lanţjuaqe
asCommunication,Oxford,1978.
2 Vezi,de exemplu,Programade limbaŞi literaturaromânăperdruclaseleV--VIiI,
EDP,1
Bucureşti,
1980;Programa
de limbaromană(gramatică,
vocabular,
fonelică,
ortografie,
orloepie,
punctuaţie)
pentruclaseleV-VfII, EDP,Bucureşti,
1982.
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al predării / tnoăiării limbii materneîn şcoală.Din această perspectivăse impun,
după cum am mai preciz.at",cel puţin două sarcini didactice fundamentale:
a) coucentrarea eforturilor în direcţia culiiuării limbii În şcoală, prin
formarea şi consolidarea deprinderilor de exprimare corectă {otală şi scrisă]
in limba literaril ;
h) ameliorareacomunicării prin dezvoltarea la elevi a unui repertoriu
lingvisticbogat,în care varianta literară şi elementeledialeciaie,populare, familiare eic.,să reprezinieregistre Funcţionalcomplementare,adecvate condiţiilor
concrete de comunicare.
Aceste două obiective (cel de-al doilea înglobîndu-l practic pe primul)
oferă reperele unui program educativ mai amplu, pe baza căruia ar putea
să se desfăşoare predarea limbii materne în şcoală, începînd chiar eu clasa
Întîi. Considerămcă pe aceste coordonate ar trebui centrate atît documentele
normative care reglementează studiul limbii române (în speţă Programele
care apar sub egida MEI), cit şi jnanualele şcolare.
2. Am cercetat, din perspectiva enunţată mai sus, materialul lingvistic
cuprins În cărţile de citire destinate învăţămîntului primar-, Am constatat
că, abordate prin prisma dihotomiei elemente literare/elemente nonliterare-,
unele texte de lectură şi explicaţiile aferente din manuale sînt susceptibile
de îmbunătăţiri sau completări pentru a corespunde integral obiectivelor
didacticeprecizate aici. Grupămîn continuarecîteva observaţii care-şi propun
să ilustreze afirmaţia de mai sus cu date Iingvisticeconcrete,
:1. Pentru a evita caracterul aleatoriu al elorturilor de cultivare a limbii,
cartea de citire din învăţămîntul primar unică pentru Întreg teritoriul ţrlriitrebuie să constituie, în primul rînd, baza învăţării normei literare, prescriptive", Aspectele privind eoreetltudinea flramaticală urmează să stea, aşadar,
permanent în atenţia autorilor de manuale. Investite cu prestigiul textului
oficial scris şi al materialului de referinţă, lecţiile şi lecturile literare au şi
rolul de a oferi şcolarilor modele de exprimare corectă. Se asigură astfel
cunoaşterea temeinică şi însuşirea activă a structurii gramaticale literare de
către toţ.i elevii (indiferent de mediul socio-geograficşi cultural de provenienţă).
3 CLMarinaCiolac,
Considera/ii
privindeqalizarea
şanselor
de reuşilăşcolară,din perspectiva
pluralităţii
normelor,
În"Anuarul
Institutului
deCercetări
Etnologtce
şi Dlalectclogice",
seriaB, nr. 2, Bucureşti,
1H83,p. :3D8
şi urrn.; idem,Aspecte
aleexprimării
scrisela copiiide
»irstăşcolarădintr-ocomunitate
rurală,În"Limbăşiliteratură",
1983,nr. 1, p. 128şi urm,
4 Nereferim
nicila următoarele
manuale:
ElenaConstantinescu,
:VI.
Vărzaru,E. Zarescu
,
ElenaSachelarte,
Limbaromâml.
Munual
pentraclasaa 11-a,EDP,Bucureşti,
[1983],
[prescurtat:
II] ; IonŞerdean,
FlorlanDiţn1easa,
EUzaPaveliu,Cttire,Manualpenituctasaa tu-«, EDP,
Bucureşti,
1980[prescurfat
: III] ; TanţaMunteanu,
Citire.Manualpentruclasaa lY-a,EDP,
Bucureşti,
1982[prescurtat:IV].
5 Pentruo eltlsifkul'c
a faptelornouliteraremaifrecvente
la copiiide vîrstă şcolară,
veziMarinaCiolae,ilspet:le
aleexprtmort:
omleşi scrisela eleut,in "Limbăşi literatură",
1982,
nr. 1, p. :l9 şi UITU.
6 Normaprcscrlptlvă,
Hlimbiiliterare,se opuneceleiobiective(descriptive),
a uzulul,
CI.şi DcniscFram;ois,
La Iwlio/l
dellorme
I'nlinguisligue.
A.ltitude
descriptiVe.
Alti/ade
presaipUve,in voI.JealllwMal'tinet
(ed.),Dela theorie
linga/sligae
ii /'enseignemcnl
dela langue,
Pal'is,
1972,p. 153-1G8; E. Houlet,VersWlC
ca/'aclerisaliol!
linguislique
desnormes·da.ns
l'ensei{/nemeI!1
deslangues,
învol.S.Pit Coreler
şiE. Houlet.(eels.),
Lingllislic
lnsightsin ttpplied
Linguistics,Brux.elles,
PariB,JH74,
p. J43-·156.
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Considerămnecesar ca textele Înglobate în manualele din învăţămîntul
primar să conţină preponderent (dacă nu exclusiv},elementede morfosiutaxă
aparţinînd variantei literare. Aceastapresupune alegerea corespunzătoaresau
adaptarea, sub raport lingvistic, a fragmentelor de lectură? Eventuala mentinere a formelor gramaticale dialectale, populare", familiare, arhaice etc.
t r e b 11i e î Il sot i t ă î n m a n ual e dep r e c i zăr i nor mat i v e.
(Nu sîntem de părere ca explicaţiilesă fie lăsate numai la latitudinea cadrelor
didactice.)
3.1. Pluralul tumliietat al 11110r
substantive se înregistrează în cărţile
menţionate, În cîteva situaţii, dintre care amintim; suţerinii (II, p. 157),
lacrime(III, p. 131),hori(IV, p. 71),eăiunuri (IV, p. 118), sutnani (IV, p. 132)9.
Pentru nici una dintre aceste situaţii nu se precizeazăîn manual (în note sau
la sfîrşitul textului) caracterul nonliterar al pluralului şi mi se indică dubletul
care corespundenormei prescriptive-s.
:1.2.Genitin-daiioulsingular tionliteraral unor substantivefeminine orticulale este reprezentat în cărţile de citire prin: a) forme în -ii (în loc de -ei) :
"roţ.ilccăru!ii se ascunseseră"(IV, p. 43) ; "parcii ne-ar spune]... l povesti [. .. ]
la gura sobii" (IV, p. 37) ; b) forme fără alternanta al r1În radical: "blăniţă
de culoarea flacării" (III, p. 1(5) ; c) o formă de genitiv în -ei (pentru -ii) şi
fără. alternanţe fonetice; acesta apare În eapitolulCl1noşlin!edespre natură:
;,[, .. I pînă In apropierea prade! [... l" (II, p. 210).
In absenţa unor comentariipertinente, astfel de forme riscă să fie preluate
şi dnvăţate ea atare de elevi.
:J.3. Semnalăm în cartea de citire pentru clasa a III-a şi o situaţie de
utilizare a articolului geniti/Jolîn uarianiă reqională, invariabilă: "Străinilor
voi nu le-aţi spus, ! Că doine ca a noastre nu-s T" (III, p. 110, Vestitoriiprimăuerii de G. Coşbuc).Lipsescdin manual atît echivalentul literar (respectiv,
ale), cît. şi precizărileprivind caracterul dialectal al formei în discuţie. Elevii
care folosescarticolulgenitival iuvariahilîn graiul lor de acasă (zgrtanordică) ar
putea fi astfel convinşi că utilizează curent varianta literară,
a.4. Formele verbaleregionale,populare sau arhaice care apar în unele
texte din cărţile de citire excerptate sînt de asemenea ne în soţ. i t e de
Co 1111,'n t ari i Il o r m eltiv e. Menţionăm dintre acestea ;
a) folosireaeli sufixele -ez, -esc la indicativ prezent a unor verbe care
în limba literară actuală nu prezintă sufixe: mI se-nfiorea.zăll(III, p. 30) ;
se ÎIlghewiese12
(IV, p. 58) ;
7 Problema
criteriilor
deselectare
a textelorliterarepentrumanualele
destinateciclului
gimnazial
Il fost pusă,d.inperspectiva
elementelor
dialeetale,
de LiJianaIonescu-Huxăndoiu,
Probleme
ale!)((/'ia!ie/
regionale
Înlextul/ilcrar,in"Limbăşiliteratură",
1979,nr. 4,p. 430-435.
8 Cf. Magdalena
Vulpe,Dia{eclal,
jJojJulaT,
vorbit,in "Foneticăşi dialectologie",
VI,
1969,p. 181-·186; idem,Subordonarea
Îll f]'(/zăÎI!dacol'omân(!
lJorbi/ă,Bucureşti,1980,
p. :3:l-40.
9 Nereferimaid şi la textelecuprilliiC
În capitolul
Lec/uri.$1lplimcnlare.
Considerăm
că
pentruaeestefragmente,
destinate,în general,studiuluiindividual,
eleviiar aveanevoiein
modspecialde o indl'Umal'e
eficientă
dinparteaautorilorde manuale.
10Menţionăm,
de asemenea,
formaneliterarăde nomillativ-acuzativ
sg.piepienul(eL
DOOM
s.v.piepfcne,
pl. piepteni)
folosităIncadrulunuiexerciţiu
propuselevilor
ea temii(IL
p. 79).
11Cf.DOOM
s.v.Înfiora:ind.prez.3 Înf/om·ă.
12Cf.DOOM
s.v. înghesui:ind.prez.3 !nfJhesu
te.
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b ) forma se 1l,W;rl13,
specifică graiurilor de tip nordic, C,U-u- sincopat la
toate persoaneleindicativuluiprezent: "Li se uscărădăcina" (III, p. :35,Toamna
de O. Goga);
c) verbul a da la indicativ imperfect, în variantă etimologicăfără reduplicars : "pareă-i elaHputere r... r (IV, p, (7) ; acelaşiverb (a da) în construcţia populară de viitorap,JTe la conjunctivul prezent În varianta regională
deiev : "are să deie peste mine un lup" (IV, p. 14ti);
d) (armeleiotacizoieeu tema în -el, caracteristice zonei munteneşti, sînt
reprezentate prin cîteva verbe la conjunctiv: SClauz (II, p. 172), s.âte IIrlZ(IV,
p. H), sii nu r... ] vază(II, p. 170),să oăz(II, p, 172), despre care nu se msnţionează că nu aparţin variantei literare, Manualele includ şi forme .iotacizate
eu radicalul În -n : am să uiu (II, p. 147), să vie (III, p. 168), [o5â]spui.«(III,
p. 56), să ptu.e (IV, p. 88), să fie (IV, p. 109);
e) identitateapersoanei(J 3-a singular şi plural la imperfectIigurează ea
atare în manualelepentru clasa a IIa şi a IV-a: " [CosteaJjBuzduganularăt.a.j
Ciocoiise-nspăimînta"(II, p. D8); "Din Iundăturile cadrului, românii îşi mă
surau vrăjmaşul cu care avea să dea piept a doua zi" (IV. p. 57). Includerea
acestui fapt nonliterar (eu cîte un exemplu) în două dintre cărţile de citire
ar putea fi folosită în sensul dezvoltării comunicării, prin crearea la elevi a
sentimentului ierarhiei variantelor lingvistice utilizate. Pentru aceasLaconsiderăm însă necesară indicarea în manual atît a echivalent.uluiimpus de norma
preseriptivă actuală cît şi a cauzeirecurgeriila varianta regionalăşijsau arhaică!". S-ar precizaastfel restricţiile contextnal-situaţionalede utilizare a formelor verbale de persoana a fi-a de tipul celormenţionate, suhliniindu-se,implicit,
obligativitatea excluderii acestora din exprimarea scrisă şi orală în context
formaL Adaptînd aceste informaţii vîrstei şi puterii de înţelegere a elevilor
se pot forma deprinderi de folosire corectă a limbii materne, Înainte chiar de
studierea explicită a normelor gramaticale, Absenţa îndrumărllor prescriptive
din cărţile de citire justifică partial recurenţ,aformelorde persoallaa 3-a plural
omonime eu cele de singular (pers. a S-a) în materialul oral şi scris pe l:are
l-am euJes de la elevi (elasa a IV-a), în zona dialeetală muntencască (context
formal)17;
g) o acumularede verbe la per(edul simpla (pers. 1 sg.) apare În fragmentul Fetita eare l-a luat pe "Nu" in brate (după (), Pancl1-Iaşi): "Eu [... ]
îl apllcai de"o ureehe şi plecai grăbit acasă. Ajuns acasă, îl aruncai pe «Nu»
în călimară şi-l rugai pe cuvîntul "Paznic,)să-I păzească straşnie" (III, p. 22).
Ar fi, desigur,util să se menţjonezela sfirşitullecţ.iei-pe înţ,elesulelevilor-că
nu este recomandabilă folosirea acestui timp (in exprimarea îngrijită) decît
13CI.D()OM
s.v.usca:imI.prez.1. sg.llSIlC,
2 sg.usuci,:1usucă,1 pl.llscăm
; conj.prez.
3 usuce.
l" CI.DOOM
s.v.da : imperf.,1sg.dâdca; conj.prez.dea.
J5Yezinota 14.
J""mtele Sil1!2ţii
ml1ţionateaicifacpartedin oategoria
regionaJismelor
folositefără
intenţiiexpffsive
("ncintenţionate")
: primulapa!e într-opoeziepopulară,celde-aldoileainU'-unfragmentliterarscrisîntr-oepocăîn carefluctuaţiaformelor
era earaeteristic[
românei
literare.Vezişi LiJianaIonescu·-Ruxăndoiu,
ari. cii.,p. 43:3şi unn.
17Veziarticolulcitat supra(nota5),în careamsubliniat(p, 41--45),pe baZadatelor
Inregi
sh'atepe Leren,
freevenţa
marea acestuifenomen
regional
în contextformal(oralşi scris)
n specialla eleviiclaseia IV-adin mediulrural.

5

ELEMENTli;LF:
HEGIONALE
INMANUALELE
o.E:Cl.TrRE

428

Ia persoana a 3-a (sg. şi pl.) şi că formelepentru celelall.epersoane(adesea chiar
şi cele de persoana a :5-a)se cer înlocuite -- în context formal - eu pcrf'ectul
compusv. Precizarea ar avea în vedere, în primul rînd, pe vorbitorii graiurilor
în care i'AerfectuJ
simplu este, eu deosebire,vital (in zona oltenească).
4. Fonetisme dialeetalr i I sau arhaiec apar de asemenea în cărţ.ile
de citire fără a fi, În ge.neral.urmate de note explicative. într-un singur caz
(am lmblai III, p. 9G,poezia Revederede M. Eminescu) se indică dnhletul
literar al variantei arhaice şi regionale: "am itnblai în loc de am umblat".
Restul fonetismelor neliterarc din Irazmentele de lectură trec neobservate
În manuale. Enumerăm mai jos cîteva 'dintre acestea.
.
4,1. Fonetisme normaledin punct de uedereciirnoloqic
: năeazIlrile(II, p.
146); mă niicâjeam (IV, p. i3G); am si! uă ceiesc(IV, p. 37); [taina] cetitii
(IV, p 37); sluhăr.ia(II. p 170); dUră (IV, p. 37).
4.2. Fonetismul regional deşi (IV, p. n;s).
4.3. Fonetismul arhaic noul' (III, p.26 ; IV, p. 98).
4.4. FortneleLoiacizoie si alte ocurenteverbalecare contin fenomene fonetice nonlilerare -_.mentionte sub :?4. >
,
4.5. Varianta regională sf [... ] tninince(IV, p. 124)J.
4.6. Yerl;lula eăuia În variante fonetice populare; cală (II, p. 30); că(a
OII, p. 50). '
4.7. Formelebâîel (II, p, 17H)şi ie (=c vh."ia" : "în altă zi ie-i oile" -IV, p. 51).
4.3. Fonetismul frn (notat ghi) în cuvintul diavol:,.j ... ] uhiauole,aici
ţi-e scăldatul ?" (IV, p. 133).
4.9. Variante regionale.specificezonei de nord şi nord-est, eu consoanele
s, r pronunţatedur : răsitnat-»(III, p. L1G)şi Sara titlul poeziei de O. Goga
(II I, p. 136) etc.
, '
4.10,' Formele regionale boieriu(IV, p. 51) şi ceriul (IV, p.l).
4.11. Fenomenele enumerate mai sus nu sînt semnalate în manuale
ea elemente exterioare normei limbii literare actuale. Aceasţapoate provoca
reacţii diferite la elevii de pe teritoriul ţării. Unii copii, care vorbesc acasă
graiul ilustrat în bucata de lectură, vor fi convinşi că propri pronunţare coincide cu norma literară. La rîndul lor, elevii din alte zone geograficear putea
considera fonetismele regionale ea fiind literare sau, dimpotrivă, complet
greşite= (aceasta mai ales în situaţiile în care învăţătorii evită să explice, În
cursul predării, formele menţionate),
5.0. In domeniul voeabularulni este, fără îndoială, necesar să se stabilească, după eum suhlinia Mioara Avram, "un harem de cunoştinţe obligatorii"22 de care să sepn[i eont în alcătuirea manua lelor:
5.1. Accentular trebui să se pună, in învăţ,ămîntulprimar, pe 1mbogătirea
registruluiaciival elevilorpreponderentCl!termeni(din voeabularulfundamental,
18Cl.Gramatica
limbiiromâne,
vol.1,Bucureşti,
1966,p. 239.
19Cf.DOOMs.v.mînca:ind.prez.1 sg.mănînc,
2 sg.mănînci,3 mănîncă[...].
20Dtîpăuniicercetători
(veziIon GlICţ.ie,
Bazadia/eelală
a romdnei
literare,Bucureşti,
1\l75,p. 99)ă dinrăzimatar puteafi explicatetimologic.
21Vezişi LilianaIonescu-Ruxăndoiu,
Deienninări
şi implicqţii
sociolingvislice
inpredarea
limbiimaterne
Înşcoală,in "Limbăşi literatură",1976,nr. 2, p. 413şi urm.
,
22MioaraAvram,}\'-[odul
destud/ere
a vocabularului
Înşcoală,in "Limbăşi literatură«
1976,nr. 2, p. 352.
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dar şi din masa vocabularului) care aparţin limbii literare. Cercetărilepe care
le-amÎntreprins la nivelulclaseia IV-Hpledeazădin plin pentru acest deziderat.
Considerămcă in primii ani de şcoală elementelelexicaleregionaleşi/sau
arhaice, populare elco transmise elevilor în şcoală ar trebui să deţină numai
un rol informativ, intrînd astfel În componenţaregistrului pasiv al şcolarilor
miei. In altă situaţie sînt, desigur,termenii dialectali specificizonei din care
provine copilul.Aceştia(împreunăcu formelepopulare şi celefamiliare)urmează să fie folosiţi de elevi În variaţie complementarăcu termenii literari echivalenţi (respectiv, în context informal).
Fragmentele literare din manuale conţin totuşi un număr relativ mare
de elemente lexicale dialectale şi populare. Unele dintre acestea nu sînt menţionate şi glosate la sfîrşitul lecţiilor: de exemplu: bumbi (II, p. ] 38) (elica
(II, p. 174), pasămite (II, p. 73), ostenit (III, p. l;)()),pirdalnica (III, p. 7(1),
musai (IV, p. 74), ţolul (IV, p. (7), namiaza-mare(IV, p. ];)2) etc.
Dintre termenii regionali introduşi În cărţile de citire mai menţionăm:
ri1guUi(III, p. 88), dodolcaţă(III, p. 123), irugă (III, p. 136).
Cuvinte extrem de rare sînt adjectivele regionale slodun şi ciortac subliniate în fragmentul intitulat Fagul de S. Mehedinti (IV, p. 13) şi glosate
la sfîrşitul lecţiei. Slodun nu figurează în DEX, DM, DE, MDE; apare în
CADE, TDHG şi Laic regional, vol. 1, s.v., numai ca substantiv; singura
atestare a formei cu valoare adjectivala se află la SCRIBAN, D., s. v.
slodun; contextul citat aici este Însă identic eu cel din manualul destinat
clasei a IV-a. Pentru ciortac am consultat DA şi dicţionarele indicate mai
sus: termenul este atestat numai în SCRIBAN, D., s. v. ciortac.
Dată fiind circulaţia restrînsă a elementelorlexicalemenţ.ioriale mai sus,
considerăm nerecomandabilă (uneori chiar contraindicată - vezi slodun,
eiortac) prezenţa acestora in manualele destinate învăţămîntului primar.
Termeniila care ne-am referit Încarcă inutil memoriu elevilor, În dctrimentu l
dezvoltării eficiente a vocabularului activ.
5.2. încă din ciclul primar, şcoala trebuie să le dezvolte copiilor e011ştiinţa ierarhici elementelor de vocabular din propriul repertoriu lingvistic,
spiritul de discernămîntşi capacitatea de a se adapta contextuluide comunicare,
Pe această linie ar fi de dorit ea manualelesă marchezeexplicit distincţia
dintre termenii literari, care trebuie asimilaţi de copii (pentru a fi folosiţiactivproductiv În exprimareaingrijită) şi cuvintelesau sintagmeleregionale,arhaice,
populare, familiare etc. destinate, în ciclul primar, numai unei Iărgiri a capacităţii de înţelegerea elevilor.Aceastădistincţies-ar putea realizaprin mijloace
grafice, şi anume prin dispunerea În coloanediţeriie a termenilor literari şi,
respectiv, a celornonliterari explicaţi la sfîrşitullecţiei,Considerămobligatoriu,
totodată, ca manualele să semnaleze toale formele lexicale dialeetale şi !sau
arhaice, populare, familiare et.c.,care apar în fragmentul studiat, să suhlinieze
intotdeaunacaracterul nclit.eraral acestora şi să le opună cu consecvenţă echivalentul din româna literară.
Cu excepţia cîtorva precizărisporadice din manualul pentru elasa a IV-a,
in cărţile de citire din învăţăm.întul primar lIUse specifică însă, în general,
caracterul nouliterar al cuvintelorşi expresiilor-regionale,populare etc, glosate
şi, prin urmare, nu se oferă indicaţii restrictive de utilizare. Nici Vocabularul
cu eare se încheie manualul destinat clasei a IV-a nu conţine precizări privind
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stratul nonliterar al unora dintre elernentelepe care le reuneşte. In cartea de.
citire pentru elasa Il III-a apare o singură notă (vezi în capitolul Textepenlru
leciură, fragmentul La scăldat de Ion Creangă),prin care se sugerează elevilor
caracterul regional al unor termeni: "Citiţi eu atenţie lectura, ajutîndu-vă
de explicarea dată cuvintelordin graiul moldouene=c
r. ; . ]"(HI, p. 17<1,S.11.).
Prezentarea şi explicareatermenilorla sf'îrşitulIecţiilornu se face, aşadar,
pe baza distincţiei dintre elementeleliterare şi cele nonliterare, Cuvintelesînt
grupate într-o singură coloană, de obicei,fără a se semnala deosebirilecontextiuale de distribuţie. Apar astfel, r eunite În aceeaşi listă, forma populară a
ţuirces, termenii literari microfon,orator şi adjectivul regional dodoloaiă(III,
p. 123); la fel: moţ, năzuiniă (elemente literare), răgllIă, bumbi (forme regionale) (III, p. 88) ; sulian, sol (termeni literari) şi ClIb ănot (expresieregională)
(II r, p. 32) etc.
Tratarea nediferenţiată a elernentelor lexicalecu statut lingvistic diferit
poate avea, nu rareori, efectul ele a-i deruta pe elevi. Se încurajează astfel
situaţiile de interferenţă a registrelor verbale În exprimarea copiilorde vîrstă
şcolară mică23.
Cărţile de citire destinate claselora II-a şi a IV-a cuprind şi cîţiva termeni
pentru care precizarea statului Iiterarmonliterar sau a caracterului regional/
popular ridică probleme, dicţionarele moderne nsoferind soluţii unitare.
Menţionăm dintre aceştia: chiuără (III, p. 95) care figurează în DEX fără
restricţii de utilizare, dar în DM este considerat termen Învechit; pirdalnic
(III, p, 76) apare În DEX ea popular şi familiar, iar În DMIără indicaţii restrictive; văpaiţi'i(III, p. ())) în DEX ; popular, În DM : fără restricţii de utilizare;
pitită (III, p. 125)în DEX : popular, În DM ; fără restricţii de utilizare; tneqieş
(IV, p. 52) în DEX : popular, În DM: regional; ele.
Considerămcă într-un program de perspectivă, riguros şi susţinut de
dezvolt.are a comunicării, formele cu statut controversat nu-şi au locul În
textele destinate învăţămîntului primar.
6. Situaţiile la care ne-amreferit mai sus (sub 3.4 şi 5) ne:au servit pentru
a sublinia că materialul lingvistic cuprins în fragmentele de lectură nu a fost
suficient valorificatde manualeîn interesul dezvoltăriicomunicării.înţelegerea
justă a raportului dintre elementeleliterare şi celeregionale,populare,Iamîliare
etc, precum şi a sarcinilordidactice corespunzătoarereprezintă, fără îndoială,
şi garanlia redactării unor bune instrumente de lucru: cartea de citire, ea factor
esenţial de propagare a normei literare în Învăţămîntul primar, ar putea să
ofere totodată informatii si comentarii adecvate, care să aibă în vedere toale
zonele geograficeale ţării. Aceasta ar permite cadrelor didactice să selecteze
cunoştinţele nccesare dezvoltării comunicăriiîn mediul dialectal şi socio-cult.ural în care activează. Elevii se vor familiariza astfel cu bogăţia şi varietatea
limbii materne, învăţînd s-o cunoască temeinic,s-o preţuiască şi s-o 11tilizeze
adecvat, sub toate aspectele ei.
23în cursulcercetărilor
noastreamconstatatfrecvent,Incontextformal,la eleviielaselora III-aşi a 1V··a
(InspecialIn mediulrural)tendinţade a alternafărădiscernămînt,
In
acelaşicontext,t.ermeni
literarişiformelexicale
regionale,
populare
etc.Deexemplu;"Pe Ul'rnll
ne-amjucatşiamindoi
amfăcutarcuri,pecarepuneam
oblană"[:,,(reg,munt.)seine/lItrl]
(R.M.,
Bollntiu-Vale)
; ".1\căzutfrăţiorulmeulniac[c=(l'eg.
iuunt.)baltă]şi mamam-acertatcă n-arn
avutgrijăde el"(B.I., Crevcdia
Mare).
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