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în orice discuţie asupra raportului regional -- literar sau numai asupra
rolului regionalismelorîn textul literar rămîne subînţeles specificul acestor
categorii în comunicarea estetică.
În comunicarea lingvistică neutră, uzuală, raportul regional - literar
este, in esenţa lui, un raport cultural. Semnele şi structurile lingvistice sînt
folosite in legătură cu capacitatea lor de a realiza flincţia generală a limbii, de
comunicareşi cunoaştere,şi, se înţelege,în raport cu competenta şi performanţa
subiectului vorbitor si a interlocutorului său.
întrebuinţarea xclusivă a uneia din cele două categorii sau numai prezenţa (în diferite grade) a unor elemente aparţinînd la acestea depinde de
spaţiul cultural propriu protagoniştilor actului lingvistic sau caracterizind
numai timpul în care se desfăşoară comunicarea.
în comunicarea cotidiană (neartistică), textul lingvistic,primeşte doar
mărci care îşi au originea în situaţia de comunicare.Elementul regional, cornponent al limbajului popular, este semnul apartenenţei qprotagoniştilorla
cultura populară sau expresia unui raport de familiaritate între ei. Elementul
literar este semnul apartenenţei la cultura înaltă (sau al aspiraţiei spre această
poziţie culturală)sausemu al caracteruluioficialal raporturilor dintre vorbitor
şi interlocutor.
In comunicareaartistică, atît cei doi termeni, cît şi raportul dirtre ei
primesc un alt statut, Identitatea specifică a textului literar între alte texte
lingvistice îşi are originea Tn impunerea suveranităţii dimensiunii sintactice
(din interpretarea lui Ch. Morris, Suşns,Latuţtuuţ»and Belutoior,1946) asupra
dimensiunii semantice a semnelorlingvistice.Mai exact, dimensiuneasemantică îşi are originea în dimensiunea sintactică.
Prima consecinţă importantă, definitorie pentru creaţia artistică, a
acestui fapt este distanţarea (pînă la rupere, în limbajul poetic) a planului
semantic al textului literar de un referent preexistent. Referentul textului
literar se construieşteo dată cu textul şi se reconstruieşte,in mod variabil, la
receptarea lui.
Autonomizarea universului semantic al creaţiei literare prin suspendarea raportului referential obiectiv stă în strînsă legătură cu înscrierea textului artistic cult În sfera limbiiliterare doar la un nivel de suprafaţă, al semnului
lingvistic ca semnificant.Versul eminescian "Se bate miezul nopţii în clopotul
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de-aramă" este scris în limba română literară, dar în alcătuirea sa se cuprind
semnelingvisticecare s-au convertit în semnepoetice prin relaţiile de adîncime
în care intră eu semnele lingvistice - şi acestea devenite poetice - din celelalte versuri ale poemului şi din limbajul poetic eminescian,ea plan paradigmatic. Sintagma miezulnopţii, de exemplu, nu mai desemneazăpur şi simplu,
obiectiv, un moment temporal, ca în limba literată neutră, ipostază culturală,
a sistemului limbii naţionale, ei joacă rol important în constituirea semnificaţiei generale a poeziei Se bale miezulnopţii ea expresie sirriholică, deschisă,
a unui spaţiu tulburător, hotar şi cumpănă,echilibruIragil.intre fiinţă şi nefiinţă, între real şi ireal, în care dimensiuneadinamică a timpului cosmic,ea flux
temporal,se intersecteazăeu dimensiuneastatică, a timpului oprit sau a suspendării timpului. în versurile "Dintre sute de catarge j Care lasă malurile! Cîte
oare le vor sparge I Vînturile, valurile 'l", termenul catarge se caracterizează
prin suspendarea procesului de semnificareîn interiorul raportului semantic
cuoini - concept-- obiectexlralingvislic,propriu limbii literare comune,pentru
a participa la construirea ideii poetice a poemului Dintresute de catarge prin
trăsături semantice rezultînd din raportul catarg (termen in pr aesenlio]]
corabie(termen in abseniia] : 'ascensionalitate, esenţialitate"etc.
Paradoxal, imaginea artistică nu este neliterară, dar, ca semn lingvistic
de gradul II (M.Le Guern, Semaniiquedela meiaphoreel de la metonimie,Paris
1973),caracterizat printr-o reorganizarespecificăradicală a raportului semnifieat I semnificant,intră în opoziţieeu sistemullimbiipentru care limba literară
ar fi varianta cea mai apropiată, model, in desfăşurarea actului lingvistic
concret.
Hegionalismul,ca şi arhaismul, ca şi argoul sau ca alte categorii lingvistice neliterara, nu mai este în comunicareaartistică expresia pasivă a apartenenţei socio-lingvisticesau cultural-lingvis+icea unui locutor, ei este un mijloc,
nu fundamental deosebit de imaginea artistică, de construire a universului
semantic al textului. Prezintă doarun grad mai ridicat de complexitatesnb
aspect fllneţional.Holul său specific este asigurat de poziţia pe care o are
concomitent În raportul paradigmatic cu limba literară şi în raporturile
sintagrnatice În care intră în textul literar. Hegionalismul.participă, în grade
şi modalităţi diferite, la construireadimensiuniisemanticea textului şi totodată
la dezvoltarea dimensiuniilui stilistice, dar nu în modul în care o face În eomunicareaneart.istică,pentru efipoziţia sa rărnine În permanenţălegată de principiul poietic, în sensul de constructor de sens, al dimensiuniisintactice. Ca
şi arhaismul sau argoul sau alte categorii lingvistice marcate din perspectiva
raportului cu limba literară, regionalismul dezvoltă alături de dimensiunea
stilistică proprie oricărui text lingvistic (consecinţă a acţiunii funcţiei stilistice, din interpretarea lui .M.Hiffaterre, Essais de slylislz([uestructurale,Paris,
1H71,asupra celorlalte Iuncţii particulare ale limhii în desfăşurarea Iuncţiei
globale, de comunicare şi cunoaştere), În interiorul raportuluiseriilof iexi
- cod, şi o dimensiune stilistică de gradul II, in interiorul universului semantic al textului sau în dependenţă de acesta (consecinţăa acţiuniifuncţiei
poetice).
El Însuşi semn de gradul II, ea şi imaginea artistică, prin funcţie, regionalismul din textul literar diferă şi prin natură de eomponenţii'reali ai graiului
pe care îl reprezintă. Scriitorul nu este un dialectolog. Semnelelingvistice la
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care el recurge sînt o interpretare, prin prizma omului de cultură şi de crea-ţie,
fin observator al vorbirii oamenik.rdar nu lingvist, şi () transpunere în sccisul
limbii literare sau numai o transpunere literală a regionalismelor.Scriitorul
reţine o trăsătură sau un Iascicol de trăsături distinctive, constructoare de
imagini sugestive, evocatoare ale graiului dintr-o anumită regiune, dar nu
totdeauna numai atît. Prin chiar acest fapt, termenul neliterar dintr-un text
literarfnceteaxă de-a fi un fapt dialectal absolut.
Cu acest statut, regionalismul, cornponent al structurii lingvistice a
unui text literar, dezvoltă o dublă funcţie, stilistică şi poetică, CUpredominarea uneia din cele două ipostaze sau cu solidaritatea lor perfectă.
Prin structura stilistică pe care o condiţionează, regionalismul Se constituie intr-un spaţiu tensional,în care se confruntă .Jiber-tăţ.ile"pe care şi le
ia scriitorul În întrebuinţarea limbii naţionale eu constrîngerile pe care le
impune caracterul specific al dinamicii mesajului pe care îl construieşte şi
îl comunicălimbajul artistic. Modulde desfăşurareşi "rezolvare"a conflictului
dintre libertăţi şi coustrîngeri fixează nivelul stilistic pe care se situează
textul (în organizarea sistemului stilistic <\1limbii, care cuprinde nivelul
stilistic al limbii nationale, nivelul stihrrilor Iunctionale, nivelul stilurilor
individuale,nivelulstilurilor interne, nivelul structurilor ocazionale)şi descrie,
În funcţie de aceasta, diferite identităţi stilistice.: a scriitorului, a textului,
a personajelor.
Orice text lingvisticimplicăîn funcţionarea satrei dimensiuniobiective.
Ionologică,semantică şi sintactică, şi o dimensiunesubiectivă, supraorrlonată,
dimensiuneaslilisiică. JJim.ensi
unite obiecLiveearacterizează, În diferite grade,
şi semnelelingvisticepreexistente textului. Dimensiuneastilistică se dezvoltă
numai în text, avindu-şi aici originea în mărcile stilistice. Se111ue1e
lingvistice
pot avea mărci stilistice implicite, CIlcare vin în text, sau mărci stilistice
explicite, pe care le primesc în text, prin relaţiile sintagmat,fceîn care intră.
Reqionoiit.aiea
Illt e în sine o marcă stilistică, ci doar pdrtătoare virtuală
a unor valori stilistice, care se realizează in functie de corrtext si care variază
de la valoarea zero la valori definitorii pentru' identitatea stilistică a unui
text. sali a unui scriitor. Dezvoltarea valorilor stilistice!sau poetico-st.ilistice
sau numai poetice ale regionalismlliuidepinde de valenţele care îi sint actualizate şi de perspectiva în care acestea sînt Înscrise.
Prima trăsătură distinctivă a regionalismului, prin însăşi natura sa,
dar natura sa imediată, În interiorul raportului limhă naţională --limbă literari), este apartenenţa la o zonă restrînsă teritorial a manifestării limbii
naţionale. Specific unei anumite regiuni geografie-lingvistiee,regionalismnl
localizează.Dar atît timp cît indidl doar apartenenţ;a (seriitorului sau personajului) la un allumit grai sau siI.1H'.az[\
astfel () desfăşurare evenimenţjală,
regionalitatea rămine sau o simplii marcă lingvistjeă sau o figl1ră poetică,
Înscrisă în exigenţeleullui realism desniptiv aşa cum sînt epitetele (de fapt,
pseudo-epitete) eare realizează o simplă descriere a ohied11111i
refleelat lin·"
gvistie. Trebuie considerate, în cOI1Seeinţ[l,
ca avînd sau fnncţie stilisticopoetică generică sau marcă stilistică zero, termenii, structurile, formele eu
functie exelnsiv de localizare sau eafe derivă din pozitia limbii scriitorului
în dinamiea raportului regional-literar. In prima eatgorie se inscrin,de
exemplu, moldovenismeledin nuvela lui I.L. Caragiale, O {(feliede paşte:
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boriă, duylleană, oyradi1,a sndu! etc., unde fixează locul de desfăşurare a
dramei psihologicea lui Leiba Zihal, sau î11schiţa Reţormă: ciuboi«,coliuni,
sirau: etc., unde fixează originea moldovenească a personajelor.
RegionalismuIrealizeazăaceastă functie de localizare,care este o functie
poetică marginală, secundară, construind o dimensiunea universuluisemantic
al unor creaţii literare, numai prin intrarea în contrast eli ansamblul textului,
marcînd distincţia dintre cele două planuri nara tive : al naratorului şi al
naratiunii. Astfel, în proza lui Caragiale,termenul ogradâ fixează În Moldova
drama lui L. Zibal, în opoziţie cu sinonimulcurte, specificgraiului muntenesc
şi limbii literare, prezent în celelalte texte. Cind această opoziţie nu există,
regionalismulrămîne o caracteristică lingvistică a scriitorului, înscris în sfera
limbii literare a epocii, dacă procesul de deregionalizarenu s-a încheiat.
în acest sens, formele de tipul birj«,loje, llşe,din teatrul lui Caragiale,prezente
deopotrivă în planul sintactic al personajelor şi În planul sintactic (din indicaţiile scenice) al scriitorului,sînt doar expresia presiuniigraiului muntenesc,
care îi este propriu, asupra limbii sale.
Hegioualismul dezvoltă mărci stilistice concomitent eu desfăşurarea
funcţie! poetice, în condiţiileîn care intră în textul literar ca expresiea culturii
populare sau a atitudinii (scriitorului sau personajului) faţă de conţinutul
comunicării sau Iaţă de interlocutor, clnd valorile stilistice-poetice depind
de toţi factorii implicaţi în comunicarea estetică.
Ca expresie a culturii populare, regioualismulintră în structura textului
ea elementpopular sau ea elementde limbaj [omiliar; reqionaliialecsa (eu
funcţie de localizare) are o importanţă secundară.
în aceste coudiţ.ii,elementul regional participă la (sali determină) e011s tituirea stilurilor individualesau situează texIulia nivelul stilurilor interne
(al unor texte, considerateea unităţi stilistice încheiate sau al unor personaje).
Hegioualismulca element popular este trăsătura definitorie a profilului
stilistic al unui scriitor cind se anulează total tensiunea dintre individualitatea
scriiiorului şi induiidualitoie«textului, coucornitent cu neutralizarea distincţiei dintre planul naratorului şi planul naraţiunii (sau al personajelor), ca
în cazul lui Ion Creangă sau al lui Mihail Sadoveanu.
Hcgionalismul determină constituirea stilurilor interne, cind i.conflictul"
dintre individualitatea scriitorului şi individualitatea textului este maxim şi
"se rezolvă" în favoarea textului. "Conflictul" se desfăşoară în interiorul
operei unui scriitor, Între texte diferite, sau În interiorul aceluiaşi text, Între,
cele două planuri, al naratorului şi al naraţiunii,
Pentru primul caz este exemplară opera lui LL. Caragiale sau il lui
Marin Preda. Profilul stilistic al lui I.L. Caragiale se dezvoltă În jurul unei
trăsături deîinitorii : oraliiaiea, clar eu două variante, una stînd sub semnul
culturii citadine, mie burgheze, în comediişi în proza scurtă (cînd regionalismul nu mai este expresie a culturii populare), alta, stînd sub semnul culturii
populare, specifică dramei Năposia, nuvelelor şi basmclor.
Cea de a doua modalitate de manifestare a stilurilor jnterue înseamnă,
de fapt, couatituirea unei identităţi stilistice de gradul II -. stilul personajelor,
care funcţionează În structura de ansamblu a uneicreaţii literare ea stil În
stil. Stilul lui Camil PetresCll este prin exeelenţ.ăelaborat, Însc.risaproape
perfect in sfera limbii literarc ea limbă serisă, lipsit de oralitate chiar În opera
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dramatică. În romanul-frescă Un om intre oameni, însă, planul naratiunii
dezvoltă zone stilistice specifice, în contrast eu planul naratorului, marcate
de termeni arhuici sau de termeni regionali. Regionalismtl1«(Ui,pă, ăsta, dia
etc.), însă, Illi desfăşoară atît o funcţie de localizare şi nici nu dezvoltă o
oralitate propriu-zisă, cit se impune ca expresie a apartenenţei la anumite
categorii sociale, ţărănimea, în primul rînd, rămasă, sub aspectul exprimării,
în afara limbii literare cultivate.
Aşadar, dacă la 1.1,. Caragiale elementul regional este o categorie
complementarăoralităţii stilistice a textului, la CarnilPetrescu este Ocategorie
complementară caracterului erudit al stilului său; scriitorul recurge la regionalism În acţiunea de reconstituire artistică a unor realităţi luate ea substra t
al universului semantic al operei sale. Hegionalismulla Camil Petrescu are
rolul stilistic al arhaismului Ia AI. Odohescu.
Marci'!doar a caracterului erudit al stilului lui Cumi!Petrescu, regioualismulc-expresie a limbajului ţărănesc- dezvoltă în proza lui L HebreanII
o funcţie st.ilistico-poetică: din perspectiva aspiratiei de ridicare a vălului
sămănătorist de pe realităţile vieţii satului, regiorialismuleste la L. Hebreanu
concomrtent marcă a stilului direct, caracterizat prin asprimea expresiei,
şi sugestie a durităţii vietii i relatiilor interumane tensionate din această
ImneÎn timpul şi spaţiul luate ca substrat al plauulubsemantic al prozei sale.
Prin alte componente serniotice, rezultînd din condipile Intrebuirrtării
sale în actul lingvistic neartist.ic,regionalismulse constituie Îl1 marcă a atitudinii faţă de obiectul comunicării,concomitent eu sugerarea unor trăsături
definitorii ale ,.lumii povestite"; prin apartenenţa sa la limbajul familiar,
e! poate fi expresia unor atitudini contrarii, de apropiere afectivă sau de
respingere,Ca expresie simpatetică, regionalismIII intră in s trudura stilistică
il creaţiilor marcate autobiografie, La Ionel Teodoreanu, de9xemplu (în
Uliţa copilărieisau în alte creaţii) sau la M. Sadoveanu (ln [)ommtTrarulafil'),
termenii moldoveneşti ali În primul rînd funcţia de a evoca lunea copilăriei,
creind sau numai sugerînd o atmosferă şi o stare de intimitate : omttt,aidă,
ul.ilii,cerdac,fâril.şuyâ, colea ele.
O auurnită cruditate a expresiei, cu originea in lipsa ohcărol' convenţii
şi constrîngeri în limbajul familiar, îi asigură regionalismului o particulară
duritate care-Iface propriu funcţiei satirice : "În două porţi infernul portalele-şi deschide,f Spre-a încăpea cu mia răsufletelehîde/TiraniIor ee pier." (M.
Eminescu). Hegionalismulintră in alcătuirea limbajului satiric mai ales prin
reluţ.iilepe care le dezvoltă cu alte categorii de semne lingvistiee, neologisme
mai ales. La L L. Caragiale, fonctiea regională a unor neologisllle.:ayrisof,
carimi, ,qhivizillne,inclziziţâ, illfllichillil,monşi'ir,l/lo!llzerneetc. are funcţia
nu atît de a localiza,cit de a satiriza personajeledin perspectiva relapei dintre
esen\ă şi aparenţă.
Ft1ncţionind,asenleniimaginii artistice, ea semn de gradul II, regiollalis111111
vine in textul literar (mai ales narativ) eu sugestia diferilelo1'rilportu 1'i
externe ale semnului lingvistic: (',Ulumea, materială sau spirituală, a satului,
eu lumea eiladină, ClIlumea eopilărieietc., ee! mai adesea indiferent elestruetura lui internă.
Struelura internă, raportul dintre semnifieant şi semnifieat, adică,
trece În prim plan prin întrebuinţarea regionalismuluiea mijloe de nuanţare
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române" în secolulal XVI-lea (dovada în sprijinul raţionamcnl.ului: fenomenul
scade în secolele următoare '.'pe măsură ce lexicul limbii române se îmbogăţeşte, expcrien].atraducătorilor creşte etc."). In plus, se încearcă () explicaţie
pentru apariţia fenomenuluiîn sine, presupusă a fi valabilă atît pentru originalcle străine, cît şi pentru textele laice culte originale româneşti, unde apar
fapte de acelaşi tip, anume: "insistenta semantică" realizată prin alăturarea
unor sinonime. Totodată se urmăreşte fenomenul În unele texte bisericeşti
originale şi laice culte şi se afirmă că apariţia lui aici se datoreşte influenţei
traducerilor bisericeştişi, de asemenea,influentei limbiipopulare; se consideră,
de asemenea, că procedeul insist.enlei prin repetare esLe caracterist.ic atît
limbajului bisericesc, cit şi celui popular".
Heţ.inerncă secvenţele de sinonime coordonatesînt puse pe seama unui
p r o c e ele 11 sti 1i sti c generator al modelului ori constînd dintr-o mauieră a pructicării modelului constituit".
Ipoteza ar urma să fie verificată şi evaluată În perspectiva limbii literare.
Notăm că aceeaşi ipoteză pare să fie avută în vedere şi de D. Bejan"
şi M. Bucă --1. Evsecv" în următoarele două situaţii. D. Bejan consideră că,
prin folosirea sinonimelor, Ureche "a căutat să. Înlăture monotouia textului"
şi inserează, fără nici un comentariu special, printre exemplele de sinonime
ocurentc în locuri diferite, exemple de sinonime coordonate ca : avuţia şi
siriusuta, M. Bucă şi L Evseev remarcă "procedelil"de "cumulare a sinonimelor. în acelaşi context pentru il r eI i efa [subl, ns.] o anumită notiuue",
procedeu pe care îl ilustrează eu exemple din limba actuală de tipu 1 : friea
de a ignora tnîormoti«şi teama de a fi sirioii de exceseleei.
De asemenea, credem că interpretarea secvenţelor ele sinonime coordonate drept un procedeu eu intenţii stilistice se sprijină pe un alt sens al termenului de tautologie, înregistrat în surse lexicograf'icede uz larg: "fenomen
siutaet.iccare constă din repetarea unor cuvinte cu acelaşi sens, dar eu Iuncţiuni diferite, marcate de obicei prin deosebire de intonaţie sau de formă şi
care, exprimind identitatea celor doi termeni, are rolul de a sublinia o calitate
sau o actiune" 11).
:1.1.Pornind de la observaţiilc amintite In cele de mai sus, vom încerca
şÎ noi o explicaţie pentru un tip de constructie cu sinonime coordonate nerelevat pînă acum, deşi exempleilustrative apar uneoriîn lucrările merrţionatetv,
E vorba de secvente în care unul din termeni e literar, iar celălalt regional,
apărînd în texte literare, originale şi traduse, din perioada 1640---1780.De
6 VeziL. Seche,lucr.cit.,p. 107,109---1Hl.
SintÎnregistrate
chiaruneleconstrucţii
5inOllitnÎee
juxtapuscfrecvente
În celemaivechitraducerireligioase
"preluate"
detextelelaice
originale.
Al.Hosetti(ILH,VI,1\H6,p. 249: vezişi ILH,19f>8,
p. 570),la careautoarease
rdcri,ÎI]legăturăcu"proced
eulinsislenţei",
il înregistrează
printretl'ăsltnrile,,1imbii
vorbite".
7 Vezişi semniJicaţia
pentrllevoluţiavocabularului
românesc
pe care o atribuieO.
Densusianu
(HLHII 5(7)apariţiei,în turnuripleonastice,
a lllHlÎtermenfrecventahltllride
unulTa!'(şedea... de-şirl1l'Osa
trupulŞiodihniia
lfngâpul,Coresi):termenulrar (odihniia)
re·
prezintă.indicelede evoluţie.
RSinonime
şi seriisinonimirc
Inlexicu/
Cronicii
luiC;rillol'c
Ureche,
inLI.,22,1\)f>U,
p. 12il.
9 Probleme
descmusi%gie,
Timişoara,
11l76,
p. l'l6.
10VeziDEXs.v.tautologie
2.
11La Al.Hosetti,B. Cazacu,loc.cii.,exemple
dinVarlaamşi Dosoftei.
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ex. : Dulăul ... indalâ toată piidurea de l:I1I':11uri
.i de Irrehăitur! itnplu (Cantemir, Istoria iaoglificâ).
:1.:). Contextele pe oare le-am analizat sînt selectate dintr-un dicţlonar
al termenilor rcgiorialicare apar în l.exteleliterare din perioada menţionată,
elaborat la Institutul de Lingvistică= şi aflat acum În curs de editare.
Specificul corpusului la care am recurs (DTH) asigură autenticitatea
caracterului regional al unuia din termenii care figurează în structurile la
care ne-am oprit. (Aut.oarcleau acordat sta tut.ul de termen regional- eu
specificarea ariei de circulaţie .- cuvintelor pe care le-au înregistrat în dicţionar, În urma aplicării unei proceduri care Iace uz de trăsăturite-dialectale
cunoscute ale limbii epocii, confruntate eu datele dialectologiei eu privire
la stadiul actual de evoluţie fi graiurilol'.)
Caracterul literar (sau, poate, formulat. mai prudent pentru perioada
1640---]780, caracterul general) al celuilalt termen a fost stabilit de noi ţinîndu-se seamă de: a. indicaţiile stilistice reieşind din modul de tratare ca
şi din atestările cuvîntului respectiv în principalele dicţ.ionare ale limbii
române şi b, faptul că cuvîntul n11apare în DTR.
Aşadar izolăm din mulţimea secvenţelor de sinonime coordonate pe
acelea în care unul din termeni are răspîndire restrînsă, iar celălalt are răspîndire largă şi, foarte prohabil, în măsura în care limba liLerarăera cnnstituită, prestigiul apartenenţei la aceasta.
Termenii regionaJi din relativ multe contexte sînt presupuşi a circula
într-o singură regiune1".De ex.: brehăitnră (menţionat Înainte) în Mold.,
şupire în T. Horn. (si![i e de răpire şi de şupire Jl(ISr1l'i/o[',
V((J'laamşi Joasa!"
H(71), zăticnire T- Horn. (multe zătieuir] şi piedici acolo li s-tni prins, H.
Greceanu),halal Cris. (le voi potopi CIImoarteaşi ca halalul, Cazanle ] 692),
binltt Criş. (anzim noi aceastea binte şi pedeaps«a jidoniloi; CazanielGH2).
Apar însă şi termeni presupusi a circula în mai multe regitllli;De ex. : nişlol11
în Criş, şi Trans. SV toezi nevoileşi niştotele noastre, MiscelÎ.trleLl
sec. XVII),
hasnă T- Rorn., Ban., Criş., Trans. SV şi N (cl/vÎntullUI,:Dumnăzău taste de
folos şi de hasnă, MolituenicHi95).
'
:1.:1.Relaţia de coordonare Între sinonime este exprimată în modul
ee! luai clar prin şi, ca În toaLecontext.eleprezentate NUC\aeUIll.Ea poate
să fie redată Însă şi prin juxtapunere, în struct.uri mai simple sau mai complicate precum :
El... silţu amilgelii,clll'sa vicllŞllgllllli..
.. sâ si! faeli Jlriimi (Cantemir,
Istoria....) ---relapa de coordonare se stahileşte Între termenii sinonimi care
au determinante, la rîndul lor, sinonime ;- Nu iasle unde s.ă pui aliîii, .IlU
iasle llndesi"ipllÎmehhml (1.Mîniat, Pialra zminlelii).Ce vă tulbllratiin deşert?
Ce /icigllcUivifiÎn hal' ? (NIoli/venic] 706) reia[.ia,de coordonaree stabilită,
la nivelul frazei sau în afara ei, între pr.opoziţ.ii,identiee sau diferite .dar
construite simetrie, în care termenii sinonimi au fune!.ie(aeeeaşi în ambele
propoziţii) de părţi seeundareH•
12Mariana
Costinescn,
Magdalena
Georgescu
şi Plol'cntina
Zgeaon,
Diclionarullermmilo.r
reflianali
dinlim.ba
ramlln!l
literol'tl
veche(16'411-1780)
(= DTH).
la Conform
cu caraelcrizal'ea
elin DTH.
14Amprezentataiciexeiusiv
contexteîn caretermeniil'ool'donaţi
sint,conform
defini-ţiilol'oferitede DTH,idenUei
dinpunctdeverieresemantic.
Credem
'însăeăexistenţa
proccdcuIui (daciivomreuşisădemonstrăm
e:1aieie vorhadeunproeed
eustilistic)
poatefi.intădt,lprin
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:!,l,. Tipul de construcţ.ie descris este reprezentat în colecţia noastră
printr-un număr relativ mare de exemple, extrase dintr-o serie de texte
traduse-şi originale, bisericesti şi laice din stiluri foarte diferite (beletristic,
istoric, j uridic, didactic, filozofie etc.), aparţinînd unor mari personalităţi
(Varlaam, Dosof'tei,:Vlironşi Nicolae Costin, Cantemir) sau unor anonimi,
texte distribuite pe o perioadă eleaproape un secolşi jumătate, situată eu mai
hine de un secol după apariţia primelor texte româneşti. Din cauza acestei
situalii,ni separe grei! de admis că ne aflăm în f'aţa unor simple greşeli(pleonasme sau tautokigii), greşeli asociate cu o formă specifică, adică distributia
diferită (literar/regional)a termenilor. Existenţa acestei forme speeifice,corehorată eu frecvenţa exemplelorşi diversitatea textelor în care apar, ne face să
înclinăm spre interpretarea construcţiei ea fiind generată de un p r o ce ele 11
s Li li sti c.Prin acest procedeu s-ar urmări, În afară de insistenta asupra
unui. anumit concept (insistentă care se poate realiza, după cum s-a arătat,
prin termeni eoordonaţi oarecare, fără ea vreunul din ei .să aibă caracter
regional), var i ati a expresiei, realizată prin schimbarea registrului stilistie al termenilor coordonaţi (regionaljliterarsau general) şi e x Il 1i car e a
unui termen prin celălalt>",fie că termenul regiomtl,avînd primul loc în secvenţă, este explicat prin cel cu circulaţie mai largă (fiind tniăleţ», au sămă1uHs-itu.qiudecat..., DosofLei;fiind... ucuiători.... băsăoaşişi .pizmaşi,VarlaarH
şi !o(/saD,fie invers, termenul general, pe primul loc, este explicat prin cel
regional (cIInemăsurată şi nesămăluităînţelepciunea sa, CronicăelinMoldova,
sec. XVIII; piudindu-Işi leşuind la strîmtoare,Dosoftei). Prima interpretare
presupune intenţia scriitorului de a face accesibil unui puhlic mai larg Lermenul specificunei anumite arii, mai mult sau mai puţin restrînse; cea de a
doua, dimpotrivă, presupune intenţia scriitorului de a face accesibiltermenul
general pentru publicul din regiunea de apariţie a textului (termenii nemăsutat
şi pind: sîni explicaţ! în cele două texte din Moldovaprin termenii regionaH
moldovenescnesiimâlllilşi, respectiv cu răspîndire în Mold., Ban. şi Trans.
SV, Leşui.
:1.5. În sprijinul ipotezei conform căreia construcţia în discuţie ;n' fi
generată de un procedeu stilistic credem că poate fi adus faptul că aceleaşi
secvenţe, frumoasclşi ghizdauă,respeetiv !'timsca[eşi glzizdâvie,apar în texte
diferite: faptelecuvîntuluisău "I'n!aşa de i"l'nl1lOaSe,
aşa de !)hizdal'c(CanteIuir),
Sara, frumoasă şi !lhizdavl foarte (Cronid\ anLe1730, Trans, SV), Polixelliia,
loartefrul1loasăşi ohizdavă (Istoria Troadei,ms. din T1'a11s.,
17,19),frumoasl
la cl!ipşi uhizdavăco o lmpârâteasâ (Alimmile Pl'ecistei,Tl'ans. SE, 17:")());
alftafrîmseaţe şi Jhiztlăvie (Dosoftei),lrî1l1seaţeaşi !Ihizd:lviiatrupului (Lilta··
uita sllf'leteascâ,Moiel.,1755). Faptul apariţ.iei În texte şi regiuni diferite a
constrl1eţ.iei
menţionate (celedouă constructiise redue, de fapt, !a una singură,
pentru căsubstantivele din eea de a doua sînt del'ivate de la snbstantivele
exemple
in caretermeniic.oordonaţ.i,
unnlliterclrşi celălaltrcgional,
sIntuşordiferiţidinpunct
devedercsemantie.
Deex.. aflasell1cidr:an
şi vremeIl,ql'âirăudeboieri(N.Costin)-...meidcan
Molel.
"moment
favorabil"
; alldatştire....cumcăaumuri!,iarpestetreiceasuri
auscosoltIIwzil,
cumcă,,-auluzi!(E.Kogălniceanu)
--.mezi!Mold."aetofieialsauÎnştiinţare
scrisă".
15.Cp.CIlslruetll1'i1e
detipulBa/laLacului,
Lacullczcr,
considerate
de 1.Toma(Despn
faulolo,qiile
loponimice,
în SeL,XXXIV,1983..nr. 6,p. 498·_·502)
LaU
Lologii
toponimice
consti-:
tllite.dinll'"un
ap.elativ
"glosator"
·şiun toponim,
ambeledenumind
acelaşiloc.
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din prima) constituie o dovadă că ea era lin fel de "construction fig{oe"în
perioada respectivă.
În sprijinul interpretării construcţiei drept o explicaţie a unui termen
prin celălalt ar putea fi aduse exemple în care conţinutul explicativ este
marcat sintactic, prin funcţia de apoziţie pe care o are cel de al doilea termen
în raport cu primul: iară ZirlOIIaiesia-i Ieqluiteriul, zaconicnl (Dosoftei),
ali scos zaeon.ululsau lea!Jli nemţeştiintărire (M. Costin), am /1112111
... ş ăsitui
În [ereasttă !jiupîneasnsau do a mna aceea (Halima, ms. Mold.,177!)1\1.
:Ut in contextul era iute şi qata la răspunsuri şi «[at ă din tscustrea
minţii era şi marphiol şi viclean (Berloldo,ms. Mold., 1779,singurul de acest
tip pe care îl avem), faptul că cei doi termeni coordoriaţi sînt procedaţi de
adverhul .;i cumulativ pare să pledeze pentru interpretarea lor drept nesinonime, deşi defiurţiile din dicţionare îi arată a fi sinonime (DLH : J]l([J'ghio!
1.
"şiret, şmecher, viclean, intrigant", sens ilustrat, între altele, prin contextul
nostru). Această interpretare însă poate să arunce Indoiala şi asupra definitiilor oferite de dicţionare pentru (unii dint.re) ceilalţi termeni or.urenţi Tn
secvenţele de "sinonime" coordonate. Această Îndoială reprezintă În fond o
întrebare la care, eu datele de care dispunem în momentul de fată, IlUputem
răspunde.
'in aceeaşi ordine de idei, ne permitem să facem .'iidouă sugestii cu privire la viitoarele investigaţii. În cazul traducerilor, o comparaţie eu originalul
a construcţrilor coordonate de tipul analizat de noi ar putea aduce unele
clarif'icărieu privire la cauzele care duc la apariţia acestui tip de construcţii
întrucîtva ciudate. Ar fi, de asemenea,interesant să se urmărească construcţia
în texte literare apărute după 1780în toate regiunile,spre a se vedea ce exLensiune În timp are. Această investigaţie istorică ar putea adur.c lumină În
privinţa stahilirti Iunr.ţiei stilistice a constructiei. (Fireşte, această cercetare
este mai dificilă at.ita timp cit pentru perioada următoare aq,llui 1780 nu
există un dicţionar de felul celui pe care ne-am bazat noi cercetarea.)
"
COORDINATE
SYNONYMS
: LITEHAHY/DIALECTAL
IN OLDnO:.vIANIAN
TEXTS
i\BSTHACT
Throughnut
finumbcrofIlternryRomnnisu
textsj'rorn1fl40···1780ouecanobserve
the
occurence
ofsomemerelypeculiareonstrudiolls
eOllsisting
ofpairsformedoutfromcool'dillated
SYlJOllYIIlOUS
worc!s.
In eachof thesepairsonememher
seemsto Ileo]'to hecorne
l.heliterary
one,whereasthe utile!'hasan obviousdialeetalstatus.
The.authortries,outlwonehaJld,to fineisomecriteriacnablingoileto giveoileof t!te
members
of eachpairlliestatusof"(quasi)Iiteraryword"and,Ollthe oUle!'
hnJld,to givcan
explalJiltion
for I.heuse of thesepleonasticCOJ1struclions.
It shouldbe pointerlout thHIsuch"pleonastic."
constl'\IctiOJlS
are hy lin rneansto ile
cxplained
as the resultDtsumeaWkWHn]
USl'
oI"tllClartgllage
; 011
the contrary,thcyaresti1isticaUymntivatccl.
Inslillliulde LingvistiCII
BI.ICllrpşti,
sir.SpiniHarel,nr. J2

16Remarcăm
că si În contextele
cllnDosoftei
si ivI.Costinse'repetăaceeaşiperechede
cuvinte(legeşi zacon)
1r!'dOUfl
ipostaze(CI]şi IăriISll[je).

FONETISMEHEGIOl\'ALE, POPULAHE ŞI AHHAICE IN conn:ELI
POPrI BR\'fFL
nl
C. DIMITRllJ
1. Domeniul foneticii relevă În modul cel mai evident asemănările
şi deosebirile dintre aspectul vechi şi cel actual al limbii române literare.
in acest sens, pentrn realizarea unei impresii generale privitoare la locul
Codiceluipopii Bratul (= CPB) în cadrul limbii române literare din secolul
al XVI-lea, comparăm, pllltru început, din punct de vedere Ionetic-, CPB
cuCodiceleVoroneiean(= CV)şi 'I'eiroeoanqbelul
su: Coresi(= CT). Comparaţia
o facem pe baza a cîte trei mii de sunete din fiecare text (o mie de la p. 1 sqq"
o mie de !Ia p. [iOsqq. şi o mic de la p. 100sqq.), din care am luat în consideraţie ceea ee este deosehit f aţă de limba literară actuală (adică elementele regionale, populare şi arhaice), aşa cum se vede din tabelul imediat !urm[rLor.
Textul
CPB
CV
CT

p. 1 sqq.
(1000sunete)

p. Z,()
sqq.
(1000sunete)

51(5,1
%)
fî9(6,\J%)
83(Il,iJ%)

73(7,:3%)
123(12,:1
%)
04(6,4%)

p. IODsqq.
(1000sunete)
G2(G,2'1.»
122(12,2%)
59(5,9%)

18G(G,2%)
414(10,4%)
20(i(G,8%)

Datele de mai sus relevă faptul că, din punct de vedere Ionetic--- luînd
in consideraţie aspectul cantitativ ----CPB poate fi pus alături de CT, ambele
fiind mai apropiate de limba literară actuală (faţă de care Ionetismeleregionale,
1 Textelecomparate
au fosttranscrise
în alfabetlatindupă!lormele
pe carele indicam
InAlfabetul
cliirilic
1nCodi"ele
llopiiBratul(lncursde publicare).
Pentruo comparaţie
a acestor
textela nivellexicalŞimorfologic,
vezi,Ile exemplu,
C.Dirnitrtu
,Vocabularul
dinj'\posrulul
pOllil
B1'1I1111,
ÎnAUI,XXI,1[175,
p. 1\)-37,şi Observatii
privitoare
la tnorţoloqia
dinuneletexteromâneşti,în ACI,XXVI,1D80,p. 65--·82.
2 Subliniem,
111S[I,
că textelelnute[n discuţ.ie
nu sînt uniturc la tonlenivelelelimbii.
De exemplu,
din punct-de vedereIexlcnl,
CPBse apropietie CVprin cantitateaelernr-ntelor
regionale
şi ieşitedinuz (careîn acestelextereprezintă
ln jur de20'%cuvinte-Lil
ln CII6-7%
cuvlnte-text),ambeledcoscb
Indu-sede CT,unde elementele
regionale
şi ieşitedin uz slnt'!n
proporţie
cie abia11%cuvinte-t
jtJucu 3%cuvinte-text.).
Veziarticolul(citatInuot.i1) Vocabularul..., p. :l7.
25 Lingvistică203
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populare şi arhaice însumează 6 --7 procente), în raport cu CV, care este
mai depărtat de limba literară actuală (faţă de care Ionetismele regionale,
populare şi arhaice depăşesc 10 procente). Forietismele diferite de limba
literară actuală (regionale.populare şi arhaice) din CPB apar - din punctul
de vedere al utilizării lor în spaţiu şi timp -_. ca un "amestec", explicabil
sau prin straturi succesive datorate unor copişti diverşi, sau, mai curînd,
prin apartenenţa celui ee a scris textul la un grai de tranziţie,
2. Cercetind, în cele ce urmează, întregul material fonetic din CPB.
ne oprim în mod special la ceea ce nu a fost preluat de limba literară din
zilele noastre, adică la Ionetismele regionale, populare şi arhaice, Subliniem
că identificarea Ionetismelorregionale, populare şi arhaice din CPB în raport
cu limba literară actuală scrisă nu este posibilii fără luarea În discuţ.ieşi a
unor fapte de grafie",
în legătură Cl1grafia, prezintă interes vocala a atunci cînd, precedată
de o semivocală palatală, aparţine unui diftong ascendent notat în chirilică
prin 1:. Trecînd peste situaţiile în care 1,notează în mod cert fie diftongul ea
(alergarea,140/15,arătarea, :18:3/22,
cine-nu scăpo!335/7--8 etc.), fie vocala e
tlucrarea, 1/15, punea, 25Bj5 etc.), atrage atenţia în mod deosebit o grafie
de tipul A'KI\.1,
140/14.La întrebarea dacă în acest cuvînt 1;:notează ea sau c
răspunsul nu credem că poate fi precis. În CPE acest cuvînt are trei grafii--,1,61\.1,
18 ocurenţe, ,1,'1>:1\.1,
5 ocurenţe şi /\;kK.l'.,
2 ocurenţe-, ultima dintre ele
necesitînd unele comentarii. Conjuncţia actualii dadi a luat naştere pe terenul
limbii române din de + ca, fazele evolutive fiind considerate deca > deaca >
daca> dacă', Cu alte cuvinte,admiţînd această etimologie, observăm că
decă nu reprezintă o etapă în evoluţia, În principiu acceptată, de la de + ca
la dacă. Ca urmare, se poate pune problema: decă este o formă a conjuncţiei
dacă sau a altui cuvînt'? Primul context - în care decă este în legătură cu o
propoziţ.ieee trebuie considerată principală - nu trimite la conjuncţia sub ordonatoaredacă,ci la adecă"cu aîereza lui a- şi cu sensul de iată»:"E slugile
mersără şi nu aîlară ei întru temniţă. Întoarseră-se, vestită grăindu: <led!
arnu temniţa aîlămu-o încheiată eli toată tăriia şi păzitorii stindu naintea
uşilor. Deschiseră; înlăuntru nice unul 1111
aflăm", CPB, 52/6-7. Şi mai
evident este sensul de iată În al doilea context, unde după. deeă - pus în
legătur fi tot cu o propoziţie ce trebuie considerată principală - cel ce a
scris a început cuvîntul bărbaţii, pe care l-a şters cu trei linii orizontale, "traducînd" mai întîi pe decă prin ială şi abia apoi scriind cuvîntul .bărbaţii:
3 In discuţiadefaţăaveminvederemaialesfapteledelimbă,menţionînd
doarmtreacăt
ceeace considerăm
că reprezintă
faptedegrafie.
• VeziAl. Rosetti,Istorialimbiiromâne,
Bucureşti,
1978,p. 517-518,undese dauşi
uneleindicaţiibibliografice
şi se înlăturăipotezadacă< de+ v-hg, ake,tntructtaceastapresupuneLlU
tleacă,iar "textelenu cunosc
... decîtpe deaca"(p. (18).O altă ipotezăformulează
Al. Proccpovicl,
Pe drumnrile
diclionarului,
Probleme
de sintaxă,conjuncţtilc
i interjecţiile
de,ca şi ră, dacăşi dee ("Dacoromania",
XI, 1948,p. 44sqq.), dacă< âeestreCUIn.
Aceastii
ipotezăni.separemaipuţinconvenabilă
decîtceaaparţinlnd
luiW.Meyer-Liibke
(dacă< de+
ca),datoritădificultăţilor
<lea proba,pedeo parte,existenţa
_. inlatinadincarea Juatnaştere
româna- a grupului
deesleccmIl
şi,pedealtăparte,evolutia
lui-u-(dineecum)
la -ă (dindacă),
Ipotezaproveninţei
lui dacăelinde+ că..- acceptatăInDEX- prezintăşi ea dezavantajul
dea nuputeaexplicain lIlodC()l'iV(
nabilpe -a dind(e)aca
intilnit1nlimbaromânăveche(vezi
maisus)şi, sporadic,
Îngraiurile
nctllale(veziALRl, II, harta273,punctul897).
il Pentrusensul<leiatăal luiadecă,
veziDA,S.v.adecă,
şi Al.Rosetti,op.cit.,p. 569.
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"Veni neştine, spuse lor: deeă, iată, bărbaţii carei băgatu întru temniţă sîntu
întru beserecă, stîndu şi învăţîndu naminii", CPB, 53j7-13. Că în CPB decă
poate fi altceva decît deca rezultă şi din faptul că pe aceleaşi pagini în care
decă nu introduce propoziţii subordonate (ci este pus În legătură eu propoziţii
ce trebuie considerate principale) apare şi deca avînd calitatea de element
de relaţie subordonator în frază: .Deca auziră cuvintele acest.e, preuţii şi
voivoziibesericii şi potropopii nu dorniriia-se'de eiştr....", CPB. 52/20---53/5.
Altfel spus, sensul contextual al lui decă din CPB permite ipoteza că în acest
text decă reprezintă forma aferezată a interjecţiei vechi adecă (=, iată).
Impotriva interpretării lui decă drept adecă (c,dată), Însă, se pot invoca
anumite fapte. Astfel, În afara ipotezei unei greşeli de scriere, notăm că În
CPB rornânescul decă traduce acelaşi cuvînt ca şi deca, şi anume, slavonescu.l
laKO(compară p. 52/10--11 cu 52(20).Pe lîngă aceasta, în secolul al XVI-lea
există cîteva atestări ale formei deacă (în chirillcă A'kK;r,.),
acestea probînd
că -a (final, neaccentuat) trecuse la -li şi Înainte de reducerea diftongului
-C(l-(în chirilică 1;:)la -a-o In toate aceste atestă ri, deacă introduce propoziţii
secundare, ceea ce Înseamnă că este În mod cert o conjuncţie subordonatoare
care, din punctvde vedere grafic, poate fi pusă în legătură cu decă pe care
l-am presupus a fi adecă af'erezat, Găsim, astfel, o ocurenţă a conjuncţiei
subordonatoare deacă În Catehistnul Moriian : "deacă [A'kK;!,]ne-au datu
Dumnedzeucuventele.saleafară să ne ispăşim..., dară prin ce ne vom (ispăşi) '!"
(după Al. Rosetti, 2\/felangesde Lituţuisiique el de Philoloqie, CopenhagaBucureşti, 1947, p. 549). Două ocurenţe ale lui deacă subordonator apar În
Cazania a doua a lui Coresi (ediţia S. Puşcariu --A. Procopovici, Bucureşti,
1914)6: "deaciinu vorn mai putea răbda lnnotăforii bura, atunce ,amu cadene-se noao a merge....", :176/2--<'1;(şi dintre) "aceia deacă se duseră, începu
Isusll a grăi...", 525/:31.O ocurenţ.ă a conjuncţiei deacă se întniheşte şi în
Palia de la Orilşiie(ediţia VioricăiPamfil. Bucureşti, 1968)1: "şi fură dzilele
Iu Adamll, deacă născu SitrI, 8 sute de ani", 25/4--5. Adăugăm,în sfîrşit,
că, sporadic, unele texteprohează nu succesiunea daca :> dacii,
I ci anterioritatea lui dacr1faţ.ă de daca: "dacă am văzut toemala de buna voe, noi încă
ne-am pus peceţile pentru mai rnare mărturie....", zapis din judeţul Bacău,
1581, după Cllvenleden bătrîni, 1, 1878, p. 29; "daca au venit moldoveanul
de unde au fost, el ş-au găsit moşiia impresurat<ă>", proces din Tîrgu
Jiu, .1591,după CUlJente
den bătrîni, l, p, 47 (ambele exemple sînt menţionate
de Al. Hosetti, op. cit., p. 517),
Toate aceste fapte arată că, admiţînd provenienţa lui dacii din dc ca,
este .uecesarăo revenire ast1prafazelor cvolutive ale acestui cuvînt din punctul
de vedereal graiarilor reflectate în textele vechi. Astfel, cu toate că în mod
e In acesttext, c.onjuncţ.ia
subortIonatoal'e
in discllţ.ie
apareo dată In .fol"llla
decaÎn
textulevanghelie
(491/11),
de douăoriin formadeacâInomilii(ve:tiexemplele
pe careledăm
Intext)şi de \)4de ori1nformadeacaInpredosJovie,
texteevallghelice
i omiJii(exemplu,
:l/19).
'/ In aeesttext,pc lIngăuniculdeacă
..citatmaisus,aparede 40de oridcaca(exemplu
9/14).SUbliniem
cuaceastăocazied\, Impotriva
apreci.elii
dtate Innota4, Lextele
dinsecolul
al XVI-leaat!)stă(peltngădcaca)şi pe deacil,cu!Jrecizarea
eliacestJuerulllItrimiteîn mod
obligatoriu
la provenienţa
lui dacădIn de.! v. 1)g.alw.

388

C.DUvI1THTC

logic se poate admite succesiunea deca :» deaca > daca :> dacă, totuşi, în
gtaimile reflectate în textele vechi"se constată şi existenţa unor Iazc.nemenţionate -- chiar dacă acestea apar sporadic-o, şi anume, deacă atestat în
CatehistnulMartian, Cazatiu:a doua fi lui Coresişi Paria de la Orăştie(în ipoteza
că nu Ciconsiderămformă aferezată Hluiadecli, tot aici ar trebui not.atsl decă
din CPB, la care ne-am referit mai sus). Pe de altă parte, faptele regionale
invocate mai sus trimit ];1ideea nerespectării ordinii fazelor evolutive cousiderate normale, în sensul că forma dacă este at.estată în 1578 în graiuriled.e
tip moldovenesc înaintea formei daca întîlnită Îngraiurile de tip oltenesc
in 1f)Hl.Transformarea lui -o în -ii se poate explica prin ..analogie: aşa cum
la elementele muştenite din latină a neaccentuat şi neiniţ.ial trece la (/9,tot
la fel trece Ia ă şi a neaccentuat şi neiniţ.ialdin elementeleformate pe terenul
Iimbli române, Astfel spus, fouetismele sporadice deacă(chiar şi r,,leciidin
CPE 1)şi dacă, anterioare lui (Iaca, reprezintă evoluţii normale.în textele din
secolul al XVI-lea, unde elementele regionale pătrund eu 1!şllI'il1ţr1
în ceea
ce considerăm drept limbă română literară. veche.
Cît priveşte forma decă din CPB, aceasta permite celjiuţln două interpretări. Ne referim, pe de () parte, la posibilitateaeaqecă să fie o conjuncţie
subordonatoare întrebuinţată "greşit", in sensul utilizării ei în legătură eu o
propoziţie care al' trebui considerată principală. în această ipoteză, am putea
vorbi de anacolut, construcţie populară care în exemplele citate din CPB
se caracterizează prin aceea că vorbirea îutr-sruptă la un moment dat In
cadrul unei {razenu mai este continuată în aceeaşi frază, ei tntr-o altă (rază..
Pc de altă parte, decâ din cele două exemple din CPB poate reprezenta forma
aîerezată a irrterjeeţ.ieivechi adecăcu sensul de iată. Admiţînd această ipoteză,
am putea vorbi aici de un fapt regional caracteristic epocii vechi a lirnbii
române, în acelaşi sens in care mai tîrziu, prin f'orieticăsintactică, adverbul
adiâi apare în forma dică ,,-Nati-o bună, că ti-am frînt-o 1 zise Trăsnea ;
cînd la dică, nu-i nimică" (1. Creangă,Opere,Bucur'eşt.i,1972 ediţia biblicfilă- p. 294; vezi şi DA, s.v. adedi).
;J. Un alt fapt de limbă veche care are legătură eu grafia poate fi pus
în evidenţă prin luarea în discuţie a slovei a, E(numită iesi), care .este .irrterpretată îIl maniere diferite. Astfel, llIlii speeialişti eonferă lLti G, E yaloare
ntunai de e (vezi, de exemplu, Floriea Dimitrescu, TeiracuangPdllllui 'Coresi,
Bucureşti, 1!J(i3,p. 27). în ultimul timp, Însă (vezi, dc exemplu, Codicele
Voroneţeaneditat de Mariana Costil1escu,Bucureşti, 1H81,p. 96), lui a,.E
i se atribuie şi valoare de e dacă este preeedat de consoană ({rate)sau dacă
se află la începutulllllor llume proprii străine (Efesll),dar - potrivit normelor'
ortografiee actuale - şi valoarea de ie, dacă se află la început de eUvînt sau
de silabii (ierbile, grâiescll).
Pentru a putea hta o decizie la earesă avem motivaţie,am urmărit
în CPB grafia tuluror celor 34 de euvil1Le-titlu(la eare adăugăm, pentru
unele forme ale sale, şi pe a f'i) cu freevenţa,de 1 O()!)cuvinte-text la începutul
g GraillriJe
actualereflectat.e
in ALHnu prezint.ă
interesdeosebitIn accastăprivinţă,
Intrueltaki evoluţiafonet\ci.i
a accstciconjuncţii
poatefi considerată
în principiulneheiată
;
vezij\,LRI, II, harta273,undeîn rnajoritatea
punctelor
anehetateaparedacăsaudac/(d),excepţiilefiindconstituite
de eîlevapuncleîncaregăsimdaca(:\97),dică(335)şi dăcă.(28
şi214),
9 VeziAl. Hosetti,op. cit.,p. 370.
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cărora-înortografia actuală apare el sau iei'. înainte de a f'aceunelecomentarii
în legătură e11aceste cuvinte, notăm că, după părerea noastră, cei care extind
normele ortografiei actuale la textele secolului al XVI-lea nu ţin cont de
faptul cii în problema lui e- şi le· ortografia actuală arc un caracter mai mult
sau mai puţin arbitrar: eu toate că Ia început de cuvînt sau de silabă :le recomandă grafii diferite (e sau le) -- explicate prin tradiţie ori prin vechimea
mai mlcă sau mai mare it cuvîntului respectiv În limba noastră --,totuşi,
În exemple de felul celor de mai jos, în poziţia avută în vedere, pronunţia ,
am putea spune generală,este ie. Cu alte cuvinte, scriem pe de o parte erbioor,
el, este,ala: etc. şi pe de altă parte ierbar, ieri, ierta, femeieetc., dar pronunţ.ăm
În ambelesituaţii ierbiuor,ieI,iesle, alele,ierbar, ieri, ierta, femeieetc. Faptul că,
în privinţa lui e şi ie, regulile or'tograîiceactuale se abat În mod deliberat
de la pronurrţiearată că nu este logie ea aceste reguli să fie aplicateconsccuent
scrierii româneşti vechi, care avea un foarte pronunţat caracter fonetic (nu
fonologic).Lucrul acesta rezultă şi din felul în care sînt scrise în CPB cele
35 de cuvinte-titlu cu 10G5 cuvinte-text indicate În notele 10 şi 1L Astfel,
din 28 de cuvinte-titlu eu 817 cuvinte-text care astăzi aula început pe e-,
26 de cuvinte eu frecvenţa 812 se scriu şi în CPB cu e-, dar 2 cuvinte eu frecvenţa If au Ia început atît pe e-·,cit şi pe ie-12,Cit priveşte restul de 7 cuvintetitlu eu 101 cuvinte-text care astăzi au la început pe ie-, situaţia acestora
În CPB este următoarea : 5, eu frecvenţa 49, an la Început pe e-, iar 2, cu
frecvenţa 52, auIaInceput pe Îe_l2>.
Datele de .mai sus conduc la două soluţ.i]posibile.
a) in vremea şi În locul în care a fost scris CPB vor fi existat anumite
norme grafice (consacrate prin tradiţie), care făceau ea unele cuvinte (din
cele ce interesează aici) sil se scrie cu esau ie indiferent de pronunţia lor.
împotriva acestei aserţiuni vorbesc cuvintele eoanqheli
e şi evanghelist,care
în CPB cunosc atît grafia cu e-, cît şi eu ie- (vezi nota 12). Ad:ugăm - de
asemenea împotriva ideii de normă în această privinţă -- şilaptuI că in
textele eu.care facem aici comparaţia apar grafii diferite faţă 40 CPB.Afltfel,
în CV, lacv(wfJhelie,găsim şi ic- de două ori şi f- o dată, iar la eoanqhelisi,
în unica apariţie este utilizat ie- ; în CT, Însă, eoanqheliese serie întotdeauna
eu e· (euanghelistllU apare În acest text).
'
b) in vremea şi în locul în care s-a scris CPB yor fi existat diferenţ.ede
pronunţare - regionale şi populare În raport eu limba românii din zilele
noastre la tipul de elemente Iexieale de care ne preoeupăm aici. Ne gîndim
10J':slcvorbade r, eonj., ce,Illterj.(?),Efes,efesean,
efesese,
Eghipct,cyhipfeGll,
el,
lOlada,
clamil,EicoJ/,
Elima,e!lin,clusi,Emmor,
ende,Bneia,Enoh,episcop,
Erast,eres,Eseu,
eliopscă.
Cll,cvanghelie,
evanghelist,
lOlIfih.
Laacesteaseadaugilşi formele
lui a fi de tipulesle,
eraelc.Precizăm
câla formele
luia fi,preeumşi la celealecuvintelor-titlu
cişi.eluşi,nuamluat
tn COnsideraţie
şi ceeaeeerascriscu iiIsali'\\,de tipulIdilE,
tdClT1f
elco
11Aiciapar num,lişapteellvinte,şi anume:ieftin,ieremia,ierna.iertare.Ierusalim,
ieşi,ieşit.
12Celecareîncepşi cu c-şi cu ie-înt: !w·<an> [lIwlie,421/:3(4 ocnrenţe),şi iev < an> [lhelie.219/4(4 ocurenţ.e);CI)<: an> ghelislLi,
1/10(l oeuren!că)
şi ieu< an->
gIzelislii,
22:')/2(1 ocurenţă).în afara acestora,toate celelalte26 de cuvinte(vezinota 10)
ineCI)
cu C-.
13Cule.·estescrislIlremia,
152/,1
(l oCllrenţii)
- CIIprecizarea
căîn slavăeorcspondentul
este(;pfMfllf;
(1)__
oşi Ie.r<:u> s <: a> l <: i> mil,9/3(51oeuren\e; înSIaVll
sescrietot CU
16-).Celelaltecincieuvinte(vezinot.a11)au la începutC-.
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la faptul că nu numai la cuvintele mai noi în limba noastră, din punctul de
vedere al vorhitorului din secolul al XVI-lea (în grafia actuală ieftin, Efes,
episcop et.c.), ci şi la cuvintele moştenite din latină (În grafia actuală ierna,
ierta, el etc.) s-ar putea presupune, in loculunui esau ie-clar, un arhifonerncu o
pronunţare apropiată de e, ceea ce a deterrninat pe cel ce scria foneticsă utilizeze slova cea mai apropiată de imaginea lui acustică, adică e. Că aşa vor fi
stat lucrurile rezultă pe de o parte din faptul că, dacă uneori "auzea" totuşi,
ie-, atunci cel ce scria întrebuinţa pe ie- (şi nu pe e-) : Ieremia, Ierusalim,
ievanghelie,ievanghelisl(pentru CPB, vezi notele 11-12 iar la situaţia
din CV şi CT ne-am referit în text, mai sus). Interesant ni se pare că la cîteva
cuvinte din CT, cel ce a scris "auzea" dud ie-, cînd e- : Ieremia (1 ocurenţă) -Iremia (20 de ocurenţe) : Ierihon (1 ocurenţă) - Erihon (5 ocurenţe) ; le··
rusalim (62 de ocurenţe) -- Erusalim (4 ocurenţe). Pe de altă parte, în favoarea ideii că 6, Edin chirilica din CPB trebuie citit c- (şi nu ie-) vorbeşte
şi scrierea consecueniă,fării nici. o "greşeală",eu 6, E la cuvintele moştenite
din latină sau provenite din alte limbi, ceea ce poate proba că, din cauza
unor pronunţ.iiregionale14sau populare, cei ce scriau "auzeau" şi aici e- (şi
nu ie-) : e, conj. (CPB, CV, CT), efiin (CPE, CV), el (CPB, CV, CT), erna
(CPB, CV),ert«, ertare (CPB, CT), eşi (CPB, CV, CT) etc.
Păriudu-ni-se mai logică cea de a doua soluţie, potrivit căreia În timpul
şi ÎI1loculin care s-a scris ePB vor fi existat în graiuri diferenţe de pronunţare
faţă de zilele noastre, considerămcă trebuie respectată grafia din CPB, transliterind, adică, întotdeauna pe 6, E, căruia îi acordăm, deci, exlusiv valoare
de c-.
4. Un ultim fapt de limbă pe care îl luăm aici în discuţie este În legătură
cu slova -1'.Această slovă, numitii în, trebuie interpretată În CPB În funcţie
de locul pe care îl ocupă În cadrul cuvîntului, adică În poziţie neiniiială sau
în poziţie iniţială.
în poziţie neiniţială, slova .t- se întîlneşte sporadic în CPB, în cuvinte
ca ,\61J1If.ţr
,"HA, 107/;:),K'j.IO,
218/8 etc., Ia care, în locu1unde apare .t-, existenţa unui i care să preceadă pe Il nu are justificare etimologică. Slova .ţ.
neiniţială mai apare şi într-un cuvînt ca -1'&{\h.ţ.3bIlO,
418/7, unde existenţa
lui i Înainte <le 11este motivată etimologic, dar acest î este marcat grafie
prin" (ier). Admiţlnd aceste lucruri, apreciem că în CPB slovei .ţ. neiniţiale
îi corespundevaloareaIorieticăIiinotată în alfabetul latin prin n16: ,,61!lH.ţ.I'X.HAg
= deştingindu, !:Ci.ido
=,[Iini LI, .tGt\"-t3't1O
=ÎnbUnziiu etc. (pentru trimiteri
vezi mai sus).
14In favoareaacesteiideipot fi invocatecîtevaatcstărtdinunelegraluri actuale(aşa
cumapareleInALR),în caree inltinlsaudelainceputdesilabănUiestepreiotat: dl le (ALR.II,
d'
harta127,punctul812),eliaGri'
clic(ALRII, MN2759,punctul876),trebue
(ALRII, harta 244,
punctele836,858,872,928etc.),l'amiZic
(ALRIl, harLa1:J5,punctele53,61,279,334,349,
;353etc.)ş.a.
15AndreiAvram,Contrihuţii
la interpretarea
grafieichirilice
a primelor
texteromâneşti.
V,
SCL,XV,1964,nr. 5,avansează
ideeacă,fonologie,
în secoluluI
XVI-leaexistautrei consoane
nazale,dintrecaredouă---notateprin Mşi t1 sînt"determinate",
iar a treia·-notatăprin
-t-,- este"llcdeterminaUi"
(p, 604--6(5).
16Pentruinterpretarea
lui -r.intervoeaJie
dreptni, veziMarianaCostinescu,
op cii.,
11'1O;.!.
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În pozitie iniţială, slova a este foarte frecventă în CPB, putîndu-se
distinge două situaţii.
Prima situaţie se referă la cuvintele in care lui .f' initial ii urmeazăslova
in sau Il, cu condiţia ca aceste cuvinte să nu fie formaţii româneşti cu prefixul în... întrucît la aceste cuvinte "nazalitaLr.(l"Iniţială este notată prin
sloveleill\ sau H, urmează C[,. iniţial este uf.ilizat pentru sunetul marcat în
alfabetul latin prin 1- : -f.\",\Jl<c='imblaiu,219;0-10; .l'i\\GM3T6M'imbleiele,
270/7; .MII(\gC€
c=Împlu-se,208/7-8; '1'N\lMSTA''>
impluUi,327(3;'f'ilMln,}1.'l;,T'h:C,\
jmpărăteas(f, 88/13; .tdÎl\Il.r\jJ.Y'T'KCKffi=oimpârâieascâ,--21
; -f11K;r"cîllCâ,
18i20; .NN' = inde, 51(19; -}Hf'OlJ,HTl$jJ,'f.=
Îngo(ituJ'lf,
328/1 -1"1l:'T.1)1:\'.
inoiară, 134j11; 'f'fH1T<lIl€c=inotare,
244(1:3 etc.
Cea de a doua situaţie, întilnită frecvent în CPB,
cuvintele
în care lui 4 iniţial îi urmează orice slovă. Menţionăm aici posibilitatea că
lui . initial să-i urmeze chiar şi .\\ (eu H nuestenici un exemplu de acest
tip în CPB), dar numai in cuvinte formate pe terenul ,limbii române cu prefixul in-, Aceasta pentru că 11:\
apartine cuvîntului pe baza căruia a luat naştere formaţia prefixată şi, ca urmare, slova -1'are valoarea Ionetică ce in alfabetul latin se redă prin succesiuneaîn : '1'J\'S'IL'iJaca
=inlIwrţiia-$e, 100/21;
.{lMOI(ĂlI,HjJffiCIi\
=inmulţiri/-se, 69/9 etc.
O menţiune necesită şi cuvintele in care lui.1' iniţial îi urmează slovele
G sau n, întrucît în ultimul timp aceste cuvinte au fost transcrise de unii
cercetători după normeleortografiei actuale, adică eu itn- drepl. corespcndent
pentru chtrilicul .f. (vezi Mariana Costmescu,op. cit.. p. 102). In ceea ce ne
priveşte, considerăm că la transcrierea Codiceluipopii Bratul (# în general
a textelor chirilice din secolul al X VI-lea) nu trebuie gencraliplte diverse
norme ale limbii romane literare de mai tîrziu, ci transcriereă eu alfabet
latin trebuie făcută de aşa natură încît să indice cît mai fidel, În limitele
posibilului, specificulscrierii acestui text, care poate trimite J, specificulvorbirii -- regionale,populare sau arhaice (J celui ce fi scris fe,txlulrespectiv.
Cel ce a scris CPB utiliza inainte de li şi P fie slovele im- (vezi mai sus
_1',\\1\,'<110,
.f'Mnl\8c6
etc.), fie numai slova .- : .tii\;h, 3:\2/13, .1'&i\b.Tl'jJHH,
422/9,
-t-nl\€,445/2, .,IJ"ol(m,{:iO/1O
etc. Aceasta înseamnă că cel ee a scris nu (Juca
o singurâ imagine acustică a sunetelor avute aici în vedere, ci nazala de Ia
începutul cuvintelor respective o percepea uneori ca m şi atunci nota slova
chirilică M (vezi mai Sl1S+[U41\i, ,,j\\rlllsceetc.), iar alteori ea 11şi atunci nota
doar pe .f>,în care, pe lîngă î, era euprins[, şi nazala n. De aeeea, respectînd
grafia celui ce a scris, la transcrierea cuvintelor ce conţin pc.1' iniţial urmat
de 1>sau n, apreciem că -} avea valoarea fonetică de În- (in- urmat de li sau
p este Întîlnit şi astăzi În pronunţia neliterară)!7: -}I>.ffi=inblil,
4!iI\l,mojJHN=înlilătorii, .ni\€ inple, 4nt'0I(Tcc 'lupTatetc. (pentru trimiteri, vezi mai SUS).

17In graiurile
actualeseîntîlneşte
sporadic,
l!urmatde f in cuvintecasăluria(ALRII
M.N6 939,punctul362),yZufai
- cusubliuierea
autorului(ALI'tII, harta106,punctul858)etc"
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în sfirşit, "" initial poate fi urmateleoriceslovăin afară. de zn, n şi b,
p şi atunci are valoae foneticăneîndoielnică
de iu-: ""K,T'U.dc
iuvăţa, 51/19;
·fdWJltllldP,y'=
ÎlIgl'uparâ
47/14
-15'
,AAo,'!\I)Hi\\b=îndrăgimli,
336/12;
"")'1"
'1' P 52119
, -f'K6t.lTtf..=ÎntiIra,
v 1"4'1<l
c1,
ieuite(J,o!
o ; -f-i\tT,
olf"HTJl= înlăuntru
; JlNTHjl,"= mros
')1 .• ;
,
,1
,
.
-r
,
f
.
v
h
Fh, con], = lllsă, 1/7; .TPSo=Întru,23019;-t*phwk3.l\=
U1rineaza, -'>8011
I ,),1,6 'fd6M,!·tl
= înţelegu,11:1/18;.t'If.W;f,TCPc=ÎllCepălor,
55/23; .lliH[\tf.. H1ştua, 1D/l/; 'i'1J611!SKH,
vb, '="îngenuchi,
450;12 etc.
PHONETISMES
REGIONAUX,
POPULAlHES
ETARCBAIQUES
DANSeODlCRLE
POPIIIlHATUL
RESUME
. L'e\ldede la phoneUque
deCotlicrle
popiiBroiu:
(:ompari!c
il eelled'a1;tres
tetes roumal1sancImsrelevel'existence
d'unmelange
dep31'ticularites
r6gIOllales,.
ceqUlyeutdemon
trer
o bleuquona affaireildescouches
successlves
appartenant
illes copistes
d.J,:crs,
ou-- plutot -- qle celuJ,quJ
avait eeritletexteprovenait
d'unezone
ilidIOme
d tranIţlOn.
.
. E,nexarmnant
diversphonetrsmes
enetroite
liaison
avecla grapl:le
CYI?ll1qu,e,
onarrrve,
parnu.d autresconstatatiolls,
il cellequedansj'evolution
dede+ caa daca,-: dune part
on OJt d nettre aussila presel1ee
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FUNCPA STILISTICA A ELEMENTELOH POPULARE IN PASAJELE
SATIlUCE DIN CRONICA LUI HADD POPESCU
AL. ANDHIESCl:
Ce ştim astăzi despre prozatorul Radu Popescu, dacă-i acordăm Ieciorului lui Hrizea vistierul- cum elealtfel o merită - creditul artistic de care
beneficiază, de prin 1840, cei mai mulţ.i cronicari înîlltnagaexegeză critică
românească'? Stadiul la care aduce cercetarea G. Călin,.escunu parc depăşit,
iar marele critic nu făcea altceva, în Istoria literaturii române de la origini
pinâ in prezent,decit să pună în relief, cu () vervă mai dezinvoltă şi mai penetrant.ă, judecăţi critice Iormula.tede cei care l-au precedat, de la N. .Iorga
pînă Ia N. Cartojan. Cronicarulmuutean (1();):j-1729)îşi stabileşte o reputaţie
de nu prea luare laudă: versatilităţ.iipolitice, care-I aruncă, peste vechea-şi
sîngernasaură dintre Băleni şi Cantacuzini,din tabăra creştină în cea otomană,
îi corespunde un limbaj insolit, plin de expresii nu o dată vulgare, eu care
încearcăsă-şi vindecevechi şi adînci răni sufleteşti, primite într-o viaJă extrem
de zbuciumată. Necontenitefrustrări fa: din Hadu Popescu,spil'itşt(.perior din
multe puncte de vedere.contemporanilor,un notabil scriitor sati.rii;,care ştie
să dea o semnificaţiesocială lărgită faptelor de viaţă, uenorocirilorşi neşansolor personale.
Bacil!Popescu era, fără Îndoială, un om cult pentru epoca sa. Cunoştea
mai multe limbi străine, cita cu uşurinţă în greceşte şi turceşte şi conducea
misiuni diplornaticejn care stăpînirea limbii latine era obligatorie, folosea,
pe Iingă neologismegreeeşti, surprinzătoare latinisme şi chiar Irantuzisme.
Nu-i greu de presupus că ceea ccapreeia la alţii cunoştea mai Întîi el Însuşi:
"Limhi ştia multe: turceşte, elincşte, letiueşf.e,frÎnc(:şte" (505)1- îl lăuda
el pe Scarlat beizadea,fiul lui NicolaeMavrocordat,fără ea acesta să fie. unicul
exemplu-.Tn chip paradnxal.ii-a fost dat Însă acesi.uicărturar să-şi stabilească
locul aparte În istoria limbiiromâne literare nu al.ît ea promotor al unor termeni
de cultură, ci ca posesorulcelui mai virulent limbaj satiric, pe bază populară,
din intreaga literatură română veche. Vocabularulsatiric al lui Radu Popescu
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este, cu toale acestea, elementar, rcpetindu-se monoton. Adversarul este
tilluir (mai mare sau mai mie), fioros ca un lup, ca lll! cîine sau ca lIn urs,
obraznic (ca un porc sau ca un miiqar}, nebun, din cauza Iumurilor de mărire
şi a lăcomiei,Îndrăcit, pentru că nu se supune autorităţii divine, care-I obligă
la cea mai deplină obedienţă, în umilire şi recunoştinţă, faţă de stăpîn, fie el
şi turc. Spiritul batjocoritor al cronicaruluiîşi găseşte o cale de afirmare personală doar cînd foloseşte amănuntul compromiţător, comparaţia caricaturală
şi expresia populară. în cîteva din aceste formulări netipice îrrtrezărimanticipări ale limbajului satiric arghezian.
Tablourile se schimbă cu repeziciune în Istoriile domnilor Ţ'ări! Ruttuineşii şi se coloreazădupă starea de spirit a cronicarului,care poate fi de ironie
amuzată sau de sarcasm necruţător. Anecdota, care ţine de o evidentă sferă
stilistică populară, este povestită cu intenţia de a arunca îndoială, insinuînd
indiferenţa printr-un joc care disimulează, cu haz ţărănesc, crrtica,scopurmărit
eu perseverenţă de acest cronicar, atent mai cu seamă la latura negativă a
personajelor, copleşite de ridicol, şi mult mai puţin convingător cind laudă.
Fragmentul Cinste ce făcea lui Anionie-uodăboierii denotă numai o aparentă
compasiunepentru ticăitul domn pus la post de cei din jur: " ... că atîta îi
scurtase toate veniturile, cît nici dă mincare nu era sătul, şi dă băutură, că-i
da cît vrea ei; În zi dă dulce, carne C1lapă şi eu sare, înzi dă sec, linte şi fasole
cu apă şi cu sare; vin îi da împuţit, ei trimitea cu urcioareleÎn tirgu Antonievodă şi fie-său Neagul-vodă eu bani reienea, dă cumpăra vin de hea ; ci da
fie-său mai mult la reîenea, căci îi zicea Lat-săucă fel}are doamnă şi coconi,
ci să dea mai mult; şi aşa vieţuia Antonie-vodă" (409-410). Antonie-vodă,
lăudat la început, pentru că se nădăjduia de la acest domn bătrîn, pămîntean,
aşezarea ţării şi nu dezbinarea ei, se dovedeşte pînă la urmă o marionetă în
mîinile boierilor din tabăra Cantacuzinilor.Acestui domn slab, Radu Popescu
nu-i poate trece cu vederea mazilirea lui Hrizea din vistierie, fără ca divanul
să-I fi găsit vinovat de acuzaţiile care i se aduceau. Obiectivul satirei este
fixat de fapt atît pe boierii taberei adverse cronicarului,cît şi pe domn, instrumentul prin eare aceştia îşi exercitau puterea. în locul atacului direct, cronicarul preferă, eu o excelentă intuiţie a eîectului, insinuarea.
Domnia lui Şerban-vodă Cantacuzino se anunţă, într-un stil fastidios
apocaliptic, ca o adevărată pedeapsă a naturii: "Mare şi întunecat nor, şi
plin dă fulgere şi de trăsnete, au căzut pă Tara Rumânească cu-Şerban-vodă,
carele, ea eu neşte trăsnete, cu răotatea lui au spart şi au dăzrădăcinat nenumărate case de hoiari, şi de slujitori, şi de săraci, şi pă multi au omorît cu
multe Ieliuri dă cazne, şi i-au sărăcit eu multe feliuri de pedepse, precum mai
jos va arăta" (14G).Tonul acesta, oarecum emîatic, convine îusă mai puţin
eronicarului. Acesta va recurge de aceea îndată la discreditarea printr-un
amănunt aparent nesemnificativ;în care se implică direct. Noul domn, această
pedeapsă a cerului, dă o poruncă ciudată: caimacanii lui să incerce "să Imblinzeascănorodul, atît pă cei mari, cît şi pă cei miei, şi să să bucure şi să să
veselească toţ.i dă venirea domnului"(446). Această veselie eomandată de
vodă supuşilor este spulberată de un amănunt insinuat eu dibăcie de cronicar:
"Şi aşa au făcut, eă cu toţii să buenra, şi mulţi (cum auziiam), care n11.avea
vin, bea apă pentru sănătatea lui Şerban-vodă,şi juea şi chiuiia, atît îi amăgise
pă toţi în boieriia lui, cît îiorbise de nu ştia ee fac" (446) 1 Măreţia domnească
a investiturii se risipeşte într-o scenă carnavalescă în care sinceritatea este
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înlocuită de mască. Natura adevărată a relatiilor dintre vodă şi cei pe care
"ii amăgise"avea să se dezvăluieîndată: "ci bucuria lor s-au Intorsu în dăşărt
şi la mare Întristare" (44G).Tehnica arnănuntului comprornitătnr, în astfel
de scene burleşti, de vădită inspiraţie populară, certifică Inai bine vocaţia
satirică a cronicarului decit apostrofa secătuită, prin repetarea situaţiilor-şi a
termenilor, de orice f'orţă sugestivă. Cînd însă termenul popular este inedit,
imaginease revigoreazăşi în invectiva deschisă.Fermentul discordieipe care-I
aruncă Cautacuzinii între boieri este .numtt eu termenul popular conăseală,
într-o imagine nu numai violentă dar de-a dreptul surprinzătoare : ", .. lăsîndu
stolnicul Constantin Cantacuzino multe covăsele între hotarii lor" (493).
Radu Popescugustă adesea deliciilerăsturnărilor.spectaculoasede situaţii
din care scoale, Iărgind contrastele, scene de tragicornedie. În practica discreditării personajului, scopul oricărei scrieri satirice, cronicarul foloseşte peste
tot mijloace stilistice pe care i le pune la dispoziţie limba populară. Intre
acestea locul central îl ocupă comparaţia caricaturală, întemeiată.pe o analogie
animalieră, dialogulşi aparteul. în urma uneltirilor pe care le făceau Împotriva
lui Nicolae Mavrocordat la curtea vieneză, boierii de peste Olt se aşteptau
la o răsplată substanţială în titluri, putere şi avere. Scena risipirii acestor
visuri de mărire capătă aspecte comice sub pana vindicativă a cronicarului,
preocupat să-I slăvească pe Mavrocordat şi să-i coboareîn pulbereaumilinţei,
exact în momentul cînd aceştia se vedeau principi imperiali, Pfl uueltitorii
confundaţi insidios cu patrupedele dintr-un obor oriental: "ŞtaÎllvil ghinărar
vine, şi necitindu încă dicretu, au rînduit pă Gheorghiebeizadea să săchiiame
ban Craiovei, iar nu domnu sau gubernator, din cal l-an făcut măgari şi alt
rînduit şi,i consiliiari din boiarii cei mai de jos, să fie lîngă ban Gheorgbie,
iar cei ce avea nădejde să fie ei mai mari i-au lăsat îndeşărt, de s-au ruşinat
ea nişte oameni proşti, că au cercat cămila să-şi puie cercei la ureichi apoi
şi ureichile le-au tăiat. Acest f(li de bine ş-au dobîndit eu mil,ltealor de la
nemţi" (520). Oglinzile pe care le pune cronicarul În preajmfl personajului
sînt astfel potrivite Încît imaginea lui să apară detormatăjpînă la grotese.
Naraţiunea în stil popular îi dă posibilitate autorului să interpreteze,
Într-o formă dialogată, o scenă în care, din nou, mindria Canf.acuzinîlortrebuie
să se încline în Iaţ.aunui destin justiţiar care refuză caftanul de mărire intriganţiJor la Poartă: "Deci, mergînd domnul cu boiearii la viziriul şi aştepta
caftane, incepu a întreba: «Care iaste Mareş 't» Zise: «Eu sînt». «Ia-l !» Ci-I luară. «Care iaste Ghiorghie vomic '1» Zise: (,Eu sînt».
(,la-l f» Ci-l luară. (,Ctlre iaste Şărban ?» Ziseră: (,Nu iastefi. -- (,Care
iuste .Mihai postelnie <!f)- «C.esta iaste». - da-J !,) II luară. (,Care iaste
{·.ulare, cutare 'h Ii luară pă toj;i, şi rămase domnnl singur euceila1j;i
boiari. Şi zise domnului : (împăratul te-au l1lazîlib). Şi, ÎntorCÎndu-se cătă
eeila/ţj boiari: Ivaşco stolnic, Hrizea vistier, Hadul Ştitbei şi alţii carii era
adi, le zise: (,Voao v-au dat împăratul domnu pă Gligorie-vodă: păsaţi la
dîllsuh" (413-414). Reţinem spontaneitatea dialogului, infuzat ca element
dinamic În naraţiunea istorică. Aparteul, procedeu de asemenea dramatic,
eare nu poate fi fljpt de dialog, sprijină aceeaşi tendinţă stilistică populară
de reprezentare seenică, cu funcţie de actualizare, a naraţiunii isforice,care
capătă astfel nunUll1aiculoare, dar şi un sens personal: "Iar, cînd au fost leat
7035, s-au pristăvit şi Ştefanvodă În cetatea Hotinullli, şi l-au îngropat în
măUfistireaPutmL De acest domnu scriu moldoveniică lau omorît doamnă-sa
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(zău, de treabă jupîneasă moldoveancă, să-şi omoare bărbatul l). Deci după
dînsul au pus domn pă.Pătru-vodă.Hareş" (275, 27G).Doamna lui Duca-vodă,
d upă ce acesta cade în captivrtatea polo.nilor,"an umblat. can'cet" eu preţul
răscumpărării. Fapta doamneiieste sancţionată cu voce scăzută de cronicar,
numai aparent obiectiv: "dence pricină, ea va şti",(460).
Rad11Popescu ,()scHeazăÎIIth' mai-multe tendinţe stilistice pÎn[lcese
Iixează Ia cea care conveneacel mai bine spirituluisău batjocoritor, Stilul-refereupal din prima parte a cronicii,în care autorul foloseştesurse diverse, interne
sau externe C,clarai noştri nimic n-au scris" 2:39),este permanent minat
de ref'lecţiaironieăa autorului sau numai de îndoială: "Dar,măeareă să laudă
moldoveniide serinclllll că dă4or'Î arr.rnai-băutIcn-vodăpăturoi ClImoldoveÎliişi alt arsu Tighinî, şi Cetatea Aibă,şi Bl1geaelll,ei noi aceleanu le ştim"()04).
Ispita dea cultiva 11
li stil epopeic,Înalt, de-care se putea lesne lăsa eupl'ins
cronicarul, inscerrele ele bătălie mai ales, se stinge chiar în momentul dud
se iveşte. Faptele de arme ale lui MihaiViteazul îl determină să-i menţioneze,
la tin momentdat,pe AhilenŞIpe'Velisarie;poate influentat de o sursă străină,
elar umoarea sa constantă, care e de esenţă mizantropică, îl conduce repede
spre frUzasarcastîcă, specifică vocaţieisale de scriitor satiric. Îndopărtindu-se
de evocareavictoriilor voievodnlui,cronicarulse.dezlăntuie împotriva duşmanHo' acestuiec: "Dar scurtă b1.1etirie,că Baştea tilhariul, văzînd vitejîile lui
Mihai-vodă,şi numele cel mare ee-lidohîndise;an intrat pizmă în inema lui,
ea să omoare pă Mihai-vodărprecum a şi îăcut. Că-autrimis într-o dimineaţă
neştenemţi d'el-au omorît supt-cort, 'la Turda, neştiind el nimic de aceasta,
şi nefiindu-i oştile lîngă dînsul că le trimisese la Făgaraş, să seuaţă.vpă
doarună,saşipă ..coccni.vcarii:îi închiseseCeaclriIştvan, pînii a mublat Mihaiv()dă la Becill. Ci daraeest sfîrşit aL/elat Mihai-vodă,eăcl1Îllşălăeiune lau
omoJ'ît;·eareau snptlsd(Hnl1ijitlui pă turei, pă moldoveni,pă' t1nguri,dei avea
ea pe neşte Ihăgari pe toţi" (329).
Ndiodată' aulie, chiar atunci dnd, sub MavI'ocordat,face e1'OnÎ6\de
curte, HaduPopeseu selui:lneşte exchJsivdin sevele limbii populare, reuşind
să des.crie,fie că a vrut, ,fie dt Il-a vru t, eelmai mişcăLorşi mai pUn de . culoare
tnblou de moravuri a1lări1oI'noastre din perioada care a căzut sub observaţia
sa. în nici o cronică românească expresiile.,apărării şi neputinţei, dintr-un
LirupÎn care .ţ.a1'a"era slabă.şi s{lTacă':şi"neodihnită'; nu sînt m,)jeuprinzător
şi mai cu'.talent folosite. O răfuială de familie (lupta dintre Cantaeuzini şi
Băleni) seoate la sltprafai;ă, datorită Înzestrării sale,de ser.iitol'satirie,o stare
socială şi morală semnificativă. Pe "podul dă pungi de la saraÎul Tumânesc
pînă la al vizirului" (412),enlll serie Hadu Popescu (o formulare asemănătoare
găsim şi în cronica lui Ion Neeulce,.dovadTte[t ne aflăm în faţ.uunei expresii
de epocă), căIătoreseeohortelede victime ale puterii,voievozi şi boieri deopotriv.ă. Dinumanita Lea'posoffiorHăşi pLinăde beteşuguri.din cTonica.luiBadu
,jJopescu nu se puteau desprinde figuri de eroi iniarmul'ămedievală, fascina1:i
desfillţenia Gr.aalului,ca În.romanul .cavaleresen·ecidel1taJ
. Nenorocitulseatm
domnescal TăriiHomâneştLdinzorii ep.oeiifa.nariote,
transformat În instrument
al puterii, este obiect de mezat pentru o mînă deintriganţiHlri:l.scrupule, care-şi
anunţau Clifiecare pungă sml1ls[\lării ne;tabilitatea, Semnele.fatidice ale
S(aLm
ului, lipsitele legitimarea pe care io dă dea·respe.ctnlpentru ţa Fii,pentr\1
oameniiei, ajung pîllă·în vremea nonstră.•Oricescriere satirică,.cuminţelegel11
noi cronica lui, Hadn Popeseu, trel)uie receptată ca O avertizare. Limbaero-
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nicurului oferitun bun model de adecvare la o intenţie nu int.ot.deunamărt.nrisită deschis,dar constant realizată: de a înfăţişa o tarii, ca să folosimo sugestivă
metaforă din epocă, "neodihnită".
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ELEMENTE REGIONALE îN POEZIA LUI MARIN SORESCU
DE
GAVRILISTRATE
Cititorul familiarizat, cît de cît, cu literatura lui Marin Sorescu, autor
străin, parcă, de oricepreocuparerurală, În primelesale cărţi, a fost impresionat
Într-un mod oarecum deosebit de apariţia volurnclorLa Lilieci, în care poetul
reconst.it.uiesatul de ieri, după amintirile bunicilor, ale părinţilor şi ale lui
proprii, în primul rînd cu ajutorul limbajului, prin mijloace lingvistice.
Fonetisme, forme şi, mai ales, cuvinte care nu şi-au găsit niciodată un
plasament in poezie, constituie, aici, elementelefundamentale în crearea unei
atmosîere locale, de epocă şi de atitudine. Faptul surprinde, pînă la un punct,
dacă ne gindim că poezia noastră nu mai cultivă, de multă vreme, cuvîntul
regional, socotit neliterar. Intr-o măsură oarecare, situaţia aduce aminte de
atitudinea unor scriitori mai puţrn reprezent.ativi, din perioada dintre
cele două războaie mondiale, care recurgeau, fără o înţelegere suficientă
şi Iără discernămîntul necesar, Ia o serie de "neaoşisme"eu care/Incercau să
epateze pe cititor, eventual să demonstrezecă un cuvînt: poate l!r'oduceefect
în poezie, chiar atunci cînd cititornl nu-i intelegesensul.
"
Nu este acesta cazul in volumelelui Sorescu.Poetul face d)vada integrării
totale În atmosfera proprie satului oltenesc, din copilăria sai El cunoaşte nu
numai sensurile generale ale cuvintelor ci şi nuanţele cele mai subtile ale lor,
la transpunerea in contextul poetic, şi procedeazăca un adevărat om de ştiinţă,
în mînuirea lor. Pe lîngă simţul poetic necontestat, scriitorul face, în acelaşi
timp, şi proba unei temeinice pregătiri filologice.
Nu se îndoieşte nimeni, cred, de faptul că poezia românească a avut,
la începuL, ea toată literatura de altfel, cel puţin pînă la un punct, caracter
regional. Înainte de a exista o limbă literară unitară, s-a scris într-una îrnhibată de elementelocale,deosebităde la au tor la autor, În funcţie de zona geografică din care proveneafiecare.Nu vom intra în amănunte, se intelege,dar vom
aminti că Dosof'teieste moldovean,I. Budai-Deleanu,ardelean, iar Văcăreşt.ii
sînt mIInt.eniprin limba în care şi-an scris opera, Şi situaţia aceasta se menţine,
în general,pînă în a doua j urnătate a secoluluitrecut cînd Coşbuc,spre exemplu,
deşi născut Într-o provincie aflată sub stăpînire străină, scrie Într-o limbă
tare nu-i trădează originea locală. Iar după 1900, Iosif, Goga, Blaga, Barbu,
Bacovia,Ph ilippideutilizează()limbă absolut unitară, în care nu s-au strecurat
nici un fel de particularităţi locale. Pînă la apariţia Liliecilor (197:3,1H77,
1980),Soresculnsuşi putea fi 1nglobatîn rîndul scriitorilor de mai sus, alături
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de Nichita Stănescu, ele Ana Blandiana, Aurel Hău şi jnulţi alţii. Odată cu
apariţ.ia celor trei volume, însă, situatia lui Sorescu se schimbă; el rămîne,
într-adevăr, "singur printre paeţ.ic:, vreau să spun că drumul lui se singularizează, cel puţin pentru moment. O "cotitură" asemănătoare observăm şi 'in
scrisul lui 1\U1'elHău, cu deosebirea că acesta recurge Ia elemente regionale
într-un volum de proză (Oamenide aer, 19K\),nu în versuri.
Aglomerarea elementelor rurale, într-o poezie contemporană, ar pu Lea
provoca nedumerire şi din alt punct de vedere. Parei] aud pe unii şi pe alţii
întrebîndu-se: elim, ne Întoarcem la semănătorisrn.ine izolăm În carapacea
depăşită, de atîta vreme, a satului'? Nicidecum. Atitudinea poetului este a
unui contemporan al nostru, străin de orice idilism, care, aşa cum am afirmat:
mai sus, reconstituie viaţa satului copilăriei cu ajutorul limbajului.
Dacă ar fi sil-i reproşăm ceva, ar trebui să-i atragem atenţia asupra
unor cuvinte, dintre cele mai rare, care rămîn fără ln!eles nu numai pentru
cititorul neavizat, ei chiar pentru specialişti. AŞl;lcum în cazul lui cirsiăt:
(plural) desprindem sensul din introducerea, în aceeaşi strofă, a sinouimului
qrămezi (III, 186) :
Cnlegeau
oameniiporumhtt.Ori cîndIăccauctrstăţşl«:
Făceaucineila un loc,cincila un loc.
Veneaproprietarul
şi-şl
Lua dOUCl
g]'(lmezi,
orictrstăţ;
Dincinci,
cum nepot de buric este explicat, şi el, în context:
- Ho, stat!să vă spun,că muntelenu se mutădin Ioo,
Da' nu mai e al nostru,că
L-a dat ăla la neştenepoţide buric,
Au luat ăia miezulşi gata.
Buniciimei,oameniîudărătutct,
de!
A deavuţîeă de oameni,moi.
Le-atrimisvorbăsă se ducă,le-al.rimis,
pînă
l\"-amaiputut.Au şi plecatelematmulteori...
Şi se puneaploaia,ori vreoninsoareşi se-ntorceau.
Şi-atunctsterpula dat moşiala niştenepotide buric,
(Copiimoşlţtde el).
(IU, (15)
şi la fel s-a procedat şi în cazul lui cotur :
Ctnepaera baza.
Clnepaşi boraugicul
rIcăeeaucotare de borangic,
Şi atuncidupăce-ilua SOVODU]
de mireasădin cap
1 se puneacoiarul,un fel de clrpăde horanglc.
(II, l1H--117);
Aveilucotar,
O ('lrpăde horaugtc
, lungăde.un cot,
Şi-o prindeaupe rrunt«.
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Sub ea era o sălbită elegalbenipc-opanglică.
Leanalui Mitroacăpurta cotar,
(IT,227);
Iar Ia rnaicaeraucutare,vllniee,sconq.e,
galbeni.
(III, 70);
a lui nâplaţ:
Moşulavealin car de lemnşi-Itot elregea.
Mereuse rupeaceva,BleauJ'ile,
japiţa,
Şuhlelelnitrei, şuşleţii,cioclIteul,
jiglele,cîrceu,crucea
clreeii.răscolut,
ohaela,de-Izicăi fIlaibătrtnl
llIÎpla!u!-nimicnu se maiţinea.
(III, 46)
şi a lui zqoandă,
Uite-aşapăţesclşlia carese ţln de zgoancf;'.
(II, 210);
Astase camţineaele
Drăct},
Coar.h'i
:18I:a.
Se ţ.incade zqoande
,
Murgilă
ăstase camţineade z!Joande,
Era glumeţ,îi ph1eeasă facăhaz.

(III, 50)
(III, 83),

tot aşa
ar fide
trebuit
să se
procedeze
este
acela
"pătul,
magazie"
: şi în cazul lui leau (III, 118),al cărui înţeles
Şi Mlni nu s-arătaneam,
Stapil.ulatsubşopru,sta la leauşi asculta
Oribăteacîinelesă schelălăie.
(Il, 8);
Se duceau
pe cimp,aveaugrijăde vite,
De
Leaurţ
, cu oamenii
fşi făceatreabaşi spreseară
Veneaşi hăgacarulîn curte,la leau.
Avealumeavite multe-- unii,nu toţi.

(II, 53);

(III, 118);
în cel al lui nlÎslimi(III, 1;'):3),
al căru] înţeles exact nu I-arn putut fixa decît
ClI
ajutorul
dieţionarului
lui
Scrtban
:"a se naşte, a se ivi, a se produce,
a răsăr]" «(ser. nastati) :
începuseră
să se l!âslimCClScâ
poamele.
Cindse scuturăflorilese năstimescpoamele,
.Tetecumse năslimil'cl
porlllnbele",
ziceaMoşPătru,
illduleit
:
ori
a luininciu
(III, 58) "lucru prost, lepădătură", care este un fel de blestem
Btl,gămane!
Altulera rnarda, "ManIadaUintncşu",
26- Lingvistică203
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sau popînzăli (III, 117) "a sta nemişcat. ca un poplndău" :
Bine,măbăiete,nu maiveneai?
TepopÎllzălişi
acolo!
Dar-arDumnezeiI
să ningăptn'rleseară.
Neexplicate au rămas, de asemenea, urau, cu cele două înţelesuri ale lui: 1.
"activitate intensă, neîntreruptă" şi 2. "treieratlll grîului cu cai"; "grămadă
mare de griu" :
Puneoalecu legumela Ioc,
Punemasa,punemlnaşi spală,
Căerautoţi murdarişi Izinlţl.
Şt.atunclam intrateu tn 1JraLI,
Cu spălat,cu gătit mult,cu vite,
cu oamenide ajutat.
Şi-aşal-amcrescut.
pe Miaiăsta,
Carestă subşopruacumca popîndăul
şi se face că nu mă aude.
Toatăziulicaeu cu [apa.norau

(II, 7);
(II, 209),

vuvă (II, 33) "femeie slabă" :
Ioanase vedeade departe,
Că era coprelăînaltă.
Ar fi putut.să meargămairepede,
Că ceaunulce era maigreu,
Că.nladă,ce să aibă?
Daraştepta8-0ajungăDumitru,8-0roage.
Tatainadinsil maiţineactte,oţîră de vorbă,
Să.se ducăV1WU
cit maideparte.
(II, 33)
şi zaot (II, 191):
Şi s-acunoscut
că n-afostmoartebună,
C-aupus ciinizaotacolo,la casalui.
Ce-ofi fostin sufletullui Ilie,cineştie?
11lătraucîinii,puseserăzaoide ziceaică e lupul,
pe care nu le găsim înregistrate în dicţionare şi, ca să ne dăm seama de sensul
lor, trebuie să ne adresăm unor informatori din partea locului, cum am procedat eu insumi cu aproximativ două sute de cuvinte.
în treacăt fie spus, cirsiaiă apare încă în glosarul dialectal al lui Ştefan
Paşca (1928), unde existenţa lui este semnalată din Sîngeorz-Băi,judeţul
Histriţa-Năsăud. Din explicaţia dată, acolo, cuvîntului ("grămadă de snopi
de grîu aşezaţi în cruce" 1)se vede şi etimologialui.
în volumul al doile>din cartea lui Sorescu, ne întîmpină un diminutiv
care, la prima vedere, s-ar părea că face parte din aceeaşi familie cucîrstaţiz,

5

ELEMENTE
REG)]ONAIJE
.tNPOEZIA
LUISOHESCU

403

dar, din sensul lui, se vede că nu putem să punem semnul egalităţii Între ele.
Este vorba de un nume de plantă, într-un context în care terminologia botanică
se foloseşte ÎII mod dernonstrativ :
Era nurnatiandră,buruiauăci-aiacarese ţine cincitragi
Cu coasa.Apoipir, ceapa-ctortt,
odoţean,
C'r"teioarii,
anrărneasă,
bUSU/OCIII
[etelor,de se bagă
în S{IPIIJl
elemiroase
frumos,
cţcoare,
te lncillgicu ea
Primadatăcindieşila secerat,să nu te doarăşalele
Toatăvara.
Pe colo,maipe la umbră,creşteapelin,
Bunde mlrosat
, bunde opritsîngele,faciceaiIiispeli
Şila oricerană.Găteşticasacu el la Rusalil.
Apoimătăctnă,
de-aiade Irecistuplicu ea.
Torcătoare,
de se spalăfetele
Pe capsă se măriteşi zic: "Cumnu stă drumul,aşa
Să nu stau eu nemăritată."
Apoiburuianaîmpuşcată,
bună de btntulală,
Cindviseziurit,iiarba-captii,
şi cîteşi maicîte!
(II, 26-27).
In citatul de sub năplai, reprodus mai sus, am văzut că avem o aglomerare neobişnuităde termeni populari,reîeritori, în primulrînd, la părţile carului.
Ne vom opri doar la suşlete,atît din motivul că mai apare într-un alt citat
din acelaşi volum:
Şi boulbăga singurgrumajulIn
.Iug,puneaomulresteul,se suiape şuşteteşi pleca.
(III, 118),
cît şi pentru faptul că au mai recurs la el şi alţi scriitori orrgmarr din părţile
sudiceale ţării, printre ei Gala Galaction,OpereII, p. 157, 1582şţ Marin Preda,
Delirul, Bucureşti, 1975, p.54 şi Marele singuratic, Bucureşti, 1972,p. 35n,
cu deosebirea că, la aceştia, forma cuvîntului e puţin modificată : şuşleţ.
Cuvîntulse mai Întîlneşte, de asemenea,şi la Adrian Păunescu, Alanirest
pentru sănătateapămîntului, Bucureşti, 1980,p. 72, sub forma şijleţi (plural 1)
(vezi DLR, unde se dau numeroaseatestări).
într-o expresie,repetată, ca a(l), ai âeaou e uşor de văzut că ne gasim
În faţa unui cuvînt rezultat dintr-o contaminaţie dintre diaoolşi drac, de fapt
(1formă modificată a lui diavol,cu ajutorul căreia poetul scoate efecte poetice
deosebite,care se datoresc, nici vorbă, nu numai cuvîntului respectivei întregului context:
fir-al'ei ai âeaou
(1, 155);
A deaouţ1c.ăde oameni,moi.
(III, 55);
- Voiee deamipăziţi,JIUmergeţiac-as'?
(III, 84),
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-_.Şi-atunci,
de cenu stai deaun.
acas'şi-oiei
Peste cîmpuri?

(III, 97);
Ftr-udeaoulu;
cu şaleieel, eedracuaveape ele,
c..oIrecamtoată.ziua.
(III, 1<41);
E, tire-aldeuou,du-tede Icî-ucolo
, lasă-mii-II
pace
(III,HC);
-- Fi-Li-arnărojnai detuin
, murnă.
(IlI, E)2);
o omor,flr.ar ea a deaTJll
cu Iermecele
ei I
(III, 157).
in exempleleextrase din val. III, p. lS2,avem şi un fonetism propriu
graiurilor din sudul ţării, năroji, cu j în locul lui z, fenomen prezent în scrisul
muntenilor din secolul trecut, începînd eu Eliade, pînă la unii contemporani
de-ai noştri. Din cartea lui Sorescumai notăm, alături de năroji, pe qrunj[ul}
(1, 83; II, 79, 105), slobojit(1, l(6), qrumoju!(III, 118).
în cazuri izolate,varianta aceasta, în Tj,a devenit literară, ca în pluralul
minji, care s-a impas, în ortografie,deşimai sînt scriitori(ardelenişi moldoveni!)
care preferă varianta mtnzi, Va fi intervenit şi aici, cu siguranţă, "legea"
potrivit căreia brad face pluralul în brazi, mască, În măşti, poartă, în porţi,
ceea ce Însemneazăoă cele.două forme nu se deosebescnumai prindesinenţele
propriu-zise ci şi prin modificări din dnteriorul cuvîntului (d ---z ; s - Ş ;
oa - o şi, în cazul lui mînz, z -- j 1).
Împotriva tendinţei opuse, de a alterna pe z eu i, în graiurile sudice,
menţinerea consoaneiz, la plural, nefntîmpină, uneori, şi în scrisul muntenilor, ea în următorul exemplu din proza lui Arghezi: "Mereletale galbene şi
roşii, prunele tale cît portocala, portocalelecît luubuzu şi harlniziităi, tancuri
şi iciaterne, s-au scufundat după treizeci de zguduituri într-o singură zi';
(Scrieri,XXXIV, p. 507).
.itl, a, ai deauu nu-i singura expresie care denumeşte noţiunea asupra
căreia ne-am oprit; alături de ea mai avem un fir-al al diavolului(II, 23) şi,
mai ales, al dracu (II, 36, 58, 59, 74, 8:3,86, 87,162,171, 172,189,190,191),
prin înlocuireacărora o explicăm pe cealaltă. La acestea se mai adaugă altele,
dintre care unele nu pot fi explicate în mod absolut satisfăcător, cel puţin
deocamdată :
fir-araittnănitutut
(II, 210; III, 20)("afurisit",
veziScriban,88);
fir-arabreazu«II, 205; III, 26);
fir-ara âni,al duă(Il, 219; III, 126,127);
fir-al'al ţacacuţ(Il, 5, 7, 40);
fir-al'al riti (1, 119);
fire-aral păcatelor(II, lo();
fir-ara Fân/ni(lI, 39).
Interes prezintă, apoi, modul cum sînt sau, mai hine zis, cum erau receptate unele neologismeîn vorbirea oamenilor neinstruiţi din mediul rural.
în unele cazuri este vorba de adaptarea-unui-cuvînt, sub puterea analogiei,
prin schimbarea accentului :
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În Bulgaria
... caIJela uoi: Balcani.
Şibulgarii
tot oameni.
.. totnăcăjlţişi ei.Binecăs-a-ncheiat
Armtsttţiuţ,
Cuasta se întorseseră
IonBălanşi cu
Pătru, in Cai',din Bulgaria
C..UIlcuvintnou: armisttţiul
.
(III, 135).
Alteori acţionează etimologia populară şi, pe baza unui cuvint curent
în limbajul militar, însuşit în alte condiţii decît cele ale eroilor lui Sadoveanu,
. din volumulAmintirilecăprarului Gheorqhiiă,planton ia Iocullui ponton:
Noieramcei maide la deal,
Ceimaide departe
De-aianicin-arnajunsla tImp...
Da' am văzut.Dunărea
... Ca cindvenisevalea .
Numaiapă.Şi-amtrecutpe-unpoddeplatitoane.
(III, 135).
Preluarea necorespunzătoare a. neologismelornu se rezumă. la cele
două exemplede mai sus, Alte cuvinte îmbogăţesc,în.mod simţitor, categoria:
aţî{elnic(III, 195); combilezoti(II, 165, 166); oâicolom(II, 132); schitnnaiic
(II, 111),pentru schismatic; oiirion (II, 160).Acestorali se mai adaugă cîteva
exemple În context.:
A avut el o vedeniede asta nemaipomenit.ă,
ieşitădin comună
(1,24);
La momentul
oportiuiist,
..
(1, 26),
I
precum şi un nume propriu, ClemenceaIl11,in loc de Ciemettceau(II, 59).
Fouetisme "nelitcrare" mai întîlnim şi altele, se înţelege. Unul este
hizade«,pentru cunoscutul cuvînt din limba veche beiuulea :
Cestaţica niştebizadele,acin
drumcu mînile-Il
Şolduri?
Hiibizadct1!
13izlldeaUfl
draculuir
(1II, 57).
De data aceasta nu mai este vorba numai de un simplu Ionetism neliterar, ei şi de o schimbare a inţelesului cuvintului ; o schimbare în rău, o
"degradare de sens", cum se spune.
Un ultim fonetism neliterar, specific graiurilor din sudul ţării şi necunoscut celor nordice, este picere, În acelaşi context eu ciorap :
Acumincotroaţi avea de gind'?
VăpuserăţtctaraptIn pţcere?
Baho,nu se spunepţeer«,se spunepicioare!
Şi nu ciarapt, - Ciorapi.
(II, 210).
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Nu putem trece mai departe înainte de a semnala, în scrisul lui Sorescu,
o serie de derivate în -eie, sufix specific graiurilorolteneşti : brabeie (1, 15 ;
II, 29, :10; lII, (5), Căşeneie (II, 223), Cornete(II, 42), curmeie(III, iao.
140), dovlete(III, 79, 161, 1il3), alături de dovleac(III, 85), Ionei«(II, 9, 224 ;
III, 8:1,85), otbeie(II, 8, 21; III, 44, 84, 108), unqhei«(II, 102, 137, 155, 208,
230). Prin influenţa acestor derivate au apărut Ionetismele: eie (II, ;)3, 4:3;
III, 132, 160, 1(8), ieie (II, l()l), iote (II, 5, :39,45, 46, 59, 89, st, 108, 127,
131, 134, 137, 163, 217 ; III, 125), variante ale literarului uite, prezent şi el
în volumelerespective (cf, II, 60, 67, 77, 80, 81, 157).
Poate că tot aici ar trebui încadrat şi şllşleledin moment ce la Galaction
şi la Preda ,cuvîntul apare sub Iorma şllşleţ.
Dintre cuvintele pe care Sorescu încearcă să le scoată din fondnl pasiv
şi să le repună în circulaţie fac parte şi a11l110r,
iaseă, cremene,care, în vremea
copilărieipoetului, şi, mai ales, pînă atunci, erau nelipsitedin vorbirea oamenilor de la ţară; cu ajutorul lor se aprindea, în mod obişnuit, focul. In poezia lui
Sorescuaflăm lucruri noi în legătură cu iasca şi anume cu locul de unde poate
fi procurată şi cu modul cum se prepară:
Spuneapoveştl
, spuneaşi de la război,cumau luptatei,
Ascultauăi maimari
Şi pe noine trimiteadupăboji
Scăpăracu o piatră,cremene.
"Amo cremene
bună!"
Şi cu amnaruţ,
Iascuo mvălutain cenuşăşi-ofierbea.
Se făceacllţoasăaşa şi moale.
lasease cultivăin sălciL
..
_. Ia suiţi-văInsălciilealebătrîneşiluaţi-mi
Pălărla,
Că mi-odusevintulacolo.
Nu e nicio pălărie.
laseaaia I Sămă.duc5··0fierbacasă,că mi-oia altul.
(III, :3:3).
Poetul ştie, fără Îndoială, că iască se numeşte numai "pălăria" fiartă şi
uscată, după ce a fost dată în cenuşă, Cît stă în copac (şi e vorba nu atît de
salcie, cît de fag şi mesteacăn .), i se spune, prin Transilvania, văeălie,
cuvint pe care îl întilnim, sub altă formă şi cu alt înţeles, şi la Sorescu:
Pe la ulmlinoştri,tnotaîn fîn o femeieInaltă,
Pe capaveao oăscâl.ie
de floarea-soarelui,
mare,o duceaca
Pe-obaniţă.
(r, 51);
Copăceanu
pusesevăşcc'ilia
de floarea-soarelui
la mijlocşi
Ciugu
leautoţi, stringindcojtlein mînă,că prispafusese
Măturatăşi era măturatşi în curte.
(1, 5:3);
Era maiuşoreu celeţestoase,greleca rtşnlta,
Să rupănăşcălt«
cturulul
, 11\1
alta.
(Il, 135).

ELEMENTE
REGIONALIE
INPOEZIA
LUISOHESCU
Forma aproximativ aceeaşi, a "văcăIiei" din Transilvania şi il floriisoarelui de care vorbeşte poetul în versurile de mai sus, il uşurat confuzia
Între cele două noţiuni, contopindu-le într-un termen cornun. De fapt, din
ultimul exemplu, unde cuvîntul are alt Înţeles, putem sesiza şi modul cum s--;?
produs confuzia la care mă refeream; e vorba, in fond, de o"confaminaţ.ie'
între ueşcaciurnlui şi Între vi1căliadin copac.
Poetul recurge la numeroase cuvinte specifice grainrî1ol' din Oltenia,
unele dintre ele greu de înţeles fără ajutorul dicţionarului, iar altele nici aşa,
de vreme ce nu le găsim menţionate în nici o operă lexicografică.Iată doar
o parte dintre ele: brobinţă (II, 210), umflătură mică, buhiţă, coş; ceşnică
(III, 157), femeie urîtă fără seamăn; chilimie (III, 137),car.Iără Ioitre, cu
cîte un lemn pe verticală, în dreptul fiecărei roţi; ciozmăţi (I II, 182), a bale
cu ciomagul,a ciomăgi; ciiurie (III, 171), (piatră) de culoarea penclor ciţc,
adică a bibilicăi ; coprelă(II, ;)1),femeie înaltă peste măsură (vezi citatul mai
sus, sub lJllvă!);cribtlă(III, 182),"nedreptate" (vezi Scriban,sub cr iuda,p. 367:
- Taci,că ştii că e cu crtbâă- nu selasăţaţa Maria.
- Cribtlacuite-afăcut,orivreisăte crunu? Teciozmăţesc
!;
[leară (III, 189), femeie eare vorbeşte Într-una; Ilecară :
"ŞiScurticloata
eracam[Ieară,Ioanan-aveatjmps-n
Ascultenicipe ea";
gagă (1, 33, 34,52; II, 47, 68, 163, 184; III, 22, 30, 19 etc.), ţaţă ; hacaţiaua
(art., 198),femeieneordonată, murdară, leneşă; imos(II, 17; JII 26), murdar:
Şi tncepeasă se scarpine,pe subplatoşaimoasâ
;
[uueni (II, 220; III, 189), a se freca:
Copiiidecinci-şase
ani,care se frecaucu IllIPpepicioare.
In jgheab,undecurgeaapa,se[uneneaii
cu nisip,să se
Albească(III, 189);
lohoane (pl. III, 1(9), gunoaie de grîu; grîll de proastă calitat.e; morinqlao
(III, 168), om neajutorat, nerod, slăbănog, lipsit de vigoare; moşmoane(III
157), vrăji, obiecte folosite la descîntecelede dragoste; muţlui (III, 123), a
adulmeca, a mirosi; năplai (II, 11), căldură mare, înăbuşeală ; năsărlmbe
(pl. III, 52), boroboaţc, pozne; năstimi (III, 53), a se ivi, a apărea, a începe,
a răsări (fructele într-un pom, după căderea florilor) (vezi Scriban, 857);
năstrăpoş (III, 132), geambaş; nătimos (III, 166), mare la trup, mătăhălos :
nâvligă (III, 166, 167), prost, neajutorat ; obejdte(III, 167), necaz, nenoroc;
otrăţi (III, 157, 188, 188-189), a certa, a ocărî, a supăra; panci (III, 85),
nebun, trăsnit, aiurit, zăpăcit, ţicnit; parţon (III, 199), porţie, partea cuvenită
unei persoane; pirtuică (III, 25), boală de stomac, diaree.
Ne-am oprit, mai sus, doar la cîteva cuvinte, dintre cele două, trei sute
cîte ar avea nevoie de explicaţii, pe care nu le cunosc nici dialeetologiişi pe
cele mai multe nu le găsim înregistrate În dicţionare sau în glosare. Uneori,
sensul pe care îl are un cuvînt în poezia lui Sorescunu se potriveşte eu ceea ce
întîlnim în altă parte şi faptnl acesta măreşte nedumerirea cititorului.
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Este cazul lui zaci, spre exemplu, care, din context .pare a fi sinonim cu
lătratul, stăruitor, al mai multor cîini:
Şi.s-a cunoscutciiTI-afostmoartebună,
C-aupusciiniizaoiacolo,la casalui.
Ce-ofi fost1nsufletullui Ilie,cineştie
Îl Iătrauciinii,puseserăz([o(de ziceaică e lupul.
(II, 1(1)
După informatia lui V. Arvint.e,cuvîntul este cunoscut şi În Moldova,
Într-o variantă fonetică deosebită,j ăot,şi avînd înţelesul de "găIăgie, scandal,
hărrnălaiemare" (Voineşti,j ud Iaşi). In cartea lui Ernanoil Bucută, Românii
dintre Vidin şi T'itnoc(Bucureşti, 1923, p. 3), cuvîntul apare într-un context
cu Lotul deosebit, cu alt înţeles: "Pc aici trebuie să fie Întinse pe dedesupt,
cursă peştelui, zăoie şi cîrlige legate de vreo piatră cît cufărul".
Graiurile din Oltenia cunosc o serie de cuvinte, bulgăreşti sau sîrbeşti
la origine, pe care nu le mai întîlnim nicăieri în graiurile româneşti. Aş zice
că elementelelexicalerespective constituie, pentru Oltenia, ceea ee reprezintă
anume cuvinte ucrainene pentru Moldova de nord şi Maramureş, ori unele
elemente ungureşti, rare, pentru graiurile din Transilvania de nord-vest:
garniţă (1,88; II, 58, 62, 153 ; III, 65, 117),"vas de metal în care se transportă
lapte şi alte lichide" (scr., pol., rus.) ; năstiml (III, 153) "a se naşte, a se ivi,
(a se produce, a răsări" (ser.) ; năplaţ (III, 46), "obadă de roată" (bg.); oblamnic
(III, 139, 140), "bucată de pînză răsucită În formă de colac, pe care femeile o
pun pe creştet cînd poartă greutăţi pe cap" (scr.); ojijit (III, 100), .arscat"
(bg.) ; oprouenie(III, 133),"de nici un folos" (bg.); ţuicearli (III, 188), "amărît, slab, trenţăros" (ser); plasiă (1, 38, fil, 124), "claie de fîn" (bg., scr.) ;
posiauă(II, 13, 14, 122, 152; III, G4,84, Hi5) "alhie" (bg.).
O menţiune specială se cuvine substantivului dor, care are, 'În Oltenia,
alt înţeles decît în limba literară; este absolut sinonim cu v. rom, duroare
şi cu durere de azi;
Ei, o să vadămaica
Pe ferestruică,
dinpat, undestă şi bea cealde rornanttă,
C-arede !JUlItun doi'la Inimă.
(11,124);
Ş1-1
da focclrpei
Şi ardeaaşa acolo
Şi trăgeadoruldinureche.
(II, 175);
Şi.mamaa rămasde.ntunctcu dorîn
Cap-- stătuselegatăcu varzăacră, rece,
Pe gerulăla- erager,nu ca acum!1 sesculundase
in moalelecapului.
(III, 1.74).
Dintr-un motiv asemănător, va trebui să ne oprim, în treacăt, la un
cuvînt care concurează, În Oltenia, pe sinonimul moştenit din latineşte, cunoscut vpretutindeni În limba noastră:
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Povesteamamamailîrzlucă tn foaiade zestre
A lui Moşuerautrecuţişi "doirimători",
- Tată, ce dracude rţuiăior
t sînt ăştia?
-""Porci,fa.
Vezi,Ina.lnl.e
llllle ziceaporci,le ztcearţmătorţ
.
(1II,70).
Un alt aspect interesant, care se reflectă în aceste volume ale lui Sorescu,
il constituie raporturile dintre graiurile din Oltenia şi cele din Transilvania.
Se ştie că provincia dintre Carpaţi -" Dunăre - Olt şi Cerria nu are un grai
de sine stătător, ca Muntenia, Banatul, Maramureşul sau anume zone din
Transilvania, Ea seamănă, pînă ILIun punct, cu Bucovina şi, Într-o oarecare
măsură, cu Dobrogea, întrucît are un grai mixt, cu infiltrutii atît din Banat
şi Muntenia cît şi, în primul rînd, din Transilvania. Unii i-au zis grai de
tranziţie.
Aceste raporturi pot Ii uşor urmărite În volumele de care ne ocupăm.
De la unele nume de locuri sau de oameni, pînă la cuvinte ca muiere, tirsitiă,
o !Îrâ, oioart (modificarespecifică il la tinismului uiuai 1), sobă, eu sensul de
"eameră" (aici poate fi insă vorba şi de o influenţă scirbocroat.ă),sau unele
Ionetisme şi forme, toate pledeazăpentru legăturile,pomenite dintre ardeleni
şi locuitorii de azi ai Olteniei.Cu deosebireinteresant ni se pare, spre exemplu,
faptul că substantivul muiere apare, la Sorescu, cu înţelesul special de soţie,
iar cînd e vorba de sensul genero.lpoetul recurge la [emeie,cum rezultă clar
din exemplele ce urmează:
Şi-alua.lmuiereelinalt sat,
Tncrnaide pe malulOlteţulut,
Peste citevadealuri,cit rnunţ.H.
(II, "2).
Dar:
EIa o femeieOm81W;JiiU
Grăuroulca
(II, 77);
o ţemei«,dupăce se mărtta,
Nu-lmaivedeanimenipărul.
(lI, 1J7).
Un cuvînt interesant, împrumutat, în graiurile din Oltenia, din Transilvania, este uinori, care nu-i decît modificarea Iatincsculu! oiuai, folosit, în
mod curent, de ardeleni, în anume momente sărbătorcşti. Cuvîntul el suferit,
după cum se vede, nu numai o modificarede formă ci şi una de înţeles
Pulbereasă s-aleagătie casalui!
Sii-iintre viermiiÎn aşternut!
N-armaiajungesă-i ctntoCU('u)
!
Să cînte cucumctele
!
Săuu-Ie
lupiiÎIlcurteala mi1ăorbeţulc,
Dacăai tu inimaasta in tine...
Şl-ifăceaaşa utvartutctt.e.unprînz,
(II 8);
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Ticameuli slujitorh la popa
Şi-atăcut casaasta
Tu n.atIăcutnimlc.NimicIl-aiIăcul...
Spuneamaitare. Tu auzi,mă't
NeaFloreatăcea.OriIl-auzea,
orisefăceacăIl-aude.
Cunoşt.ea
el otnartuiăsta.
(III, 182).
Ttrsină prezintă interes din alt punct de vedere, în sensul că e cunoscut
încă din secolul al XVII-lea, din Ca.zanialui Varlaam, apărută la Iaşi, în
lG43,şi face parte dintre cuvintele rare, luate de Varlaam din graiurile ardeleneşti. Este cunoscut şi în sudul Dunării, cum rezultă din cartea citată a lui
Emanoil Bucuţă, p.132, cf',şi "Dacoromania" III, 88G; IV, 12()O.
în cartea lui Sorescu, cuvîntul apare de două ori, în volumul III. în
primul citat sensul lui este vag; nu..j în concordanţă cu ceea ce ştim noi despre
cuvint : "Sînt ca oaia aia tirstnă, slabă şi amărîtă" (38). în cel de-al doilea
citat el apare eu înţelesul obişnuit, de "sfoară, frînghie", pe care îl are şi în
cartea citată a lui Bucuţ.ă:
A legat-oaia cu beteleşi c-ottrsinăde
Strîngeaea lemueleşi-aluat-ope umeri,ea
Pc-unbuştean,
o maimutaclndpc-unumcre,ctndpe
Altul.La urmă,a maipus-oşi-ncap,că era mai
Obişnuită
să ducăgreutăttîn creştet.
Babaefa grea,domnule,
şi Radaastavoinlcă.S-autupănitcuhoncita
Şiaşaa apărutIn sat,cu ea in cap.
(III, U!J),
Tot de limba veche se leagă un Ionetismca tuiindeni(III,7:3),in locul lui
pretutindeni, prezent în textele ardeleneşti, încă din sesolulal XVI-lea şi utilizat, pe seară foarte mare, de George Coşbuc, nu atît în poezia originală cit
în traducerea Eneidei lui Virgil, cum am arătat în articolul Limba poeziei lui
GeorgeCoşbu«.Citeva considerciiide natură lexicală (publicat în "Arhiva 80meşană", IV, HJ77, p. 252-27{j).
Cebăluire,care s-a constituit şi intr-un titlu de poezie(II, 4,1----(11),
aduce
aminte de adjectivul cebăluit (de somn), adică "ameţit", din Noul Testament
de la Bălgrad (lM8) şi de verbul cebălui,despre care aflu, dillDicţionaml de
[recnenţăal limbii româneuechi(ms.), datorat lui C. Dimitriu, că-i era cunoscut
lui Coresi, în a cărui Cazanle se întîlneşte de vreo trei ori.
Nu pot spune dacă În graiurile ardeleneşti actuale mai există vreunul
dintre aceste cuvinte şi, prin urmare, nu ştiu dacă le mai putem încadra aici,
în paragraful referitor Ia raporturile lingvistice dintre Transilvania şi Oltenia.
Din DA, unde ni se dau citate din ANON.CAR.şi din COD.VOH.,mai
ales pentru verb şi pentru derivatul adjectival cebăluiior, vedem că la
Coresiexistă, In EV., şi un derivat substantival : cebăluiiură. În schimb, CÎnd
este vorba de existenţa unora dintre cuvintele respective în graiurile actuale,
ni se dau referiri numai În legătură cu Oltenia, de unde s-ar putea deduce că
nu este vorba de o infiltrare ardelenească.
Printre fenomenele preluate din grainrile ardeleneşti, trebuie să ne
mai oprim asupra Ionetisrnului[otneie(II, 60) şi a formei verbale eli nl1poei
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(II, 7), care SI.'bucură de () circulaţie largă, În limha vorbită, şi o gasIm Şl 111
Iiteratura altor scriitori contemporani, printre ei Mirou Hadu Paraschivescu,
In privinţa cuvintelor pe care trebuie să le punem pe seama influenţei
graiurilor de peste munţi mai menţionăm : căpeneaq(III, n7), creilar (II, 124),
duliăni (1, JO(\),mintean (II, 2:13),musai (1, 128), nemeş (II, 210), () ţîră (eu
frecvenţă foarte mare.Tn toate trei volumele),vin/re (II, 210).
Să ne oprim, în sfîrşit, asupra unui fragment de poezie În care sînt concentrate mai multe forme de perfect simplu, care ne interesează nu atit sub
aspect dialectal cît sub cel al stilului:
Mii,zice,da' mtncaiastăzl l
Prâ}imuiereao tigaiede varză
Şi prii}ip.eşte
Şi ţăcu milml'ilig,l
caldă.
Ş.imincai,Ină,şi mtncat!
Nu ilHImai săturam.
Şi-ispusei: "Muiere,
ia scaunulde sub mine,
Căcrăpaicimlnctnd.
Cefân/şia mîncarebună?
filă.âcde!dracu,crăp mîncînd.
(lI, 20:l).
Problemele ridicate ele cartea lui Sorescu sînt mult mai numeroase,
dar nu avem răgazul necesar să le examinăm, aici, pe toate.
Prin includereaunora dintre elementelediscutate în limba poeziei,autorul le-a scosdin uitare şi nu-i imposibilea, în felul acesta, ele să fie "revivifial.e".
cum spunea Eminescu, si să vorbească despre realitătile satului de ieri si de
astăzi nu numai cifiLorilo'r
elinmomentulde Iată ei şi urmaşilorurmaşilornostri.
înainte de a încheiatrebuie să mai spunem că Sorescuare, ffq.ăde elementele regionalela care recurge, atitudinea unui 1. Budai-Dcleamr.raunui scriitor
de la începutul literaturii noastre moderne.EI face, parcă, abstracţie de drumul
parcurs de limba literară, În ultimele două sute de ani, şi cdnstruieşte numai
pe baza şi cu materialul pe care .Î-Ipune In dispoz.iţiesatul, demonst.rînd că
încercarea nu este inutilă, că ea întăreşte ideea potrivit căreia folclorulşi limba
vorbită sint În st.are să sporească, În continuarevpoaibitităţile de exprimare
ale artistului, că acesta poate, asemenea lui Creangă În secolul trecut, să se
dispenseze, în mare măsură, de elementele cărturăreşti, din limbă, şi să se
Întoarcă in Arcadia copilărieinu eu un sentiment de nemulţumire şi de izolare,
ei eu încredinţarea că legenda lui Proteu nu-i o născocire oarecare, că ea
continuă să alimcnteze puterea de visare şi de creare a artistului.
A.i!Jllşila sfîrşit, nu putem evita o întrebare, pe care şi-au pus-o mai
multi dintre cititorii lui Sorescu, asupra rostului elementelor regionale în
poezie. Sînt, ele, cerute de necesităţi artistice, Îndeplinesc, oare, o funcţie
stiIistidi de necontestat ori le revine, mai mult, un rol etnografie şi documentar ?
Critica,favorabilă În general Liliecilor,nu s-a pronunţat, În mod hotărît,
in acesLădiree]ie.E de presupus că poetul însuşi Il-a privit lucrurile numai sub
aspect poetie, ei, eăutînd un drum nehătut, a sim!.itnevoia Întoareerii la atmosfera satului copilăriei,pe care a reeonstituit-o prin mijloacele cele mai veridice
cu p utin!.ă, prin vorbirea părinţilor şi bunicilor lui,
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HEGIONAL
ELEMENTS
IN MAHINSOHESCU'S
POETHY
ABSTRACT
T11e
authorhas examined,in Sorcscus.
thre«VOlWIlCS
fromthe cycleLa lilieci,the numerou
s regionalIeaturesto whtchthe poethas resortcdfor reconstttutlng
vi]1age
liJein the
recen
t past.
Thephoneticfeatures,thennn-literary
Iormsaudwordsref'lect
diverserealitiessuchas,
aniongothers,someinfluencesfromncighhouring
Iangua
gesOI'the preserving
ofsomearchaic
tralts,characterlsticofthe language
frompl'CV10US
centuries.
Arnongthe rarewords, sorneof
whlcharenotrecord
edin dtctionartes
OI'glossaries,
mostst.rikiug
arethe Bulgarian
andSerboCroatianonesas heingspeeific
to theHnmanlan
langua
gespokenin Oltenia,
justas thebon-owingsrromGermanandHungartan
arc to Lemet,mostof all, in Transylvania, Banataud
Crlşana,
whilethe onesfromUkralnian
areknown,mostofall, to the peop1e
ofMaramureş
andMoldavia.
Then,of an particularinterestarc thoseregionaleJements
in whiehthe relatiol1ships
hetween
the language
spokenin Olteniaandth3tspokenin Transylval1ia
are refleeted.
Some
peculîarities
appearonlysporadically,
whileotllersare tu be metfl'equclltly,
whiehwoulc1
5Uggestthat the poetwantedto spccifica]ly
cmphasi7-e
a certainstateof things.Thi5mighthe
illllstrated
hytheparallelism
muiere-femeie,
inwhiehtheformeI'
i5synonYl11ons
wiLhsoţie(wite),
whereas
femeie
denotesthe notiollofwOl11an
in general:"Pemu.ierea
luio chemaStanea"(II,
191),hut "IJincaasta era o femeieÎnaltă,frumoasă".
(II, 181).
Tl1ephoneticfeatures,the forIl1s
andthe wordsto whichthepoethasresortedare interestingnotonlyfortheirpoetic,expressive
value,butal80fortheirdoeurnenbry-ethnographie
onc.SOl'esen
introrJuces
intotlleliterarylanguagc
a seriesofregional
elemellts
which,without
his contribution,
wouldnevel'have eotrlebefo1'e
the liLcrature
1'eader's
eycsandwouldhave
remained,
forever,in t11epassivestockoft11elanguage.
FacIlltatea
de Filo/O!lie
laşi, Calea23August,Ilr. 11

