SPECIFICUL METAFOREI ÎN J)ROZAISTOHICĂSADOVENIANA
CHTSTTNll.
FLOnESClJ
încercînd să pătrundă în mecanismul delicat şi subtil al metaforei sadoveniene, analiza de faţă adoptă perspectiva stilisticii. Această disciplină
lingvistică studiază la nivelul "vorbirii"elementelecreative marcate conot.ativ.
Atunci cînd elementele respective au valoare estetică,'ele sînt analizate, pe
de o parte, în cadrul literaturii artistice şi, pe de altă parte, în acela al limbii
naţionale. De exemplu,remarcăm gruparea lucrărilor avînd ca subiect metafora În două categorii: a) cele care se ocupă de metafora "poetică"!, puternic
marcată conotativ; b) cele care an În vedere metafora .Jingvistică'", mai
slab marcată conotativ, dar păstrîndu-şi încă, în diferite grade, funcţia poetică.
Studiile aparţinînd celei de a doua categorii sînt preocupate în prea mică
măsură, niciodată sistematic, de implicaţiile literar-artistice ale acestui tip
de metaforă.
s
Aparent, analizele stilistice de tip eontextualist înregistrează Într-un
text tot ce este fapt de stil, indiferentde gradul de intensitate al Iunctiei poetice.
Însă lipsa perspectivei diacronice- îngustează posibilitatea de remarcare a
"contrastului" pe axa siutagrnatică",
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Subliniemcă, în analiza stilistică a unei opere literare, discutarea metaforelor aşa numite lingvistice alături de metaforele poetice" este absolut necesară.
Oprindu-ne la proză, distincţia proză artistică - poezie presupune o
discuţie aparte, pe care articolul de faţă nu-şi propune să o facă. Deoarece,
Însă, pe parcursul acestui articol limbajul poetic va fi opus limbajului de'
caracterizare-, vom menţiona doar faptul că predominarea limbajului de
caracterizare (arhaisrne, regionalismeetc.) faţă de cel poetic (figurat şi nefigurat) constituie elementul cel mai important în individualizarea prozei
artistice.
Definiţia cea mai uzuală a metaforei este aceea care prezintă figura de
stiI în discuţie ca o "comparaţie prescurtată" ; pe de o parte, ea fonnalizează
prea mult bogatul conţinut estetic al metaforei şi, pe de alta, transferă problema la alt nivel, fără a o elucida.
Tudor Vianu defineşte metafora ca "figura de stil care identifică două
obiecte, În scopul de a mijloci reprezentarea şi simţirea mai vie a unuia din
ele"]. Literatura de specialitate preferă să dea nume celor două obiecte. Astfel,
se consideră"termenul propriu", sau "neutru", sau "suportul", sau, simplu, "A",.
ca fiind Înlocuit sau nu, total sau parţial, de "termenul figurat", sau "metaforic", sau de "vehicol", sau, simplu, de "B". Pentru a denumi cele două entităţi, preferăm titulaturii concrete de "propriu _. figurat", sau aceleia plasticizante (a lui I. A. Hichards)"de "suport-vehicol",pe cea mai neutră, A şi B
(a lui Henri Morier)",pentru a ne putea orienta cu mai multă uşurinţă în acest
ansamblu de maximă Încărcătură estetice-afectivăpe care-I reprezintă metafora. Ea se dezvoltăca figură de stil Ia nivelulsemantical limbajuluişi se bazează pe analogie.
Raportul dintre A şi B este determinat de un număr Iix de instrumente
gramaticale (juxtapunere, prepozrtia "de", articolu1 hotărît genitival, verbul:
"a fi"). Toate celelaltesituaţii apartincomparatici, pentru că presupun operaţia
de a compara direct, prin structura specificăa legăturilorgramaticale--adverhe
şi Iocutiuni adverbiale (ca, ca şi cum, aşa eLe.),sau verbe de tipul a părea, a
{ace, a deveni ete.IO
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Aşadar, definim metafora ca figura de stil care confruntă, prin analogie,
fără a recurge la nici un semn comparativ explicit, termenul A cu termenul B,
conferindu-i acestuia din urmă o structură semantică figurată.
Permanentele oscilaţii şi coutraziceri privitoare la conţinutul metaforei
se reflectă în modalităţile diferite de clasificare a acestei figuri de stilll• Din
multitudinea clasificărilorîntilnite, aceea care corespundecel mai direct cerinţelor unei actuale stilistici diacroniceîi aparţine lui Ch, Bally. In Tratatul său
de siilistică-»,autorul se opreşte asupra limbajului figurat (consecventpropriei
teorii, Bally nu studiază aspectul scris, literar al acestui limbaj), realizînd
o clasificare tripartită a imaginilor (autorul se referă mai ales la metafore;:
"metafora este în primul plan al studiului nost.ru")!",Prima categorie cuprinde
imaginile ,;concrete","sensibile","imaginative", "evocatoare", simţite ca atare
de toţi indiviziivorbitori ai unei limbi. în categoria a doua sînt încadrate acele
imagini care sînt receptate numai de vorbitorii străini ai limbii respective;
acum nu imaginaţia este aceea care duce la înţelegereametaforei, ci "instinctul
etimologio"."Imaginile moarte" aparţin celei de a treia categorii; ele nu mai
pot fi percepute decît din perspectiva istoriei limbii, printr-un proces de reconstituire pur ştiinţific.
Deplasînd această clasificare la nivelu1 literaturii artistice, propunem
o nouă disociere tripartită-! din care, inevitabil, "metafora moartă" fiind
element denotativ, va lipsi. Procesul receptării "din afară" a unei limbi nu este
luat în discuţie: interesează În primul rind gradul de 'Originalitateal metaforelor şi circulaţia lor în limba literară a epocii în care au fost create. Astfel,
clasificarea va conţine:
1. Metaforede intensitatemaximă.Ele sînt fie creaţii personale(ale scriitorului analizat, M. Sadoveanu,·în proza artistică avută în vedere - proza
istorică), fie metafore cu o circulaţie deosebit de restrînsă în limbajul poetic,
circulaţie care atenuează în prea mică măsură puternicul efeCit al figurii
de stil.
2. Metaforede intensitatemedie.Ele sînt recunoscute ca apa;"ţinîndunei
anumite epoci, unui anumit curent sau gen literar, sînt supus normei socioculturale respective; au deci o circulaţie relativ mare în limbajul poetic al
epocii literare contemporane autorului.
3. Metafore de intensitate minimă. Circulaţia lor are lbe şi dincolo de
limbajul poetic al literaturii artistice, fie în limbajul conversaţiei, popular sau
familiar,fie în alte limbaje; uneori caracterul metaforic este egalat de celafectiv
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şi, deaceea, funcţia lor stllistică le plasează la graniţa limbajului poetic.
Retoricile clasice, discutînd şi metafore din această vcategorie,le numesc
caiachreze.Nu preluăm termenul respectiv pentru că folosirea lui este contradictorie, uniiautori numind prin catachreză metaforelemoarte, altiipe acelea
cu funcţie poetică redusă (de ex..: ."zîmbet dulce", ,.,privireÎllfIăeărafă").In
această categorie sînf induse şi ceea ce Moriernumeşte "clşee populare".
Considerăm necesar să subliniem că delimitarea dintre limbaju1
de caracteriz.areşi cel poetic este strict lingvistică.Disciplinastilisticii conferă,
mai alesln contexbullarg al unei opere de artă în proză,functie poetică şi unor
elemen.tecaraeterizatoare (ale epociidescrise,ale.eroiloretc.),aşa cum multe din
elementele limbajului poetic pot caracteriz.avorbirea unuia sau altuia dintre
personaje, a autorului, a regiunii În care se desfăşoară naraţiunea et,c.
Dincolode aceste categoriide metafore,se găsescaceleacare şi-au pierdul,
pril1.JIZ,îlldiferite grade, funcţia poetică. Uneori, măiestria artistică a unui
scriiLorle revalorif'ioă În contexte metaforizatoare care rcîncarcă poetic
conţinutul cuvîntului: este vorba de aşa numitele "metafore interne" sau
"autometqfore".
Această primă clasificarese ramifică în funcţie de structura gramaticală
arnetaîorelor. În ciuda abundenţeisugestiilordeuornlnative-";vom face şi mai
departe apel la cei şase-şapte termeni ai gramaticii tradiţionale. Vom pune,
deci, în valoare faptele de sti! după cum, În cadrul acestortrei categorii, domină
metafora snbstantivală, adjectivală, verbală sau adverhială. La rîndul lor,
acestea pot fi explicitesauimplicite. În cazul metaforei In praeseniuiinteresează dacă aceasta este realizată prin juxtapunere, cu ajutorul prepozitiei "de", a
conjunctiei "şi", sau a unei structuri genitivale. Studierea corrţinutului semantico-metaforic trebuie reluată în cadrul analizei amănunţite a fiecărei
metafore care, prin particularităţile sale, presupune interpretări stilistice
speciale. În fine, pot fi discutate, atunci cînd este cazul, metaforele ascendente
(dexlrogire),sau descendente(leuogire),cele de calificare,de identificare etc.
În proză, limbajul de caracterizare disperseazăfigurile de stil, corclîndu-le după alte norme decit cele ale poeziei, Bineînţeles, nu este vorba aici
numai de un aspect cantitativ. În roman sau nuvelă, de exemplu, indiferent
de stilul "poetic" sau "nepoetie" al autorului, limbajul poetic e dominat de
cel de caracterizare, acesta din urmă supunindu-l pe cel dintîi unor tensiuni
aparte, care duc la o specificitate organică a tropilor.
Atunci cînd poetul îşi selectează cuvintele din diferite alte limbaje nepoetice, de obicei le Încadreazăîntr-un context care retcnsioneazăÎncărcătura
poetică a termenilor respectivi, deplasînd-o spre o metaf'orizare superioară.
În proză, această retensionare se produce în contexte extinse, de multe ori,
la Întreaga operă, sau chiar în contexte şi mai largi, cum ar fi acela al unui gen
literar.
15\1. Hiffaterre
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Lucrarea de faţă îşi propune să sesizeze,unele aspecte ale procesului
enunţat, cu aplicaţie la metafora din romaneleistorice sadoveniene(Şoimii,Ş ;
Neomul=Şoimăreşiilor,NŞ ; Zodia Cancerului, ze ;AIăâa-sa Puiul piulurii,
MP; Nunta diimniieiRuxatula, NR ; Creanqa de aur, CA ;f.'raţi1 Jderi, F J ;
Nicoară Potcoavă,NP)16.Literatura de specialitate nu conţine (după informaţia
noastră) nici o lucrare axată în exclusivitate pe problemelegenerale ale metaforei în opera lui Sadoveanu. Din această cauză, pentru delimitarea unor
aspectepropriiromaneloristorice,a fost necesarăo prealabilă studiere a tuturor
nara-tiunilor neistorice sadoveniene.
'În ceea ce priveşte statutul metaforei,la o primă analiză, ,,,manierisrnul"
sadovenian, manifestat mai ales în deosebita complexitate a structurii acestei
figuri de stil, face dificilă () eventuală diferenţiere stilistică a scrierilor prozatorului. Se realizează eu mai multă uşurinţă o delimitare pe epoci de creaţie
decît pe genuri, La o a doua analiză, fiecare naratiune însumează un număr
suficient de elemente specificecare-i conferă individualitate. tu acest context
contradictoriu, proza istorică formează singura exeepţie.Fără a se drtaa
stilistic în mod spectaculos(ca la Negruzzisau Hasdeu, de exemplu),romanele
istorice au, în cuprinsul operei lui Sadoveanu, un stil aparte, marcat, la nivelul metaforei, de două trăsături dominante.
In primul rînd, sub aspect statist.ic,romaneleistoriceconţin cea mai mare
concentratie mctaforică în pagină ală turi de lucrările al căror personaj central este natura. Se petrece acest lucru 'in pofida faptului că numărul desscrierilor de natură (elemente narative care, la Sadoveanu, impun stilului
metafora) este mult mai mie în proza istorică. Însă, pe de o parte, natura se insinuează mult mai autoritar în existenţa de zi cu zi a eroilor,
naraţiunea desfăşurîndu-seaproape Întotdeauna sub semnul pădurii, al apei,
al soarelui şi al ierbii. Eroii, cu armele, hainele şi privirile lor, primesc in
,,fulgerări",,,tremmări", "fîlfîiri", "pîlpîiri", "sorbiri", "arsuri", "săgeLări",
"străfulgerări", "seăpărări", "vărsări", "clipiri", "revărsări" razele. soarelui,
ale lunii sau răsfrîngerile acestora În "cupe de piatră" (MP, J 2),jn "bolta
pădurii" (MP, 24), în "curgeri de mătqele" (NP, 222), În "podul argintiu al
lunii" (NŞ, 70:3),În "arcurile flllide {ale izvoarelor]" (MP, 12), îl)'"aceleochişorilor [de pasăre)" (CA, 17), în risuri in mii de fefe ale florilor" (F.J, 114),
În ,,!esătllriledumbrăvii" (F J, 251), în "sol2ii de valuri ai vadului" (NP, 40).
Pe de altă parte, universul psiho-senzitiv al prezerrtelorumane sadoveniene ale seeoleloral XV-lea, al XVI-lea, al XVII-lea este in permanenţă
acordat, prin analogii metaforice, eu esenţele veşnice ale naturii, sau acestea,
personif'icate,domină universul spiritual. Nu este cazul să insistăm asupra
relaţiei om-natură la Mihail Sadoveanu.Ceeaee dorim să subliniemeste Iaptu 1
că metaforele care corespund acestei relaţii sînt cel mai bine reprezentate
tocmai În romanele istorice. Varietatea acestei categorii de metafore se manifesUl atît in intensitatea functiei poetice, cit şi in stru dura lingvistică a
figurii de stil; nu se va manifesta aceeaşi diversitate în continutul "tematic"
al termenului 13(acela care include structura semantică figurată), pentru că,
aşa elim spuneam mai inainte, predomină net analogiile om-natură, naturăom. Această analogie biunivocă, obsedantă Ia Sadoveanu, reprezintă, în
16MihailSadoveanu,
Oprre,vnl.r, V,X, xr, XII, XIII,XVIIT,Bucuresti.19f.4.1!l.56,
1957,19E,8,
195\),
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modalitatea de realizare tehnico-stilistică a romanului istoric, o rezolvare
il necesităţii îmhinării veridicităfii istorice eu cea artistică, rezolvare care
este reflexul
concepţiei Iilozoîante a lui Sadoveanu privind imuahilul şi pe,.
renul
în univers.
Aşadar, o primă trăsătură specifică a metaforei În proza istorică
sadoveniană este. sfera restrînsă a conţinutului (analogia biunivocă natură - .. om) Îmbinată cu deosebita complexitate a formei. Practic, se găsesc
aproape toate tipurile formale de metaforă corespunzînd acestui conţinut:
Metafora in absentia
]Uetaforăsubstantivală simplă: "suliţile îşi înfigeaupliscurileÎn trupuri"
(Ş, 350); "Înşfăcă de pe un snop de morţi o săneaţă" (Ş, 352); "să risipirn
[tunurile vinului" (ZC, 66) ; "în acea privire nu-i atît pasiune [...], cît o căldură ş-o lumină a fiinţei ei de fecioară" (MP, ;5) ; "zumzelulnunţii"(MP, 37) ;
"dădeau fulgere pietrile nestimate" (NR, 240); "au să te apuce in căngi şi
cloniuri dascalii măriei sale" (F.1, 145); metaforă substantivală compusă:
"sălbatiea lor fire de oşteni făcea loc razei de lumină care totdeauna a stat
ascunsă În sufletul omului" (NŞ, 509); "domnul abate de Marenne inghiţi
picăturile de Soarelichid cu delicateţă" (ZC, 69); "macar că-ţi răsuceşti cu
atîta fală cozilede răţci" (NR, 225); "era amestecat cu toate simţurile în acel
haos al pulberilor şi zvonului" (CA, 44) ; "m-am apropiat pînă ce-am simţit
cu gura puţuşorul de zarzără [de pe mîna fetei]" (FJ, 52); metaforă verbală:
a) funcţia stilistică rezultă din corelarea verbului cu subiectul: "poporul
începu a se iălăzui" (Ş, 357); "tufişurile murmurau" (Ş, 192); "ddu drumul
{...] unei săgeţi care ţipă scurt" (NŞ, 537); "cintezoii [...] se tnchinozzprimăverii
cîntînd subţirel" (CA, 17); "cerul Imbroboditde nour" (F.1, 292);.b) functia
stilistică rezultă dintr-un context mai larg, care cuprinde şi complementul:
"cimpul de luptă semănat cum o r ţ i" (Ş, 354); "Abatele [...] înţelese [... ]
că la pieptul tovarăşului său, unde se alipise scrisoareacea bună, sta pă turită
în haină alta, stropită des Iov c inveninate" (ZC,21) ; "am căutat să luminăm
î Il t u li e r i CII 1 t re c II tu lui" (MP, 195); "crau atîtea smaragduri şi
olrnazuri pe el, încît săgeta 1li m i li ă" (NR, 227); "cei care s-au uidăpat
d i 11 izvor u 1 î n ţel e p c i uni i nu-şi pot stăpîni nălucirile amăgitoare
ale trupului" (CA, 19); metaforă adjeetivală: "sălcii iăcuie, încremenite în
mîhnirea singurătătilor" (Ş, 188); "prin lumina nehotărîtă veneau pe drum
doi călăreţi" (NŞ, 703); "strălucirea calmă de aur vechi a soarelui" (ZC, 78) ;
"făcură un popas la o filozoficăfîntînă cu cumpănă" (ZC, 78); "sprînceană
nouroasă"(FJ, 18); metaforă adverbială : "ochii scînteiau intunecos'.'(Ş, 197);
"acel serai încîntat pe care-I bate, fremătind dulce, marea clasică" (ZC,.294) ;
"uIH:heşuImeu sta [...] nequros"(NIl, 220); "Bahluiul curgea leneş" (ZC, 75),
Metatera in praesentia
NIetnîoră substantivală e a) prin juxtapunere: "g î 11duri 1e [Al,
coliaâătoare amclrfte[BI, se coborîseră în furtună" (Ş, 342); "prin blăniţa
de sobol f...] valamanul simţea tremurînd in i m a, amicul vieţii" (NŞ, 525) ;
.,8o are] e, zeul luminii" (CA, 14) ; "d om n i a t a, brad verde,stai eu noi"
(NP, 5ti) ; b) CLiverbul copulativ a fi, tip L,A este B", "B este A"]: "Ion
V odă;lI nostru [...] şoim a fost" (Ş, 196); "pluteau punefel1egteşi. mâranle:
erau r a ţel e săI bat j e e" (NŞ, 70;3); "f i e car e din t r e voi e lin
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1
d;am de pU,fr)f'
care va călca ,rÎ;;Îc;f1dsnltan.ului"(NŞ, 501); ,e u ...]
sint pentru acesLDomn nou un Splll"(ZL, 57) ; !Jl?_Lz
L..QJ_g.Iera o prapastie a
desţăiărilcr" (CA, 141); "j) r i e te 11ii în ziua de azi sînt umbre; se arată
numai cînd luceşte soarele" (FJ. 117): "copiii cuvioşiei sale sînt j i g ă n i i
a!.J:._ ...lLL.L.lj ş i văz el li h li 111i" (NP, 51); c) cu prepoziţia de, tip
1,A de B"', "H de A"] :
e In Cs Le c c n i Iicărea" (Ş, 357);
dornnita Genoveva, în noru-i de il ain il alb ă" (:\lIP,3:3); "îI găsiră dănLuindcu două [uriuni ele fus te" (MP, 37) ; ,,[îşi] fac spaimă de lupii care
se furişează în sihlă şi de [anlastnele ci e Il e gur i" (CA, 20); "Îmbulzelile
apropiate ascultau r... ] aceste vorbe, trecîndu-le Îndărăt În pâraie de m u rIn IIre" (FJ. 33) ;"se ridicase în fundul răsăritului o sprinceatiă de nou r"
(NP, :33); el) legătură genitivală : "singurătă(ile Prutului [... ] vuiau de furtuna
r ă z b o i u 1li j" (NŞ, 489); "a Iîlîîit peste el a doua oară corbul des t În li 1Il i" (MP, 196); .uenin.u!în doi eli i" (NH, 2:31);"numerele zilelor au
fost cetits de înţeleptul meu din peşteră În car t ea n atu r i i" (CA, 12) ;
"deschise iar dimineţii de iunie floarea fiintei sale" (FJ, 171); e) prin conjuncţia şi, tip I"A şi 13","B şi A"]: "o mulţime [... ] de oameni r... ] viermuieşte f...]
Menirea ei însă este să se ducă după z i 1ele ani lor şi după frunzele
toamnelor, acolo de unde nimeni nu se mai lnt.oarce" (J.\lP,IJ); metaforă VeI'"
bală : "acum alt vînt arzător U baie şi-i r ă s col e Ş te sufletul: o dragoste
chinuitoare" (Ş, 34:3); "dragostea-i lunatică : des ere Ş t eşi
cre Ş t e"
(F J. 170); metafol'lladjeetivală : "a venit cel din urmă şarpe al sfintei Duminiei şi a Înghiţ.it cea din urmă răutate a cneaghinei; şi rămîne cneaghina
Maruşea trup luminat şi cur a t" (FJ, G3!1).
O a doua categorie de earaeteristici specifice metaforei din proza
istorică a lui Sadoveanu decurge din disocierea fină, dar precisă, făcută de
scriitor, îu aceste romane, intre limbajul autorului şi eel al eroilor. Această
delimitare a vorbirii naratorului reprezintă o tehnică a stilului sadovenian
specifică tuturor romanelor sale istorice. În proza sadoveniană.neistorică
limbajul autorului nu este illdiyidualizat deCÎt sporadic, pe un nl/măr oarecare de pagini, niciodată pe parcursul unei întregi lucrări. Această disociere
fermă (care se manifestă şi Ia nivelul limbajului poetic, angaji'nd metafora)
se conturează a fi una din trăsăturile generale esenţ.ialeale stilului prozei
istorice romaneşti.
În romanele sdoveniene analizate, metafora de gradul Întîi se găseşte
numai În descrieri, portrete şi În comentariile autorului17•Metafora de intensitate medie apare în proporţie de aproximativ 70% în universul narat.
în aceeaşi proporţie, cea de a treia categorie de metafore domină universul
comentat.
Comparînd Între ele mehtforele aparţinînd gradelor maxim, mediu şi
minim de intensitate, constatăm că numărul lor este invers proportional eu
aeeste grade de poelicitatc. Domină în proporţie de aproape 60% metaforele
din a treia categorie. Ţinînd seaIna că proza sadoveniană este unanim eonsiderată ca "poetică", ar apărea tentaţia de a afirma că în orice proză artistică
romaneasca domină metafora de gradul trei; dar, cum în literatură orice
17Celepatrumetafore
de intensitate
maximădinvorbireabătrÎllului
Magşi din ceaa
abateluide l\Jarrcllne
sustinstatutuldeosebi
t al acestoI'doniJpersonaje
vizionare,
cu re.plici
avîndvaloarede simbol.
7 - Lingv
istieă208
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excepţie poate reprezenta o va 1oare, există oricînd posibilitatea infirmării
unei atare concluzii.
Ne vom opri-cu exemplele asupra celor trei tipuri de metaforă, individualizate din punctul de vedere al intensităţii funcţiei poetice, încercînd
să dovedim practic existenta acestei gradări tripart.ite şi să exemplificăm,
prin citate semnificative (selectate in urma Iişării exhaustive care a dus la
concluziile statistice din paragraful anterior), repartitia metaforelor de intensitate maximă, medie şi minimă in cele două limbaje: al autorului şi al
eroilor.
Pentru a delimita gradele de intensitate a figurii de stil analizate, fiecare
metaforă a fost "verificată" În texte literare anterioare şi în pu l.ineledicţionare ale limbii române care cuprind, sporadic, şi evoluţia limbajului poetic.
Metalora de gradul intii
Metafol'ă suhstantivală : "zadarnic caută să. simtă suflarea veche" (Ş,
343) (suflare = imbold); "un vînt [...] aducînd cu el suspinele înăbuşite ale
începutului de toamnă" (Ş, 35(-)); "începu să-I spintece cu cuţitul pe la spinare,
ea s-alcagăearnea bună [...] de ţesătura de oase Ia peştelui]" (NŞ, 592); ,;pe
Marrnara licăreau fluturi de diamante" (ZC, 293); "ciocîrliileîşi suiră înspre
Dumnezeu rugăciunea pe scări de cristal" (vIS, 37) ("scara cerului" ca
termen al astronomiei populare Înseamnă ,,Înălţ.ime a bolţii cereşti";
Sadoveanu CU110Ş
Lea construcţia în accepţia ei denotativă, pentru că la
pagina. 17, în CA, apare: "soarele sub pe seara cerului în zodia întăia'";
cercetînd apoi istoria limbajului poetic românesc, se observă că, la majoritatea poeţilor mari şi miei ai secolului al XIX-lea, imaginea ciocirliei este
legatii de construcţia poetică "triluri cristaline" ; propunem această sintagmă,
alături de "scara cerului" ea suport al imaginii sadovenienecare astfel poate
fi interpretată şi: "ciocîrlia îşi înălţa ruga pe seara muzicală a propriilor
triluri cristaline"; mai tîrziu, în primul volum din FJ, 114, se găseşte un
context care susţine această interpretare: "eioc1rliiledădeau slavă Domnului
Dumnezeu suind şi coborînd pe trepte de cintec"); .Jiipodromul Îşi zbuciuma
mâdllUirile.debalaur" (CA,43); ."căHHorulvăzu In împărăteasă o putere aspră
şi flămîndă, Părea întinsă eu toate unghiurileînainte" (CA,33), "Nu-i vîntul;
e fîşiitul cascadei. O vezi? Deodată o văzui într-adevăr, licărind În curgeri
de mlirgele"(NR, ;222)(romanul este scris la persoana întîi; aici comentează
personajul port-voce al autorului, "naratarul" lui Tzvetan Todor6v); "le-a
tăiat calea un popîndău ce-şi aduna grîne în saraiul său suhpămintean" (NP,
53); ."lumina strălucită a dimineţii [...] scînteia pe armele risipite şi-şi presăra pulberea de aur peste şiruri întregi de răniţi şi morţi" (Ş, 351) (analogia
cu"rază de soare" este clară, imaginea putînd, deci, să fie: "razele de aur
presărate ca o pulbere peste..." ; un citat din Eminescu'vva nuanta metafora:
"precum pulberea se joacă în imperiul unei raze" ; ţinînd seama de influenţa
deosebită a limbajului poetic eminescian, considerăm imaginea poetului ea
su.portulcelei sadoveniener; "florile primăverii [sînt] la marginea apelor care
sar trepte de piatră sfărtmind arginl" (CA, 2:3); "aşezărilede la Timiş rămaseră ca-ntr--odestindere leneşă sub puhoiul de soare al primăverii. Era întrrs MihaiEminescu,
Opere,
vol. 1, Bucureşti,
HJ39,p. 133,
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acel colţ de lume aşa cumpănă a văzduhului, încît toate păreau mai pline de
de farmec decît aiurea" (F J, 114); "uitaseră şi prăpastia de v i for a Iui
ianuarie şi stînca d e ger v î n ă t a lui faur" (CA, 19); metaforă verbală:
"albia adîncă a pirăului era presărată de lespezi văroase ş-o dungă de apă
se strecura în linişte inţepată ici-colo de raze subţiri de lumină" (NŞ, 533) ;
"Alexandru s-a urcat pe tronul părintelui său, - pe cînd nu mai corrteneau
şi tremurau ascutit bucuroasele f'laute" (NŞ, (91); "zise domnul abate,
deschizirulu-şitot sufletul şi zîmbetul, cătră tovarăşul său" (Ze, 55); "painj enişurile electrice fes văzduhul şi pămîntul" (MP, 9); "răcnetul pe care-I
nărsaIl eu gura şi-l holbau eu ochii" (CA, 43); "izvoarele se zbat ca viperele
intelepciunii sale fără de margini" (CA, 10); metaforă adjeetivală (acest tip
de metaforă se dezvoltă În foarte multe situaţii ca enalagă; tot aici se Încadrează cele mai multe metafore sincrctice; atît sincretisrnul, cît şi enalaga
sînt fapte de stil întîlnite frecvent în toate naraţiunile sadoveniene): "Iiniştea
largă a pădurii" (Ş, 356); "haină sprinienă de atlas strînsă pe şolduri" (NŞ,
50ti); ,,0 atitudine de spaimă holbatâ"(ZC, 35) ; "ţara-i îmbielşugată şi grasă"
(Ze, 32); "sub simbol, adevărul cel mai abstract putea deveni sensibil; o
pr opozi+ieuscată se putea mişca în imagini" (CA, 11); "strigăte de oşteni:
acele strigăLălnuolburat« şi ciocănite"(CA, 148); metaforă adverbială (exprimată şi prin element predicativ suplimentar): "zim{nit şi tulbure, Sirctul
fugea pe pietrişul vadului" (ZC, 2C»; "huluhii sălbatici rîdeau fantastic"
(CA, 19) (avem a face cu o autometaf'oră adverhială.vpentru că. sensul ei nu
este acela curent în vorbire de "foarte puternic, deosebit", ci acela etimologic
de "fahulos, ireal").
.l\fetaiora de nraou] al doilea
Pcntru a, proba circulaţia acestor metafore în limbajul poetic anterior
sa u (şi) contemporan lui Sadoveanu, vom cita, pentru fiecare caz, două-trei
contexte asemănătoare.
J\tIetafoJ'l1
suhstantivală : "se vedea în cerul limpede luna
al treilea
pătrar : nourii străvezii Iunecau pe a urul ei" (CA, 23) ("JUla revărsa tot
aurul ei în odaia lui" Ia Mihai Erninescuw; "La Sinaia-.n mănăstire I Sub
cărunIul are oval f'==semilunaJ / în de (Jur poleire / Apăru, profilu1 pal" Ştefan Pctică=] : "lucea simburel.ede lumină al caridelei,la IeOalle"(F J, 71)
("Sub icoana afurnat.ă[... ] I Arde-n candel-e lumină cît un simburede mac" 21,
"Pe cînd nu era moarte, nimic nemurilor, / Nici simburul luminii de viaţă
dătător" 22-_.aici metafora este transpusă la nivel slmbolic-- la Eminescu;
"Flacăra ÎneeaUl de fum a opaiţului abia tremura un simbure de lumin{l
ceţ.oasă"23. Cezar Petrescu); "fl/lycrul ochilor [pieri]" (NŞ, 704) ("Flllgeri
ies din ochii săi 1"21la V. Alecsandri; ,,«Dacăvoi nu mă vreţ.i, eu vă vreau»
răspunse Lăpuşllealllll,a eăruia oehi seÎntfiarrlca un fulger" 25 C. Negruzli ;
19ldcm,Nuvde,laşi, [La.],p. 81.
20ŞLPeticii,Opere,
Bucureşti,
19:18,
p. :34.
21M.Eminescu,
Opere,voI.1, p. 84.
22Ibidem,p. 1lEi.
23CezarPetrescu,Scrisorile
llJHzi
răzeş,Bucureşti,
1922,p. :14.
2-1V. Alecsandri,
Poezii,voI.1, Bucureşti,1875,p. 268.
25C. 'Jegruzzi,
Scrieri,voI.I, Bucureşti,
1872,p. 13(J.
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"Din două
de nouri se vedeau doi ochi albaştri ea cerul, ce răpczeau
[ulqere .
. .
lumineztiaurul care-i împresurafruntea"
<NI),21:3){"Gîndindla line nu voi să mor. îmi blastăm însuşi cu mintuirea,
I Orb, nehun care blastămă firea, ! Ce-ar vrea din Frurrte-i să sting-un nor"
negru .. 1 Ve numi şi ani se-ncăruntă' 28 la Eminescu: "Pe
frunleaUdrei
un nor" la Bolintineanu): metaforă verbală: "un
ea o chemare ţncurlndu-i În urechi" (NŞ, 7(3) ("Hespirarea cea de ape
îmhută. ca şi sara; j Peste Farmecul naturii dulce-i picurii ghitara" la
Eminescu; ,,0 cereascăpovestire [...] ! Din graiul dulce-al mameipicurtnd:",
Panait Cerna ; "Cuvîntele ei picurau argintii, cîntătoare":12. Aglrbiceanu);
"din văzduhuri albastre izvoraIl stele galbene" (Ş, :)57) c,i1JSereazăÎncet,
stelele mari iuiorăsc pe albastrele Ianuri ale cerului":\", "f:!I-nceLu-nsereaz[\
şi st.elc izuotăsc/ Pe-a cerului arcuri măreţ.e""\ "Acru--ivăratic, moale, stele
i.zoorăscpe ceruri" :15-- la Eminescu); "Clopotul suna [...1 prelung şi tremura
cîntarea lui pînă la mari depărtări" il'\Ş, 7otî) ("Şi-n cerul cel curat al serci
tremurau din palat cîntece mîndre i senine"36, "El auzi prin aerul nopţii
irettiuritulnotele dulci ale unui clavir" 37- la Eminescu); metaforăadjeetivală :
"Tîrgu-Frumosera departe de a răspunde imaginii ztmbiioarepe care o evoca"
(ZC, 77) (,,0 vale nesfîrşită ea pustiile Sahanei,j Cu [...] oaze zlmbitoare"38,
"soare alb şi zîmbitor"39-- la Eminescu); metaforă adverbială : "so\rele lumina vesel" (NŞ, 5:33)("Păsările ciripeau, ! Veselmurmura izvorul" 40- Şt.
O. Iosif; "Vesel arde f'ocul"<Il- G.Coşbuc; "Inima-mi Int.inerităjVesel te
iubea" 42-- Maiorescu).
1\letaforade U1'adulal treilea
1\leta101'a
substantivală : "Potcoavă intră în foc cosind" (Ş, 349); "înşfăcă [...] o săneată, din zbor o puse la ochi şi după trăsnetul scurt calul 1...]
căzu" (Ş, 352); "şi-au vindut, CÎnii, moşia" (Ş, 195); "ghizzzniaduşmanului"
(NŞ, 711); "îşi struni {ugarul" (Ze. 13); "săriLuride fiară [ale bărbatului]"
(MI', 34); "cel mai bun leac ar fi o dragoste" (MP, 11); "să-mi scot odorul
din ghiara hoţilor" (NŞ, 521) ; "oehii lui de mită" (MP, 34) ; "la vîrsta ta omul
are stornah de lup" (NR, 21n) ; "Stavrikie [... ] se făcu mie căutînd ocrotire
subt aripa stăpînii lui" (CA, 148); "şi-ar aduce aminte de raiul nostru de la
tîrgul Sucevei"(F.J, 213) ; "judeţul nostru nu se va clăti niciodată din cumpăna
26M.Eminescu,
Proze!
literară,Bucures
ti, 1964,1).21.
27Idern,Opere,voI.1, p. 27.
.
.
28Idem,Operealese,vol.II, Bucureşti,
196-1,
p. 39.
29D. Bolintineanu,
Opere,BucUn\5ti,
1951,p. 51.
;)0M.Eminescu,
Opere,voI,T,p. 152.
31PanaitCerna,Poezii,Bucureşti,
1910,p. 150.
"21. Agîrbiceanu,
Arlwl1[!helii,
Bucureşti,
1\l5(;,p. 303.
:l:IM.Eminescu.ProzăliIcl'Orâ,
p. 3\l.
:l1Telem,
Operealese,voI.II, p. 102.
35Ibidem,p. l:i:l.
ar,ldem,Proz!ililemrll,p. 5.
37Ibidem,p. :16.
38ldcm,Operealese,vol. II, p. 131.
:19Ibidem,p.136.
40Şt. O. Iosif,Versuri,Bucureşti,
1\l52,p. 113.
4.1G. Coşbuc,Poezii,voI.1, Bucureşti,
1953,p. 133.
421. Maiorescu,
Critice,voI.J, Bucureşti,
1892,p. 83.
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dreaptă" (F.J, 33); "doamna Irimiei-Vodă e mare aspidă" (NŞ, /190); "asemenea întîmplare fi-va leacul cel mai bun pentru măria ta" (NP, 28); "a
slobozit pe nas un nour de fum" (NP, 34); metaforă verbală : "I-an vîndul
pe Vodă" (Ş, 195); "Potcoavă intră în foc cosÎnd [duşmanii]" (Ş, 34H); "cerul
era spu.ziide stele" (CA, 148); "părintele Timof'tei[..,} uneori irnţnişcăvorbele
lui neînţelese"(F J, 146); "jupîniţa Ilinca s-a ofilit" (Ş, 3(1); "zburau pe caii
lor" (Ş,187); "sii-mi vînd scump viaţa" (NŞ, ;')05); "drumul fnqea şi cotea
gol" (lC, H); "risul lui ascuţit [... ] m-a săgeta!pînă în moalele capului" (NH,
2(1) ; "lumea biziia din nou de planuri de nuntă" (NH, 238) ; [barbă) lnspicată
alb" (CA, 142); "nu l-am puiul vîna pe duşman" (NP, 24) ; metaforă adjeetivală: .Lniimeaisul Nicoară" (Ş, 3(6) ; "se Întoarse [spre el] cu faţa cumplită"
(Ş, 352) ; "lumină dulce" (NŞ, 512); "amara robie" (NŞ, 502); "muget moale
de căprior" (NŞ, 531); "el mă privi pieziş, cu zîmbetu-l strîmb" (NR, 214) ;
"fraţii noştri cei n eluminaii" (CA, 25); ,,0 privire ascuţită, tare" (CA, :30);
"vorhă inţlorită" (CA, 47); "împlinitori ai împăratului adormit [= mort]"
(CA, 38) ; metaforă advel'hial:l: "zise moale" (NŞ, 491) ; "animalul [...J păşea
harnic pe drumul ştiut" (lC, 45) ; "foarte adevărat şi adinc spus" (lC, 5:3);
"i-a zimbit Cll dulceată" (CA, 35); "a sughiţat amar" (NP, 18).
Numărul citatelor pentru această categorie a metaforelor se poate
prelungi foarte mult, frecventa lor fiind de trei elementepe pagină. Am limitat
exemplificările la cazurile cele mai frecvent.e. Repetabilitatea acestei metafore de intensitate minimă va fi aceea care imprimă, la nivelul Iirnbajului
poetic, tonul desfăşurării narat.iunii, ritrnul armonios şi lent.
Încercînd, din perspectiva rezultatelor ana lizei stilistice a metaforei, o
comparaţieîntre celeopt romane sadoveniene,subliniemcă fiecaredintre aceste
opere, dincolo de trăsăturile lor comune, conţin suficiente fapte caracterist.ice individualiz.atoare care reflectă efortul creator al scriitorului ele a aborda
În diferite maniere literatura artistică Istorică (la acest nivel a/analizei nil
putem, deci, vorhi de manierism stilistic).
'
Şoimii conţine cel mai mare număr de metafore, eu Iunctie poetică
variind ca intensitate şi de o complexitate semantică relativă. Deschiderea
spre simbolul poetic este inexistentă. în general, sînt mai puţine metafore
explicite, dintre care mai frecventă este cea substantivală prin juxtapunere
a cărei prezentă este favorizată de comparaţiile relativ puţine in contextul
larg al figurilor de stil. Legătura genitivală, situatia gramaticală cu cele mai
profunde implicatfi (cea mai discutată, la Sadoveanu, la nivelul limbajului
poetic nefigurat), apare numai de şase ori. VomÎntîlni metafore sau construcţii
metaforice-tip, pe care Sadoveanu le va prelua, neschimbate, în unul sau
altul dintre romanele următoare.. De exemplu: "ochii Înt u n e coş i, in
care plutea lumina unui rimnic adinc Într-o zi [(/['(1soare" (p. 187). In Nicoarti
Potcoavă, termenul care explică (nu este, În acest caz, termen propriu) va
cădea şi constructia va deveni implicită: "Acei ochi () aşteptau avînd lumina
unLIirlmnic liniştii Înir-o zi {ării soare" (p. 53). De asemenea, vor fi reluate
şi "brazdaf'runtii" şi "sufletul lui era plin de intunerir" şi "jaratiCllIapusului".
Comparativ CII această abundenţi! metaforică, Neamul Şoimăreştilor
se ear<lcterizeazăprintr-o austeritate frapantă. Natura apare detaşată de
trăirile eroilor, obieelivată parcă, fapt aflat în corelaţie eu această austeritate.
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Din toate romanele istorice, sinecdoca43este cel mai bine reprezentată aICI.
E evident că autorul experimentează o altii tehnică a stilului, care, deşi nu
va mai fi repetată, va determina () nouă structurare a metaforei. Astfel că
Zodia Cancerului se va desfăşura sul) semnul unui echilibru metaforic, cu
d ozări excelente. Complexitateafigurii de stil În discuţie va fi egalată numai
de Creanga de aur, din alt punct ele vedere, pentru cii plasticitatea maximă
a exprimării o vom avea în Zodia Cancerului.Creaţia metaforică sadoveriiană
trece, cu acest roman, Într-o altă etapă.. Legătura genitivală, formele "A de
13","A este 13"se impun, practic, in această proză. Apare o nouă serie de
metafore-tip :. "apa cerului", "arcul izvorului", "ţepii de arici ai bărbii", [umurtle beţiei", călăreţii şi oamenii.începsă umble pe "arcuri moi", iar "luciul
uitării" să se Întindă, sau să nu se întindă peste "apa sufletului". Temperamentele eroilor sadovcnieniîşi găsesc atît expresia mocnită, cît şi desfăşurarea
politicos-protocolar-teatralăa unei demnităţi afişate stăpînit, dar ferm. Sub
soarele care are "lucire calm(!SL!L
aur uechi", lîngă pasărea "rumenită în ion
de aur vechi", şătrarul t:âZăr(:1 Grrga"TşTdesfăşoarăbeţia perpetuă
''CCiTrrit,''!OcfiTlibrirfizic
pe propriile picioare, sau pe acelea ale calului datorită
veşnicului său "resort de otel", autometaf'oră, pentru că "resortul interior"
("sursă de energie fizică sau morală; suport moral"), imagine de gradul al
doilea, se transformă Într-un arc invizibil de otel care echilibrează, În cel
mai propriu mod, oscilatiile petrecăretului, amortit de vin şi de oboseală,
pe spinarea calului său: "se văzu calul sosind [...]. In spatele lui, Înfăşurat
în contăş, se cumpănea dumnealui Lăzărel Griga, Într-un chip cu totul deşăn ţat :sind pe spate, cînd în dreapta, cînd în stinga, cînd spre coama calului r...]. Calul veni la foc şi se opri. Şătrarul se cumpăni inainte, mai repezit decit de obicei, şi se prăvăli eu umărul pe lîngă coamă, dar nici acum
nu căzu, după legea pe care a rînduit-o Dumnezeu băutorilor. R,.t:,,orLI,.l:Lde
o!el il aduse iar la loc" (p. 39).
'"-'-"' Structura metaforică impusă de această proză capodoperă o vom regăsi
atit in Măria sa Ptiiu] pădurii, în Nunta domnitei Ruxanda, cît şi în Fraţii
Jderi şi Nicoatii Petcoană,
În 1'\1i1ri(1
sa Puiul pădurii este şleluită adresarea cercmonioasă. Metaforele de gradul trei sînt ceva mai puţine, adăugindu-se astfel detaşării
temporaleînstrăiuarca spaţială. Nunta domniţeiRuxanda încearcă o pătrundere
directă, cu mesaj deschis,în anii domniei lui Duca. În comentariilelui Bogdănuţ vor apărea, astfel, putinele metafore esenţiale şi un mare număr din
metaforele de intensitate medie şi minimă.
In Fraţii. Jderi, mai ales În primul volum, armonia stilistică are aspect
de cristal, de perfecţiune. Domină, mai mult ca în celelaltenaratiuni, metafora
medie. Dacă in romanele de pină acum t.ensionarcaera însoţită de () slăbire
a presiunii metaforice (ea urmare il unei narări mai concentrate, verbalizate,
albe), în Ucenicielui Ionuţ se observă o deschidere la nivel metaforic a presiunii nar.atiunii. Adică,in aceste momente, abundă metafora şi comparaţia
(este tipic acestui roman numărul deosebit de mare de comparaţii; avem a
43în studiereauneifiguride stll, raportarea
relativăla ceilalţitropiesteindicatăatît
pentruverificarea
unoripotezede lucru,cit şi pentruo maicomplexă
încadrarcşi observare
a figuriianalizateIn strueturaopereicăreia-iaparţine.Vezişi observatiile
făcuteîn acestsens
de Michelle Guern,tn Semanliquc
dela mClaph.ore
eldela meton
umie,Patis,1973,cap.al IX·lea.
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face cu singura proză istorică sadoveniană în care metafora de gradul Întîi
este depăşită cantitativ de comparaţie), care vor imprima o deosebită plasticitate nervoasă şi expresivă a mişcărilor (p. 250-25fi, 337-342, 10101 018).
în Nicoară Potcoavăse pune accentul pe simbolul poetic îndreptat spre
metafora de gradul întîi, plăsmuită, de multe ori, după t.ipare folclorice.Dar
metafora simbolică îşi va găsi deplina realizare în Creanga de a ur. Acest
roman, unic în creaţia sadoveniană, este construit pe o simbolistică ce se
inscrie pe linia mitului. Aici găsim sintetizată şi metaforic "formula" crezului
filozofie, estetic şi artistic al lui Mihail Sadoveanu, pronunţată de profesorul
arheolcg : "Sub povara acestui semn al zilelor şi nopţilor [magul] stătea orb,
însă numerelede a ur continuali să clipeascăsub bolta [runţ: i lui scriind misterios timpurile". O primă deschidere metaforică duce la analogia directă,
sugerată de autor, in care "numerele de aur" = stelele şi "holta Iruntti" =
bolta cerească. O a doua deschidere, cea simbolică, poate fi făcută în mai
multe feluri. Totuşi, sintagma "Ilumerelede aur" susţine o anume interpretare
care trimite la proportiile ideale ale sculpturii şi arhitecturii eline, raport
numeric devenit de-a lungul secolelor simbolul armoniei universale. Acest
simbol al armoniei şi eternită ţii, cheia creatiei sadoveniene, este numit ca
atare în fraza analizată. şi e reprezentat sub diferite forme pe parcursul
romanului, fie ea o "vedenie a frumuseţii eterne", Iie ea o "creangă de aur
care va luei în sine", "în afară de timp".
THESPECIFIC
OF METAPHOR
IN SADOVEANU'S
HISTORTCAL
PHOSE
Abstract
Th!spuperdealswiLhlheintensemctaphor
versusthe011e
witha reduced
poetictunctiou.
IIcrewearcconcerncd
with theimpltcatiun
ofa stvltst!c
approach
ofthespeclricity
ofthemetaphorin MihailSadovcanu's
historical
prese.To this end, startingfromCh,Baţly,wepropose
a newtriadicclesslficatton
of Ihisstvlistic device: a mciaplior
ofma-ximum
lntensilY
(which
is eithera personalcreationof the analyzed
writer, 01'a metaphorveryrsLtictedin eircutationinthepoeticIanguage),
a tneiaphot
ofmedium
inteusiiţţ(known
to bclongto :3certainepoch,
to a certainliterarytrendOI'gelll'e
; it is relatively
wÎdely
sprcadin t11cpoeticlanguage
specific
to the literaryepochcontemporal'Y
to OUl'
writer)andmelapllOt
ofminimum
intensil!}
(which
Îs vehieled
bothin the poeticlangllageandin everyday
speech,vemaclIla]',
familiarOI'ulher
specifie
languages.
Thiselassificalion
is llscdlo provctliespecific
tmitsof tlie metaphor
in the historical
proseundeI'consideration.
ThepaperpUÎnls
ontlwosuchtraits: a) therelationship
helween
the
rcsLricted
sphereofthesemantic
cOlltcnL
ofthemelaphor
(lhebiunh'ocal
analogy
man- nature)
andt11e
extrcmely
complex
fonnofthestylisticfignre; 11)
tlIewri!er'sdissocialÎon
(onthemetaphoricallevelloo)oft11eauthor'sandt11cheroes'language.
a disLinctioIl
basedespeeiaIly
onthe
exclusive
prcsence
ofthe melaphorofmaxÎInlllH
intensityin thcauthor'slanguagc.
Thetwogeneral
traitsapparently
favollrCălincscu's
ideaof a unifyingstylisLic
m'lnnc··
riSUl.
Thatis why,in thelastparagraph,
westressouthestylisticfeaturesspecific:
loCHel!
[Jovcl's
feaLllres'
thal provethewrlter'screativeeffortin approaching
theartistichistoricalliteralurc
in differentmanners.
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