DISOCIERI STILISTICE îN TRILOGIA ISTORICA SADOVENIANA
FRA ŢII JDERI
DE
CRISTINA
FLORESCU
Criticaşi istorialiterarăIdentlfică
Inromanulistorico speciecomplexă,
avindtangenţe
şl suprapuneri
cutoatecelelalte
genurialeromanului
cărorali sesubordonează
parţialîn unele
cazurt,păstrtndu-şi
In permanenţă
specificitatea
prin tematicăşi Implicitprin modalitatea
tehnkăcu ajutorulcăreiaautorulevocă.
Nu am Inttlnitîn lileraturaromânească
de specialitate
preocupări
sistematice
privind
prozaistoricăIngeneral,
deşi,dinpunctuldevedereal stilisticii
lingvistice,
modalitatea
tehnică
a evocăriiistorieipuneprobleme
deosebite.
De aceeaestenecesarca metodade cercetare
să
conţinăetapespecifice
analizeistilisticea unuiromanistoric,de netnlocult,
indifereutducă
scopulcercetării
esteun studiuexhaustiv
al prozeirespective,
sau unul'parţ.lal.
axat numai
pccltevafaptede stil.
Unadintreacesteetapear puteafi cornparatta
.dintreeea ce.numimlimbajulautorului
şi limbajuleroilor.Inţelegem
prinlimbajulautoruluitotalitatea
faptelordelimbăşi destilfolosite de a.uţorin comentariile
sle, in descrieri
şi pe parcursulnaraţiuniI.Limbajuleroilor
cuprinde
fapteledelimbă.Idestildincadruldialogului
şistiluluii(\dircdliber.Pentrunoţiunealingvistică
ceacoperă
faptelein discuţie
semaifolosesc
şi termeniide: stil,limbăsauvorbire(a autorului,a eroilor-)
; In Eslructura
ll.[unctiondelastietnpos
el!el lcngii{tje,:
Harold
Welnrich
distinge:universul
naratşi universul
comentat
(cap.(\1III-lea,Mundoicomentaâo
:
musuio
narrado
). .
.
.....": ..
•. ..... . .... ,:
Delimitareateoretică
a celordouălimbajeapareIncădin epocascriitorilor
naturatiştt".
stilisticamodernă.
preiainteorieaceastădihotomie
constdertnrl-o,
de celemaimulteori,de la
sinein.teleas4.
Celemalmulte.discuţii
au tratataceastăprohleruă
plecinddela;funetiacnracteriatoare a limbajului
artistic.In cazulnostrunu interesează
allt.rnodalitatea
tn et;rcunaulor
reuşeştesă-şiIndividualizeze
eroiiprindialog(sauprinstiIindirectliber), ci, rn i alesdacă
autorulSedetaşează,
lingvistic
vorbind,ea entitateşi cumreuşeşteacestlucru.în practică
Insăanallzaraţătn faţă a limbajului
autoruluişi celal eroiloresteiutîmplătoare3•
ConsiderălJ.!.
căpentruromanul
istorfcaceastămetodădeanalizăeste edificatoare.
Fără
il seignorastructuragenerală
a romanului
saustilulunitaral scriitorului
respectiv,
studiulstilis1 în ceeacepriveştetermenulde "stil",am adoptatpunctulde vedereal lui J,
Byckcare,in articolul
Despre
stilulscriitori/ar
("Gazeta
literară",nr. 29,p. 8),spune:"S1ntem
departederealitatecînd,făcîndanalizauneioperenarative,vorbimdesprestilulpersonajelor
şi stilulscriitorului.
Stilulscriitorului
esteprezentInscrisulsău, atit in naraţiunecît şi în dialoguri,scriitorulapărlndu-ne
in aceeaşimăsurăsubmascapovestftorulul,
ca şi subaceeaa personajelor".De asemenea,
pentrua ocolieventualele
confuziicu accepţiilesaussuriene
de
"limbă"şi de "vorbire"
amevltatşi aceştidoitermeni,oprlndu-ne
la acelacare,transpusla
nivelulanalizeistilistice,ni se parecelmainimerit,la acelade .Jlmbaj''.
2 G. Ivănescn,
Limbapoeticăroruănească,
"Limbăşi literatură",II, 1956,p, 199.
3 M.Bahtln,în Problemele
poetic
ii luiDosioieosk
i (Bucureşti,
1970),impunîndnoţiunea
de "polifonie"
in studiulstructuriiromanului,
discutăin diferitecontexte(p. 58, 79 ş.a.)
şi problemacarene interesează.
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ticcomparativ
al celordouălimbajereprezintă
unpuncteleplecareşi un permanent
obiectde
reterluţă,deoarece
gradulşi modulde integrarea scriitorului
în epocape careo înfăţişează
sintuneledincelemaiimportante
aspectecaredau notaintregiianalizea opereirespect
ive..
Studiulstilisticin discuţie
cîştigămultîn rigurozitate
dacăsefacepe bazestatistice,Inventarul lingvistictrebuiesă cuprindătoate nivelele:fonetic,morfologic,
sintactic,vocabular,
figuridestil.Esteinteresant
deobserva
l pînăla (saude la) ce nivelmergeautorulcuindividualizarea
propriului
limbaj,Deobicei
Iig1ll'ile
destilşisintaxa,pe de o parte,şi vocabularul,
pedealtăparte,sîntnivelele
celemaisupusedlferentterll.
Dinaeeaslăcauză,cercet
ătorulstllului estetentat,în sludiulprozei,SE,renuntela observarea
elementelor
de morfologie
şi mai
alesdeIonetică.Este adevăratcă, elemulteori,la acestedouăultimenivele,fiecăscrtttoruf
numarchează
dllerentlerl
de tipulcelorcareneinteresează,
fie că,atunclcîndele există,nu
fac decitsă confirmeceeace Ilngvlsl.ul
a demonstrat
pentrusintaxăsau vocabular.Dar
sînt sltuaţlt eîndtocmaiIonetlsrri
ele saufaptelede niorfologie
marcheazănuanţărisubtlle
ale stilului,carenu pot fi sesizatedecttîn cazuluneianalizefăcuteÎn sensulcelorspuse
mal sus.
Trebuie«larificate
douăprobleme.
în primulrînd,limbajele
luateÎn discut!«
se considerăplecînddc la fondullingvistic
comundatoratuneinormaleunităţielelimbăi de sUIa
autoruluirespectiv.
Diferenţele
pot fi minlme,constînd,de celemaimulte ori, din citeva
figuride stil, cevamaimulteelcmen
te de sintaxăşi vocabular,
puţinefaptede morfologie,
şi mai puţlnede fonetică.De obicei,una sau douăformediferite,deo frecvenţăvariabilă,
pot constituimarcacelor,d!l\lă
limbaje,Evidentcă in acestcaz(cîndnumărulfaptelorde
limbăşi destilesteminim)npse iau 111
consideraţie
oriceunităţi.lingvistice,
ei numaiacelea
careprezmtăo ţormăin limbajulautoruluişi alta în Ilmhajuleroilor,acopertnd
În ambeIe
situaţiiacelaşiconţinut(stilistic,sintactic,lexical,morfologic),
Sînt cazuri .ctudaceastă
"dublare"\1\1are locdin motiveepic.e,cîndcontextulnarativ.nu permitefolosireaunei
anumitenoţiuniÎntr-unlimbajsau celălalt.Aicinumainumărulmareal faptelorişi spune
cuvintul.
Deexemplu,
in UrsiialuiB. P. Hasdeuo scriedetermenincologlctnu
au cum să-şi
găseascăîn limbajuleroilorcorespondent.
Darfrecvenţamarea neologismelor
folosite
numairle auto!'.diferenţiază
limpedelimbajulacestuiade cel al personajelor
.sale.
în al doilearînd, trebuieadmiscă se pot construiromaneistoriceîn care dlhotcmia
discutată
să nu se găseascâvNu
am.Întîlnitin prozaistoricăl'omâneas(·.ă.o
asemenea
situaţie,
dar,eonsidrindllteraturatcaavindp(ltenţialoinfinităcapacitatecombinatorie,
trebuie.să
avemÎn vedereaceastăposthllltate.
i in acestcaz, materialulIlngvistlcunltorrn,Intr-o
prozăcare prezintăo. epocă.istoricăWIl preciza
tă şi delilrIitatin tlrnp+,permlte .9 scrie
de
despretehnicade lucrusau desprepunctulde.vcdereşi principiileartistice
ale..observaţii
autorului,
In prozatstorlcăromânească,
autorulcarepunemulleprobleme
cerctiitorull1i
In ceea
ce priveştedescifrarea
subtilităţilor
de stil esteM. Sadoveanu.
Lăsată după 19705tntr-o
relativăpărăsire
..intreagaoperăa scrlltorului
moldovean,
impliei
t şi romanulistoric,cunoaşte
actualmente
o asiduăinterpretarea
conţinutului
ei artistic,lingvisticşifilozofic
, Seîncearcă
noicăicătreprofunzimile
originalităţii
literarea mareluiscriitorşi se observădinnou6cii la
Sadoveanustilul este acela care.prezintăcelemaimulteelementeimpenetrnntc.
Despre
Hasdeuşi Negruzzi,
de exemplu,
părerileexegetllor
sint unitare in eeease priveştemodalitatea In carescriitoriinurutţisurprindatmosferaepociiistoricerespective,
detaşîl1?u-se
din
punctde vederestilistic,in măsurădiferită,de evenimentele
narate.în stilullui Sadoveanu
tocmaiaceastă
măsurăa dctaşăl'ii
a provocato.s.criede discuţii,
Dinpunctulnostrll
devedere,
romanulistorica căruianalizăa creatcelemaimulteconfuziiesteFralii Jderi,unde,cel
puţinIn primulvolum,toţicroii"cheie"sÎntmoldovenÎ
şi, din aceastăcauză,o diferenţiere
spectaculoasă
a personajelor
(faţăde autorşi întreele)nu există,Criticaliterarăconsideră
:l.ceastăproză,.inmareamajoritatea cazurilor,
ca fiindalcătuită stilistic pe o singură
coardă,carecuprindein vibraţiileei.deopotrivă
voceaautoruluişi vocileeroilor.Astfel,o
t Autorulc!şipoatealegeo epocăistoricăpe care,din dorinţamallevrării
mailibere
annorsimboluri,
sănu o plaseze
Intimp,Pe dealtăparte,prozatorul,
refcrindu-se
la o epocă
istoricăanumită,intercalează
1nplanulistoricrespectivun altul,mai vcchi,mai nou sau
contemporan
autorului.
Complexitatea
unorasemenea.
structuriepicedepăşeştecadrul discu·
ţiei defaţă.
5 Observaţia
amcules-o
dinrevistele
despecialitate
aleanilor1971-·77.
GCI.şi.Alexandru
Paleologu,
Treptele
lumiisaucaleacătresinea lui lrIihailSadoveanu.
Bucureşti,
1978,p. 15,
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opune definitoriegasimIn atlrmnttape careG. Călinescu,
referindu-se
la romanulFra!ii
Jderi,o faceIn Istorialiteraturii
românede la origini piuăin prezent,
p. 558: "Prinmsăşl
firealui sinteticăşi uniformă(nu existăexpresiaindioiduală,limbascriitorulu
i .i limba
eroilor15.n.])
acestlimbajcarle,de.altfel,rar, cîndprozatorul
e ostenit,in manieră".
Dinpunctde vedereteoretic,privindîn ansambluoperade facturăistoricăa lui M.
Sadoveanu,
majoritateastudiilorde lingvisticăadmitexistenţacelordouăIimhaje".însă
exemplele
carevinsă confirmo
alfrmaţiile
directesaliindirecteale lingviştilor
făcuteIn acest
sensnu sint culesedin trilogiaîn discuţieşi. din aceastăcauză,spuselelui G. Călinescu
conlinuăsă clutărcască
mult, influenţîndpe maideparteopiniagenerală.
Pentruo analizăa faptelorde limbăîn sensulcelordiscuta
le maisus, ne-amoprit
la primulvolumal trilogiei,Ucenicia
lui Iotiui,tocmalpentrucă este,din punctde vedere
stilistic,romanulcelmal unitaral trilogiei.
Plecînddela studiulslal.Ist.ic
alIhnbii acestuivolum,vomîncercasă urmărimgruparea,
la nivelelerespective,a faptelorde stil în ideeaobservărll
unorelementesemnificative.
Incepinddiscuţiacu [iqurilede stil,se remarcăfaptulcă numărulmareal epitetelor,
comparaţ
lllor,metaforelor
etc.,complexitatea
şi varietatealor deosebită
alcătuiesc
o armonie
stilisticăimpecabilă,
cu aspectde cristal.În cadrulnaraţlunllşi al descrieri
lor predomină
epitctnl antitettc,iar în dialogÎntîlnimmai alesepitetulstereotip(ca expresiea vorbirii
lnfloriteşi ccremonloase
a eroilor),dar acestlucru(saunumaiacestlucru)IIUpoatefi un
argumentpentrucxistenţ.a
unuilimbajIndlviduallzat
al autorului,deoarece,
conformdiscuţieifăculeanterior,
prcdominarca
unuisaua altui tip de cpiteteesteminimă.La IeI se tnt.lmplăşi Încazu!stnecdocci
detipulpluralpentrusingularcareaparecelmaidesîn vorbireaaluzlvă,deciaparţ.ine,
înprimulrînd,universului
comentat.
Comparaţ.llle
segăsesc
relativegalrepartizateîn limbajulautoruluişi în acelaal eroilor,fapt semnificativ,
maialesdacăţinemseama
că acestefiguride stil sînt,în romanulanalizat,printrecelematfrecvente.
Avema faceClI
sluguraprozăisloricăsarlovcnla
nă In caremetaforade gradulîntii este depăşttăcantilativ
de comparaţie.
Trebuiesămenţ.io
nărncă distingem
Între:1) metaforede gradulîntîi,cufuncţiepoetică
maximă: ele sint Iie ereaţiipersonale(alescriitorului
analizal- M. Sadoveanu,
în proza
artlsticăavutăÎn vedere-prozaistorică),fie metaforecu o circulaţiercstrlnsăÎn limbajul
poetic,circulatie
careafecl.eazăÎn preamicămăsurăputernicul
efectmetaforic
al respect.ivel
fig1Jri
de stil; 2) metaforeciegradulal doilea,CIlfuncţiepoeticămedie;elesintrecunoscute
ca aparţintndIIncianumiteepoci,unuianumitcurentsau genliterar,au, cleei,o circulaţie
mareîn limbajulpoetical epociiliterarecontemporane
autorului;3) mel.afore de gradulal
treilea,a cărorJ"llnc(ie
poeticăesteminimă;circula
tta lor se produceşi dincplode limbajul
poeticalliteraturii
artistice,
decişiIn limbajul
conversaţiei,
popularsaufamiliar;sau,uneori,in
diferitt\alte limbaje:caractcmt101'metaforic
estecgallza
t decelafectivş) funcţialor stilisticiileplasează
la graniţalimbajului
decamcterizal'e8,
".
I
în Uccnicia
lui ionuţ(cainîntrcagaprozăistoricăsadoveniană)
metaforadeprinigrad,
cu.cîtevcl
excepJii
pc deplinjustificate
decontextul
narativ,se găseştenuţnaiin limbajul
alllo_
!'Ului.
Deexemplu:"Clopotarii
deasemenea
n:'\hoiseră
la Ulladinfiriclele
tbrnului,scollndcătră
7 IorgllIordan,Observai
ii aS11pra
limbiilui iVI.Sadoveanu,
in volumulStudiişi articoleÎnchinate
lui AI.Sadol1canu,
Bucureşti,
1952,p. 3Hj-328;N.A.Ul'sn,Aspecte
de limbii
Ş(stil in operalui ivI.Sadoveanu,
In "Iaşulnou",1958,nr. 3-4, p. 27:>'-290;
BorisCazacll,
Aspecte
aleoralităţiistihlluilui 1H.Sadoveanu,
In LHIII, 1955,111'.
5, p. 17-31; G. Istrale,
In volumulLimbaromânăliterarâ,Bucureşti,
1970,articolulVocabulaml
opereilui 111.Sadoveanu,(p. 291-376); .\fihaela
Mancaş,
Stilulindirect
liberîn românaliterară,Bucureşti,
1970,
p..10,11, 47,ş.a.; dupăpredareaacestuiarticolla tipar problemaa fostabordaUi
in mod
specialde C. 1.Tohăneanu,
la nivelfoneLic,
in comunicarea
Sinonimia
{onetică
la SadOlJea!lll,
susţinutăla cel de al Il-leaSimpozion
naţionalde stilistică-poetică-semiotică,
Cluj-Napoea,
1978,şi apărutăîn volumul
Studiidestilistică,
poetică,
semioticâ,
Cluj-Napoca,
1980,p. 42-49.
8 Pentrudefinirea
limbajului
poeticin comparaţie
cu limbajulde caracterizare,
ef. G.
Ivăncscu,Limbapoeticăromâneascâ,
In "Limbăşi Iitcl'atuTlt",
voI.a] II-lea,Bucurc.'iti,
p.
197-224.
YÎn acelaşisens,darurmărindo ideediferită,eh. Bally(în Traitedeslylisiique
(rallţaise, IIeidelherg-Pal'is,
1909,voI.I, p. 193ş.u.) distingeIntre imagini(autorulse referă
maialesla metafore:"metafora
e In primulplanal studiuluinostru",p. 190)coI1creletsensibile","imaginativc",
"evocatoare"),
imaginiafective(in careelementul
afectivetot ceea
ce subzistădin imaginea
altădatăconcretă,
p. 19i)şi imaginimoar/e.
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valeaNemtlşoruluiunstrugure
decapete."(p.
2:l);"pajiştilceurisuri În mii de feţealenorilor"
(p. 114); "Se aplecăşi culesede pe un răzoro garoafăroşie.şi cu aeeIsemndesîngeal
inimiilui intrăin tindă"(p. 189); "Unstirealb veniasupralui[ulquitui
dinpene"(p. 335).
Numărul
acestormetafore
estemultpreamicînanalogie
cumetaforade gradulal doilea
caredomină
net atit universul
comentat,
cttşicelnarat!".Aceastădominaţie,
În afarafaptului
că reprezintă
unadinparticularităţile
specifice
Ucenicie!
lui 1011l1ţ
În contextul
prozeiistorice
sadoveniene,
contribuie
lao cgallzare
a poterrţelor
metaforice
a celordouălimbajeîn discuţie.
Astfel.in cornentarilleautorului,întîlnim:"Era un moşneag
uscatşi dîrz,eu mădularele
răsucitedinfrînghiişi noduri"(p. 14); "N-aveaeleunde-Iprindeşi ee-i face. Era fluture,
[lacără.schimbător
ca un pui eledemon."(p. 26); "lmbulzelile
aproplatunscultau
... aceste
vorbe,trecindu-Ie
tndărătin pîraiede murmure".
(p. :33);"ln Iat.aculdomnieisale..;lucea
sîmburele
de luminăal canrlelei"
(p. 71); "iarhanouă,ţ.csută prln iarba veche"(p. 254);
"trecătoarea
se iezide Iesnrt"(p. 25(;)etc.
Aparţindialogului
şi stiluluiindirectliber eilatele:"amtras de mtnuţăşi m-am
nproptat-ptnă
ce-amsimţitcu gurapnţ'uşorn!
de zarzară",(p. 52): "Unbarbatde treizecişi
dnei de ani...începesă aibăla timple[uioraşede J/r1{Jard"
(91); "ArcacestfecioraşÎn el...
cleişi miere"(p. 1(4); "Vrednic
şi.cu semeţiese ţine cnco
nul,iar noi nu-lputemfacenici
ti stricăciune.
Însătovarăşul
săuarclntr-Insu
l jaraiicşi piper".(p. 238)etc.
Nuexistă"dublete"
în sensulcelorspusemaisus.
In ceeacepriveşteconstructiile
[tazcoloţţice
şi sintactice,
bagajulparernlolo
glcal scriitoruluiesle,in Ucenicia
lu.iIonuţ,extremde redusşi nesemnificativ
din punctul nostru de
vedere.Astfel,zicătorilesînt cevamaifrecvente,
Intr-of'orm
ă cizclat.ă,înţelesullorfiind
uşormodificat
sautmbogăttt.Niciztcătorlle,
niciexpresiile
populare(ultimeleau o frecvenţă
cevamairidicată)nu cunosc
orepartiţ.ie
multdiferenţiată
in naraţiunesau dialog.Le găsim
atit în comentariul
autorului,cit şi în cel al eroilor,susţinîndcurgerea
echilibrată
a textului
sadovenlan,caracterizat,pe lol parcursulromanulnt,
prinalternărlalefrazeiamplecu
frazascurtă. Inversiunea,
rcpetitia şi simetria,care,in slilultrilogiei,
sîntde celemaimulte
ori constmcţflarhaiceşi populare,alcătuiescpuncteeleechilibruale frazeisadoventeno
in
interioruldescrlerllor
denatură,alportretelorsauIrnprlmtnd
limbajului
eroiloraceanuanţă
disimulatorie
şi cerernonioasă.
Nuanţăriexistă:zicătorile
şi repetttiaaparmaidesin cadrul
dialogului,
inversiunea
şi simetria
Inacelaal naraţiuniişi portretului.Dardifcrenţa
estenesemnificativă
dinpunctdevederecalitativşicantitativ,
pentrucă nuIntilnim
in celedouălimbaje
faptesimetrlce,
nicielemente
specifice
caresă dominenet.
Lanivellexical,mai
importante
elinpunctulde vedereal obieduluiarticolului
de faţă
sint arhaismcIe
şi neologismele.
In general,in romanulistoricdescTicrile
şi portretelese caracterizează
prin preponderenţanetă a arhaismului
totaPl. în Ucenicia
lui I011I1!
preponderenţa
in unuldinlimbajele
In discuţ.ie
a categoriei
lexicale
a arhaismelor
totaleestegreusesizabilă,
in primulrindpentru
t:ă exprim:ueaeroilorculţiai epocii,Ştefancel Mare,AmfilohieŞcndrea,Nicoară Jder,
conţineşi termeniieşiţicompletdin UZ12,
termeni,a cărorexistenţăalluleazăo eventuală
lllal'(!ăal'haicăa universuluinarat. Hepartiţiacuvintelor
arhaiceşi popularein celedouă
limbajeeste[lproapeegală.Nu apar la Hicio categorie
a termenilor
in discuţie"dublete",
Numârulneologismelor
este extremde micin volumulanalizat,princomparaţie
cu
toatecelelalteromaneistorice,25 cuvintefolositeIn 40 de situaţii:a{acere
(p. 315),ascetic
(p. 46,112,113),cupă(pc111),demon(p. 26, 101,327),destin(p. 140, 1(8), destindere
(p. 114),disperare
(p. 2(8),dilemă(p. 182),{'aimă(p. 9, 138,240),{'antasmă
(p. 307,342).
formă(p. 60,227),grap(p. 80),imagim(p. 138,157),imoral(p. 259),modă(p. 95,146),
observa
(p. 52),palid(p. 4:';,170),pergament
(p. 35),profani!
(p. 251),re{orieă
(p. 258),sarmalie(p. 243),sene,(p. 41),stilet(p. <112),
probă(p. 223),versci(p. <19).
Dintreaeestea,cind
aparţillulliversului
narat (afacere,
Ctlpă,
demon,
di/clnd,
t'omul,imoral).Considerăm
şi această
situaţie,in ceeace priveşteobiectularticolului·
de .faţă,ca I1csenlllil1icativă,
din maimulte
motive:1. frecvenţa
mieăa neologlsmelor
pe pagină(0,1)fac·egreu.sesizabilă
diferenţ.a
numerieăInceledouâlimbaje
ale cuvintelor
indiscuţie;2. diferenţadevinepracticnulăin,conlext
pentrucă M. Sadoveanu,
spredeosebil'cde
Hasdeuşi Negruzzi
de exemplu,evit:],(în afara
10BelaUv
.egalrepartizate
in celedouălimbajesînt şi metaforele
de gradulal treilea (ale "conversnţiei
curentcu,detipul: "geanăde lumină","vorbădulcU).
11.D. lrimia,Limbajul
poeticeminescian,.
Iaşi,.1979,p. 234.
• l2 Nerderim,.
evident,la euvintele
ieşitedinl1zul.actua1.
Trebuieevitateintcrpretăride
tipulcelordin"LaIlouvelle
l'cvuefmns-aise",
eParis,1972,nr. 10.
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DISOCIERI
S'lI!.L1S'l.'lCE
IN "FHATll
.TD,EH1"

uneiasau a douăsituaţii) cuvîntulrecentintrat în limbă,majoritateaneologtsmelor
fiind
atestate Incepind
cu sec.al XVIII-lea(defapt, din.punctde vederestiJistie,siluaţia
ueologisrnelor
capătărelativaltă rezolvare)::3.sinonimele
(totdeauna
parţiale).de celemaimulte
ori, arhaicesau (şi)populareale neclogismelor
In discuţienu aparniciodatăsub formăde
"dublet"; şi in limbajulautorululşi În acelaal eroilorvomgăsidiaool,dracpentrudemon,
soartăpentrudestin,(obraz)albpentrupalid,asprupentruse/JCI'
etc.
Continuînd
analizaparalelăa celordouălimbaje,vomlua în dlscuţie,la nivelmorfologic,douăfaptede limbă:prezentulistorieşi viitorul.In general,privindprozade factură
istorică,felulcumun autorfoloseşte
prezentul
istoricaratăîn celmai directmodmăsurain
carescriitorulse identifică,
intr-unmomentsau altul,eli evocarea.
Viitorul,prinfrecvenţă,
arată,intr-unanumitcontext,detaşarcade epocacvocată; prinbogăţiaformelor
(populare
şi!
arhaicesauliterare),areo puternică
funcţiede Indivlduallzare.
Intorctndu-ne
la Ucenicie
lui lonut, în celeaproape400de pagini(bogaLeÎn acţiune
prezentată
direct,de [luto1'13)
întîlnimpatrusituaţiiîn care apareprezentulistoric: p. 17,
265,280,827;de treioriîn limbajuleroilor(Nechlfor
Căliman,Botezatu,Iosipde la Nimtrceni)şi o datăîn cadrulstiluluiindirectliber(p. :327).
Autorulnu-şlpierdedeciniciodută
ritmul
echilibrat,relativdetaşat,al povestirii,
limbajul său lndividuallzfndu-se
astIcl pe trei căi:
1. prin inexistellţa
uneiIdentlrlcărl
directecu faptulevoca
t ; 2. prin prezenţauneisituaţii
slmctrlce,
în sensulcă,In contexteidentice,Inlimbajuleroilorgăsimprezentlll
istoric,iar In
celal autorului
impcrfectul.
.
Desfăsurarea
eplcă din romanIlU marcheazăniciodatăprin prezenţa viitorului
detaşareavizionarăa scriitoruluide epocă. în llrnhajul autoruluitnttlnlmo singură
formăde viitor(p. 9), cerutăde contextulgramatical,
fără implicaţiiepiceîn sensulcelor
spusemaiînainte:"DeSfintaInăltare,hramal ctitorlclNcarnl.u,
scstrlnseseIn preajmazidurilorşi în ogrăzile
câlugărtlor
marenumărde norod.Uniiveniserăs-ascult
e slujba,alţii ca să
ieiebinecuvîntare
orinaf'oră,
alţiipentruscrisoridefriguri...Toticcisosiţiştiaudeasemcni
că
se voritulestula
cu mincareşi vin,faimade primirede oaspeţia mănăstiriifiindIntrutotul:
neştirbită"
.
Prezenţaminimăa timpuluiviitorIn limbajulautoruluinu ne va spuneacumnimic,
pentru că desfăşurareanarativănu conţ.lne
in celedouăuniversuri
situaţiisimetrice.
în
acest caz, funcţiade Indlvlduallzare
nil se mai poate manifestadecît la nivelullimbajuluieroilor,
Insensulearacterizării
unuiasau altuiadintrepersonaje.însăformele
deviitor
nu sintconcludente
În acestsens:construcţiile
cu a voi+ Inflnitrvul,
a avea+tonjundivul
etc.sîntrepartizate
in dialogsaustilindirectliberindiferent
de gradulde culturăa eroului.
Aşadar,contraraşteptărilor,
formelede viitornu aduc,in ceeace ne privcşte..'
niciun elementsemnlf
leativ.
" '
La nivelulfoneticaparlimpede,
în sensulcelorspusemaisus,faptede limbăsemnificative.Distlngerea
lor estemai dificilădin cel puţindouămotive:1. Iuncţtamuzicalăşi
expresivitatea
determinăformamaterieiInniceîn moddirect,semntrlcaţla
noţlnnalăavind
un rolminim;2. prozaica
problemă
a greşelilor
tipografice
punesub semuulIntrebărllmulte
Ionetlsme.
Pentrua evitape cit postbileroarea,comentariile
sevorbazanumaipe faptefonetice
cu o frecvenţăridicată.
In Ucenicia
lui !O[wţapar,in primulrind,comunepentrutoate celedouăzeci
şi unu
de volumede Opereale lui Sadoveann,
fonetismele
regionale
şi arhaicedincuvintele:eătTă,
a ceti,dne, dintăi,intăi,îmbielşugat,
mlne (zi),mîni(pl.),moldovan,
neprietin,
pîne,p1'lelin,
prietinie,zamă,sară.Aceste
forme,dealtfelsimţitede seriitorea litcrare14,
sint generale.
Existăînsăun numărmarede situaţiicind[(milaregională
şi (sau) arhaicăa unor
cuvintecsteînlocuită
cu cealiterară(saucu altă formăregională).în multecazuriaceastă
alternanţă
nuesteconcludentă
dinpunctulnostrudevedere,expresivitatea,
în generalsimbolismulfonetic15
impunlndu-se
(nu esleexclusănicimotivaţia2). De exemplu,sfeclă-- termen
mai frecvent- allerneazăcu sticlă,nacazcu năcaz,o/Înscu stins,stcclicu sticl!,pîrca/av
cu pîTcălab.
13Esteconsiderată
ca o caracteristieă
a frazeisadovcnicne
derulareaacţiuniiindirect,
prinintermediul
istorisirilor
făcutede diferiţ.ieroi. Dinacestpunctdevedere,trilogiasadovenianăareunlocrelativaparte.'
1. M, Sadoveanu,
Opere,Bucureşti,
1967,voI.XX, p. 302,622.
15CarlosBOUSÎlO,
Teoriade la expresi6n
poetica,Madrid,1966,p. 148,
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CRISTINA
'F'LORESCU
De foartemulteori aceastăalternanţăexistăînsă conform
unuisistemsub carese
Intrevede
Inteuţlonafltatea
autorului.
Faptulaparemailimpedeatuncicind,mergîndla ediţia
prlnceps,
observăm
că formeledublepe carele vomarătamaijos nu există(aicigăsimtotdeaunanumaiformaliterară);In manuscris
alternanţaapareîntîmplător.
Volumul
în care
am observatsimetriela nivelfoneticfiindaceladin ediţiaîngrijităde autor,considerăm
că
modificările
aduse,avîndun caractersistematic,
au fostJăcutcconîorrndorinţeiexpresea
scrlltorulut
dea marca(putemzice'chiar"curtgurozltate",
fără teamauneidlminuări
a tnef'abilulul,pentrucăintenţionaliLatea,
in cazulunuitalentdeo asemenea
pot.enţ
ă ca al lui Sadoveanu,are totdeaunaun profundcaracterartistle)o diferenţăsesizabilă
între exprimarea
.eroilorşi ceaa autorului.
în Ucenicie
lui Ionuţ,întîlnimformaliterarăbăint.în trei locuri(p. 13,286,:1:37),
de
fiecaredatăÎn Iimhajnlautorului:"Comis
uluiceluibătrînManolePăr-Negru
ii zice lumea
.Jdcr.Decibăiatului
îi spune.Idercelmititel","Cîndvenij uplneasa
Ilisartaîn chilialui Ionuţ...
băiatulpăreade multcufundatin visşi candelaîi lumlna linişteaobrazului",
,,-- Nu vin,
-dragăhădiţ[LSimioane,
se rugabăiatulrăsuclndu-se
în loc,cu palmeleImpreunate".
Heglonalul
Mielapareeledouăzeci
şi unu de ori la paginile:28, 72, 74, 79,83,93,
116,14-1,
150,27'1,292,293,:305,307,:i1:3,ars, :321numaiîn cadruldialogului
sau (in trei
situaţii)al stiluluiindirectliber.De exemplu:,,- Ascultă,băietule,
nu-ţispurcaIimliacu
neadevărurt",
,,- ...Ces-aîntîmplatacudoiani eu Mielullui 'I'odlraşAramă,[itniceru
l, de
la Bălţăteşl.i?",,,-- Se împlinesc
tocmaişaseani la Sîn-Petru.
Eramîn Tirg,sub Cetate
...
Băietnlcelmititelal luiPetrcaGot.cu
a.căzutînfîntînă".
Formabărbatapar-tinenumai universuluinarativ(la p. 11, 32,fl4,2J9,222,239,
242.,2.57,26H,27,1,:102,:311,312,:Hl),iar barbatnumaiceluinarat(p. so, (il, fl2,6,1,83, 91,
121l,
128,l:Hî,137,139,179.183,214,255,
2!i7,268,281,299);că/are,pecarel-amgăsit.numai
în limhajulautorului(p. 23, 68,92, 98,115,158,220,25fl,276),alternează
cu calareInt.llnit, în dialog,la Nechifor
Căliman
(p. 19),IonuţJder(p. 27),Nicoară.Jeler
(p. :39),
juplneasa
Ilisatta (p. 295); căra/'c(p. 133.198,224,228- numaiin comentariile
autorului)alternează
cu carare(p. 28,176,226- numaiin dialog)
; dasciil,apărîndnumaiÎn descrieri
şi portrete
(p. 1:33,178,180,184,189) are cadub!et în limbajuleroilorrcglonallsm
nl dascal(p. 43,
44,.1,5,49,58,66, fi7,78,8,1,85,86, 145,1-16,148,149,1;",2,
1.54,i70, 1151,
2(7); autorul
foloseştenumaiformeleliteraredescăleca
(p. 30, 32,62,\)3,95,171,208,214,224, 2:-)9,
248,250,29:3,294,311,:319)şi incâleca(p. 27,.204,207,211,244,261, :)02,:30:-3,
:309,
320),)areroiiromanului
numaiformeleregionale
şi .arhaice:descâl.ica
(p. 26, 124,125,1n:),
202,209,268,30i, :l20)şi.incătica(p. 19, :17,5'1,65,66, 79,124,178,211,268,304,305,
:-J08,
:l09,:315).
In afaraacestorformedubleammaiputeaenumera
şi altele(ex.'milcar macar)care,
prinfrecvenţalormică,nu pot constituiun argumentîn sensulcelorspusein acestart.ico
I.
Conchidem,
conformcelormenţionatepină acum,că şi în cazulromanuluiistoric
analizatputemvorbide un limbajlndlvlduallzat
.al aulorulul.Spredeosebire
de. Neamul
Soimăreştilor
, Creanga
deaur
sau Nicoarâ
in care
uutol'ul
sedetaşează
de epocăşieste
.In
mod
declarat,
in diferite
conLexte
epice,Polcoavâ,
InUcenicia
IIlilonul.
aeeastă
inclividualizare
realizatămultmaifin, numaila unelenivelelingvistice.
În primulrînd celfonetic.Aşadar
In Hieiun caznuse poatevorbide un "limhajuniform".
Detaşal'ea
scriitorului
fiindin aceast{L
prozălllaimicădecitin altelede aceeaşifaeLură,
se demollstreaZlt
încăo dată cantitateade
l1luximă
afectivitateinvestităaIcide autor.Cu aUtmaimult,aceastădiferenţiere
operată
intenţionatconferăromanuluiUlldeosebitechilihrustilistic.Lipsaulluivizionarism
exprimaLdirect,coordonaLă
cu profundacomplexitate
a cîmpurilor
imagisUcc,
ducespreo simbolistid superiollră,
cristalizatăîntr-un
universvagireal(nu idilic),care,alăturide verldicita,tealingvistică,
compunun romanistoriccapodoperă.
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