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STA",CIU
Discutarea
şi aprecierea
teoriilor
actualelegatedeparemiologie
prezintă.printrealtele,
difkultăţile
primuluipas,adicăalemoduluide abordare.
EsLedificilpentrucercetătorul
carc
5C altă la curent(:11
încercările
de modernizare
ştiinţifică'al domeniului
parcmio!ogie
să
găsească
o lcgăl.ură
Intreelmpulacestorpreocupări
cu străduinţele
dejadepuse.Aceastălegătură existătotuşi.Ea se aflăundevala nivelulproblemelor
fundamentale
ule parcmtologte
i.
In definitiv,
fărăs:1sesituezeInacelaşiplanierarhie,problemele
fundamentale
aleparcmiolugiel
sint,caşi Inaltedomenii
{lecercetare,
cele"are:
1 consta/ii
şifixeazăctrupulparemiologtc
(dcrlncsc)
:
II prezintădetaliindcorpusul
paremiologic
(descriu)
;
III explicămoduldea fi al corpusu
luiparorntulogtc
(jusl.lfică
).
Acestetreicimpuri
deprobleme
n-uufostselectate
tnttmplător
şi miexprim
ă vreopreferinţăpersonală,
eiaufostimprumutate.
Elesegăsesc
mentionntc
in cercetările
moderne
prlvind
metodologia
ştiinţelorşi stntapreciateea exprimind
diferitegrade de rafinament
şi arlinc:ire
:1.cercetărtt
ştllrr[Hlce".
Astfel,problema
dela punctul1este, defapt,ceacarepriveşte.
existent.aşlIimltelennui
domeniude cercetare,
adicăproblema
orientativă
(a primuluipasin ştiinţă)şiiltnporhmţa
ei
n-ascăzutniciInzilelenoastre,dnd graniţele
dintredomeniile
decercetare
s-auschimbat
mereu
şi s-aucreatnoispaţiide cercetare(aşanumiteleinterdlsclpllne).
.
Problema
dela punctulII ţineruai multdemetodologia
ştiinţelor
şi Înspecia
1denivelul
descrîp
l.îval cercetărtl.
Indiferent
cums-arputeaImbinadiferitele
metodedecercetaresuhordonateunui ţel descripttvlst.,
elenu trebuiesă absoarbăatenţiaunulcercetător1.11
aşa fel
tncttsă lIUinţeleagăcă niveluldescriptivnu poatesă fie decitun nivelsuhsecvent
şi intermediar.Subsecvent,
pentrucă trebuiesă urmezeuneidettuitilşi intermediar,pentrucă
descript.la
pregăteşte
Inţelegerea.
darnu o realizează.
Numaiepllizînd
posibililii\.ile
dedescrtpţie ale unuiobiedse poatemergemaidepartela explicarea
raţ.iunilor
dea fi lile acestuiaşi
astfelse poatetrecela problema
de la punctulIII.
Problemaexplicaţ.iei
multiplică
dtticul
tăttlccercef.ătoru
lui. Descrlpt
ia este o cOJJdiţ.ie
necesară,dar nu suttclentăa explieajJei.Explicaţ.ia
are loc cindse realizează
conextunl
de
descrlptil,
raporturiClIclmpurtlc
adiacente
problemei
şi se adaugăacestordescripţiide stărt
detaliatedimensiunea
unuipunctdevederedinamic,adicăcelal modtltcărilor
111
timp.
A.l. Heferitor
la definirea
provcrbulut
toateopiniile
sintconvergente
cu privirela ceea
ce esteesenţial1nţiinţaproverhului,
anumecă el esteo speeiea liLeraturii
populare,specie
careapar!.inc
genuluiscurt.Diferenţ.ele
in cadrulopiniilor
cercetătorilor
sereferăla ceeacenu
Iste esenţialin naturaprover!Jului.
Nimeninu fixeazăproverbulin afaracreaţieifoldorÎCe.
1 G.L.Permjakov,Fromproverb
10folle-lale.
Noles
onilzegeneral
tlu:or!!
of clicl!{:,
Moscow,
HJ79; l\IattiEUIlSi,
l'olJ)ards
an international
l!/pc-sislem
of'proverlis,
in "Pl'overhium",
19/1972,
p. 69\j.. 735.
2 J. Piag(,t,Epistemologie
dessciences
del'JlOmlflc,
Paris,1!l72.
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Aparentadiversificare
a paremiologilnr
('.Upnvrrela defInirea
prnver
hulul rezultămaimult
din preferinţe
pentrudefinitiiIiteraturlzaute.adiclmetaf'orlzante''.
CeeaeerămîneLrainlc
dinnoianulde definiţiidateproverb
uluieste:
1.1.eeea ce nu esteItteratur+zatîn definitii;
1.2.ceeaee nu estesubiectlvtzat
;
.
l.L ceeaeesegăseşte
(;0111
unla toţi.Acesteelemente
constituienoleleştiinţifke.obiecl.iveşi par a aveacaracterdennrnu;(lege)prinstatornicia
lor în timpşi în sapţiu.
2. Paremiuloglt
sedeosebesc
cuprivirela definiţ.ii,
atuncicîndintroduceriteriiee depăşesccimpulstrictal foleloristicii
şi adaugăpunctedevederef'Ilosofice,
etice,estetice.sociologiceîn definirea
proverbu
lui",
B. Moduldea descrieunobiectnureprezintă
altcevadecitexteriorizarea
unuifel de a-l
cunoaşte.
Porninddelamodurile
celmaipuţinelaborate,
princareOUluI
cunoaşte
lumeaşi care
constaudinlistesauşiruride caracteristici,
proprietăţi
etc.şi trecindla modurile
careanunta
o oarecareorganizare
(structurare)
a indicilorşi caractertstictlor
obtectelor
pînăla formele
elaboratede cunoaşterea
sistematicăa luruli, se deschide
un cimplar-gîn carese inscriu
şi ccrcetărtle
paremlologtce
recente.
1..Inceputurile
descrtpţiel
In domeniul
paremlologic
prezintăsimplelistemaimultsau
Ulaiputinlungide colecţiieterogene
urmatede comentarii
naiveÎn carese amestecăsur-o
prizaşi admiraţiapentruproverbe.
2. Urmează,pe linia unui începutelesisterna
ttzare,listede dimensiuni
maireduse
·caresîntalcătuitedupăun criteriutematic oarecare.
J. În sIlrşit,alteÎncercări
cauLăsă punăo ordinein colecţiilede proverbeexistente.
Matti KUllSi5,
in primapartea studiuluisău,încearcăun sisleminternaţional
eleapropiere
a diferitelorcolecţiide proverbenaţionaleşi mnltinatlonale.
El analizează
toatecriteriile
.folosite
In cele97:-3
de colecţllde proverbeexaminate,
introducind
o gamălargăde indici.
J.1. Colecţia
noastrădeprestigiu,
colecţia
Zanne,estefixatăîncadrulcolecţillor
uniliugve
cu coruparattl
Internaţlonalo
avindcndul: Zanne1895-190:3
STmAhTjP(T)L;
G unde:
S c structural;'I'rn= tematic;Ah alfabeticcu variante;TIPC tematicpe grupde proverbe; L - analizamicrostruct.urală
" sursei;G = glosar.
3.1.1.Gradulde eterogenitate
a criteriilor
carestă la bazacolecţiei
Zanneestedestul
demareîn cadrulcelor973decolecţlianalizate
deMat.tiKuusi''.
C. Cuasemenea
colecţii,ea eeleenumerate
de MattiKuusiîn încercarea
sa de a prezentaun sisteminternaţionalal proverbnlul,se poateafirma,exceptind
lucrarealui Permiakov,că ştiinţaparemiologici
rărniuolotuşila începuturile
ci.
1. Lipsade rigoareştitntlrtcăce caracterizează
paremiologta
ar puteasă fie,în parte.
justificatădeimensitatea
conţ.luutulur
vehiculatde speciile
paremiologicc.
Dar,cit timpnici
dlselplinelo
antropologice
nu s-auconstituitplnăacumca ştiinţeexacte,se poatejustHiea
şi
paremtologia
pentrugradulei şi maiscăzutde rigoareştiinţifică.
2. Studiileteoretice",
de la noi sau de aiurea,pe bazadiferitelor
colecţii,Liste.surse
paremiologiee
elc.,păcătuiesc
toatedemaimultăsaumalpll!inăspeculaţie.
'l iVI.Duduleanu,
Muncarerl,clalil
În proverb
elelumii,Bucureşti,1\172,p.VII-VII1.
Se reproduc13 dcJiniţ.ii
metaforizante,
la care am adăugaexpresiaerninesdană:,..Abia'ln(:elese
plinede'n[:elcsuri"
şi pe cea aparţinînd
lui.MattiKUllSi:
"lVlOllulllcnta
humana".
4 Exempleeledefiniţiicareinc.llld
criteriifilozofice:
"Prover'bul
estespiritulunuiaşi
lnţ.e!epciul1ca
tuturor";etiee: "întregulbun-simţal omenirii
se arlăÎn proverbe";sociolo
..
gice: "Proverbele
siut copiiiexperienţei"
; literaturizante
; "Proverbc1e
sîntcllvinteÎnaripate".
5 MaLtiKuusi,up.cit.,p. 69\1---735.
IlMonicaHahmil,Ghicitori
şi proverbe,
Bucureşti,
1\J57,p. 7. în prefaţ:\faceohservaţ.iidespreelerogellitatea
colecţ.iei
Zanne,găsind-o
cl1iarhaolică.
7 LucianBlaga,Trilogia
culturii,Bucul·eşU.
1969,p. 18\)·-20:1;
IonC.Chiţimia,
Folclor
româl!esc
in perspectivă
comparatil,
Bucureşti,
1971,p. 239--276;V. Giobanu,P. Huxăn-·
doiu,M.Bllga,Proverbe!e
şi ,zicâlorile,
în Istorialitera/uriiromâne,
voI.I,Bucul'eşU,1\)(;4,
p. HI3'-200;N. Iorga,istoria literaturiiromâne,Bucureşti,19fJ\I,cap. IV (Literatura
gnomică),
p. 25--87; GeorgeMunlean,
Proverberomâneşti,
Bucureşti,
1967; OvidiuPapadima, Litera/urapopularelromilnă,Bueure.şti,
1968,capitolul
Prouerbulca formăde întelepciune,
p. 31J-37,1; MihaiPop(;iPavelHuxăndoju,
FolclorUltra!"românesc,
Bucureşti,
p. 2:l1-244;TachePapahagi,Folclor
româncomparat,
cursuniv.1.928/29;
LazărŞăiueanu,
Influenta
orien.tală
asupraZimbei
şi cuUl/rei
române,
val.1, Bucureşti.
1900,cap. VII (Elementul folcloric)
; B.Theodorescu,
O. Păun,Folc/orliterarromânesc,
Bueureşti,1967,
p. 171-176;
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3. Omulcaobiectdecercetare
al şliinţelor
antropologice
în ansambluesteîncădeparte
de a fi reconstituitraţionalşi ştiinţificşi mai esteîncădefinitprinmetafore.In plus,se
mai face îucă distincţiaNatururissenschaîlcn
- Geistcsioissenschaţten.
Sttintaparemiologică
estelegatădeştiinţeledespreomşi atît timpcltva maidăinuispecu
latia in ştiinţeleantroJ)ologke
va mairămîneşiin cîmpulpnremlologlc
literaturizarea
InIncercarea
de a faceştiinţă.
4. Dinceledemaisusnutrebuiesărezultecădrumurile
bătulede la Erasmusla Archcr
Taylorsîntinutilbătu!«.
Dezvollarea
umanăîn ansamblu
a trcbuit să treacăprinfaza,.culegătonet",iar claborărlle
au venitmaitîrziu.Proverbul
însuşimarchează
o vîrstăa răgazului
umanşi a întoarcerii
spresine,spreexperlenta
sa proprieşi spreun efortde a o fixaIntr-un
modecol1ol11icos8•
5. S-arpăreacă momentul
începerii
prelucrărilor
cu mijloacenoialematerialelor
cxistenteîn culegeri,uneoristînjenitoare
pentruparemiologul
tradit.ioua
llst.,a venit.Este vorba
de activitateaparemlologtlor
G.L.Pcrmiakov
şi Matti Kuusi.
5.1.în primulrlnd Perrniakov
deschide
un drumcarecu siguranţăva fi continuat.
'Cartealui, cartede începntde etapă,esteprezentatăde autorfără emfază,cu toatereli-cenţele
şi rezervele
cercet
ătorululserioscareînţelegedlflculf
âţlle problemei
pe carevreas-()
rezolve.Concludent
în acest sens esteşi faptulcă ediţiaenglezăaeărţii a apărutdupă
zeceanide discuţii,maialesîn revistaProoerbium,
iar autoruls-a doveditreceptivla obser-vaţ.ille
unorparemlolo
gi.
5.2.Permlakov
a doritsă realizeze
un modelformalcaresă cuprindăşi actualulşi
,posibilul
în întreagacreaţiepnrenrlologtcă.
Ideean-afostinventatăde el. O mulţlmedediscipline umanefolosescastăzimodelelesimulate(logico-matematice),
iar înţelegerea
realului
prin intermediul
posibilului specificăniveluluilogico-matematic
al activităţiiintelectului
uman---esteprezentată
cumaibinedeunsfertdesecolîn urmădeJ. Piaget".
5.2.1.Aspiratialui Permiakov
de a construiun modelcaresă dea seamanu numai
decreaţiile
parcmiologice
existente,
darşieleceleposibile
estein intregimeîndreptătltă.Drumul
Ipotezelor
spreconfirmare
de cătreexperienţă
nu constituie
altcevadecîtun cazparticularde
manifestate
a mecanlsm
uluiintelectului
uman.întregulcîmpal imaginarului
(artă, religie,
melafizicăetc.) este"rudă"ClIipotezele
stlinţ.if
ic«.
5.2.1.1."Posibilul"
constituieun vhalo
u al realului,numaiin. filosofiaspeculativă!".
5.2.1.2.Posibilul,
În opticaepistemologiei
ştiinţifice,
esterezultatuluneitehnicicomhinatorli."Tehnica"
deconstruire
a posţbililor,
de caredispnneoriceom, constăin operaţiide
rnultlpltcare
cuIndiei(factori)selectaţiprluactivitateadecunoaştere.
5.:\'Ceeacea reuşitşi cenu a reuşit Perrnlakov
in realizarea
prolectululsău
constituie
o problemă
caretrebuieexarninată
cuateutle,pentrucă se parccă paremiologii
n-aufostpregătiţisă primească
aceastănontate.Prinurmare,in parte,sint absolviţidCl,pele aprecieri
negative,nejustificate
totuşifaţ.ăde proiectullui Permiakov,
în toatestudiileprivitoarela
lucrarealuiPermiakov"!
s-aconstatatuninteresant
amesteceleneincredere
ş)iatracţie.
5.:.1. In modindirectrăspunsulla observatlllc
criticepozitiveşi negativelegatede
proiectullui Permiakov,
venitedin diferitepărţi,va fi dat ClIocaziail.lcercării
noastrede
ti analizalucrarealui Permiakov.
I
5.4. Modul
dea sepuneproblema:a reuşitPermiakov
săfacăun modellogico-semiotic
apl să descrie,să explicee1mpul
parerniologie
'!
G. Dem.Teodorescu,
Cerce/ilri
asuprapro/Jcrbelor
române,Bucureşti,
J877; Gheorghe
Vrabie,
Folclorul,
Bucllreşti,
1970,cap,Li/eratura
scnten!ioasă
şi enigmatică,
p.27630:); Iuliu A.
Zanar.,Proverbe//!
românilor,
dinRomania,Basara/Jia,
Bucovina,
Ungaria,Istriaşi 1\lacedonia,
voI.1, Bucureşti,1895,p. IX-,XLIX.
8 S. N. Kramer,Istoriaincepe/a Suma, Bucureşti,
19li2,p. 177--185.
9 J. Piaget,lnlrodnction
it l'epistCnwlo!lic
[JCl!cttquc,
vol. In, Paris,1950.
10.J. Piagel,Înţelepciunea
şi iluziilefilosofiei,
Bucureşti,
1971; Dimensiunile
interdis'ciplinare
alepsihologici,
Bucureşti,
1972,C8p.[II (Studiulvalorilor).
11NigelBarley,SomcCOil1Il1C1lls
onBfikIl1ann,
1n"I'roverlJium",
25/1975,
p. 991-9H2;
AlanDllndes,
Onthesttllctnre
ofiiLeprOllerlJ,
în "Pl'overbiurn",
25/1\J75,
p. \Hil-973;Arvo
Krikmann,Somediftiwltiesarisingal semanticc/assi{l!iny
of prouerbs,In "Proverbium",
23/1\l73,
p. 8(l5 879; MatLi[(ul1si,
IIowcarta lţlpe-index
01'international
[HOllcrbs
beoaUiI!f.d?,în "Proverbiurn",
JE)fl970,
p. 473--476;Lutz HiH1l'ich,
Wolfgang
Mieder,Sprichwori,
Stllttgart,1977;NicolaeHoşianl1.Folclorliterarrus, Bucureşti,
1979,p. 68-,-70;Pavel
HllXălldoiu,
Proverbul,
clement
deul1waJie,
In"Edueaţ.ie
şilimbaj",Bucureşti,
1972,p. 171--176.
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nu a reuşitîn lnt.enttile
lui. Sistemul
lui estediscutabilca mod
de realizare.dar nu repudiahil
ca proiectştiinţ.ific.
5.5.Un modelloglco-matematlc
caresă dea seamade real prin intermediulposibiluluiesteun modelde tip mutrlolal
şi nu un modeldominantclasificator.Lucrarealui
Permiakov
prezintăurmătoarea
situaţie:17 schemearborescente
(clasifieatoare),
5 grafuri
Inchiseşi 11 matrice.Acesteschemematriciale
constituieelementele
de structurăforteale
sistemului
lui Perrnlakov.
Cifreleacesteanu spuntotuşimarelucru.
..5.1. Structurile
arboresccnte
sintsistemeslabe,eu careoperează
minteaomenească.
,5.5.2.In ceeace priveştestructurile
matriclale,
acesteasIntstructuriputernice,
structuri bazatepe operat.llde multiplicare
şi careau servitscopuluianunţat de Perrnlakov
Inlucrareasa.RămineÎnsădiscutabilă
problema
reuşiteidlsoclertl
ractorttornecesariconstruirii acestormatrici.
5.ti.Planultemeraral luiPerrnlakov
de a faceunaşi aeeeaşiordineIntr-unsingurLot
selectind
însăIacturidintrei niveleşi anume:
5.6.1.planullingvistic
(al expresiei);
5.6.2.planullogico-semiotir.
(planconceptual);
5.6.3.planulrealitătllorslt.uutlouale,
planulreferenţial
(planulIumlif-ealc).
se inţ.elege
că estedificilde realizat.
5.7.Permlakov
vreasă ohţ.inăprlumultipllcnre
eşantioane
de specllparenuologlce
care
săocupeunsingurlocîntr-omatrice,
în careeşantlonul
respectivsă se diferenţieze
prinindici
dlstincţ},
păstrtndu-şl
deosebirea
dintreceletreiplanuridin careel işi extrageindicii.S-ar
ajungedecila niştemat.rlcitu trei intrări(tabeleel]trei iutrări).
5.7.1..Lumea"conceptelor
logico-malematiee
nu lireo cxtstenţ.ă
ontologică.
Ea este
produsulelaborăriiminţii omeneştiIn direcţia abstractizărit,a .,operaţJonallllui",
a
Iorrna
lululpur.
5.7.2.între conceptele
!ogico-lUatematice
şi semnlrlcatttle
cuvintelor
limbiiuzualenu
existădiferenţede natură,ci de gradde cnnstr-uct.Ivitn
le (gradde participare
operaţ.luna
Iă
rnal amplăsau maipuţinamplă).
5.7.:l.Nivelullingvisticprezintăcelemai multedlrIcult.ă]!
In modelullui Perrnlakov
.
Inaintede toateel foloseşte
nivelullingvistic
de lIZcurent,.Ja parole",careîn ('()ulradieţie
(Uceeace se credeIn modobişnuit,nu esteeelmai simplu,ei esteccl malsofisticatnivel.
Este nivelulIn careabundăconstrucţiilemetaforice.
eliptice,Ilt.otlce
etc.Acesteadin lIrlllă
nuconstltule
simpllrteăr!
alelimbajului,
ei eluborări
alelui. Este Ulllimbajmai"gindit"şi nu
mai puţingîndit.In plus,prin elabon'il'i1e
metaforice,
eliptice,lttottce,caredau culoareşi
specificitate
uneigtndlri,sîntintrodusedirectsauinsidiossi elementele
unorsistemede cuIturi umane,li unormodurideviaţ{ltrecute,a unor.ideologii
pierdute,
dementecare,defapt,
constituie
semnificaţia
simbolică.
5.8.Caracterul
simholic
al sernnlf'lcat.lei
limbajului
puremlologic
reprezintă
pentrupare
miologul
traditfonâ
list o tentaţiefaseillanlă
de a emitejudecăt.i
de valoare,ipotezeexplicative,maimultpentrudclcctarca
saproprieimediatăşi în pagubarezolvării
dificultăţilor
earc-l
stau In faţă. Limbajulsimbolic,
în careîuţ.elegel'ca
simbolurilor
lIUpoateavealoc decitcu
condiţ.ia
reeonstituirii
culturilo!'
pierdute,ar trebuisă dea de gîndit.Avîndin vederedifieul-·
I.ateaacesteil'ccollstitllirl,
sepoatereflectaasupravaloriijlldecăţ.ilor
emiseîn lipsafundamentelorlol'.
5.8.1,Lingviştii
niciplnăastăzinusîutdeacordInaprecierea
limbiinaturale,
"Ia parole",
camndbogată
sausâracă.Ea est.euimitordesăracăInraportcubogăţiaideilorpecare le poat e
(!xprima
şi uimitorde disIJonibi.lă
de a exprimaorice,chiarşi eeeace. pînălaora aduahl,
n.a fost gindit.Intuiţia choJl1schyallă
parecă s-a doveditlntel11eiatiL
Lui Pcrmiakovi s-a
reproşatde uniicriticidejacitaţică Il-aţinut semnade gramaticiletransfol'maţionale
c
5.9. Studiullui Permiakov
foloseşte.
indieiide ordinlingVistic,
dar pe acelaşiplan
cu indiciilogico-semiotici
şi Cl!indiciiaparţinlndstrlleluriJor
situat.ionale,
adicăreferinţela
realitate,
5.9.1.Aici,in aceastăasociaţie
de niveleatit de diferite,se aflăsursanereuşitei
modeluluilui l'ermi.a]{ov,
atUde promiţător
totuşidinpunctde vedere!ogico-lllatematic.
Criticile
cei se aducsint legatede llereuşita
uneitehnici.
şi I1Udelipsaelefundamente.
6. Discuţias-a purtatIn legM.ură
cu problemele
iscate de inadecvarea
tehnicilorde
calculşi defundamentele
lor teoretice
(filosofice,
logico-matematice)
Biesistemului
luiPermiakov.Se cuvineo cercetareIllaiatentăpentrua puteaevalua,pe nivele,atit fundamentele
eli:şi realizările
dinsistemullui Permiakov.
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6.1.La un nivelde maregeneralitate,
Permiakova încercatsă exprimemodurileîn
carepoatefi organizatii
lumea(situaţiile).
In perspectiva
Teoriei
generalea sistcuvclor'?
lumea
esteprivită ca un sistemde sisteme.Nulegămmodelullui Permiakov
de 1.. BertalanfIy.
Permiakovvrea să descriestructuralumiiastfel:
6.1.1.examinînd
un sistemsau suhststcm
vdtninteriorullui, analizăIntraobiect
uală ;
6.1.2.examinînd
unsistemdinafaralui;adicăa relaţiilorlui cu alte sisteme-_.viziune
tnterobicctuală
;
6.1.:3.
examintnd
relaţiiledintresisteme,relaţiide lucluziunc..
carein limbajullogicii
propoziţiilor
se traducprinImpllcat.ii.
7. AşaseexplicăFaptulcă Permiakov
a redusstructuraJUIllH
la UI)sistemde apartenenţeşi un sistemde implicaţii
intraşi intcrslstematlce.
7.1.Unexemplu:P(;r)-+ Q(g),expresiea lui Pcrrniakov
vreasă spunăcă, dacii.tin
obiect(P) areproprietatea
(x),atunciobiectul
(P) are.}iproprintatea
(u).NeaflămInstt.na
ţia
(6.1.1.)a analizeiIntraoblect
uate(intraslsternattce).
Dinpunctde vederelogieaceastăfOI"'1alizare.
parcbizară.Vafi însădiscutatăaşa
cuma folosit-oPcrmlakov
.Îllintregulsău st.udtupentrucă va fi considerată
o purăconvenţie.AceastăexpresieIorrnalizează
ceeace la (1l.1.i).afost fllHllitstruclură
intraoblcctuală,adicărelaţieIntreobiectşi proprietăţile
lui, precumşi o relaţiede implicaţie
dintre
proprietătiIe
unuiaşi aceluiaşi
lucru(obiect).
7.1.1.Exemplul
lui Per-rniakov
pentruUllcazconcretal lui.(7.1.)este:Ceeace naşte,
moare.
7.2. Pentruexpresia:[(1' Q)]-+ [3(P)-'-+3 (Q)1.exemplullui Per-m
iakov este:
7.2.1.Esteapă, na ţi şi peşte.Uncorespondent.
românesc
ar puteafi: Lacsâ [ie câ
broaşte
sinidestule(2 1 n17).
In(7.2)estevorbadeo legăturăoarecare
Intredouăobiecte,din carerezultăo relaţle
lrnplicativă
intreele.
,.
CuaceastăschemăsefixeazăIncadrul(6.1.2.)al relaţiilorIntcrobiect
uale.Dintr-orelatteoarecnreintreobiecte(sisteme)
ar rezultao legătnrălogică,pentrucădinafirmarea
legăturii: (J> Q),Permiakov
deplasează
problema
în CÎmpul
structurtlor
logice.
7.2.2.Totuşi,şiaceastăexpresiee discutabilădin punctde vederelogic,pentrucă
relaţiadeimplicaţie
esteo relaţienshnctrIcă.
Exemplul
dat de Permiakov
in (7.2.1.)Esteapâ
poatefi şi peştepare greşitraportatla expresialogicăin dlscuţ.ic,
pentru că expresialui
Pcrmlakov
nu estemndală.Nuse zice:dacăexistăJ>, atunci este posibilQ(3P-'-+
00).
conformcu aceastăformălogicăar trebuica să existeun proverbca :
,
'
7.2.2.1.Dacăexistăapă, atunciesteposibilsâ fie şi peşte.Expresieilui Permiakov
din (7.2,)i-ar puLeacorespunde
următoareaexpresielingvistică
: Dacăea:is4iî
peşte,atunci
siţţurexistăşi apă. Chiar dacă existăaceastăinadvertenţă
logică,estetC#luşi
important
de reţinutcă expresia
(7.2.)introduce
o problemă
de existentă(ontologică),
c
7.:1.Pentruexpresia:[(1'-.+Q)J-+[P(x)-,-+
Q(x)],exemplul
concretlaat de Permtakov
este:Dela muntele
maresi umbraestemare.Si aicisîntnecesare
următoarele
observatii
:
7.:3.1.
Din
punct
de
vedere
logic
relaţia
de
implicaţie
nu
există
Intre
obiecte:
în
ststemutluiPernliakov
S-Hconvenit
eă P şi Qsă desemneze
obiecteşi nu prop()ziţii
despreobieele.
7.3.2.Privitorla parteaHdonaa expresiei
(7.:l.):[P(x)-,-+
Q(:1:)],
Permiakov
se află
Intr-osituaţiein cal'cse iesedin cadrullegilorlogiceale cuantifie\riiuniversale
(orieeproprietatea lui.Q esteşi proprietatea
lui P), deoarece
numaiîn cazulcîndP esteo partea
unuiîntreg,atunciproprietăţile
întregului
sint şiproprietăţ.ile
părţii.în expresia
luiPermiakov
insă,undellUexistăcuantifkal'c
ulliversl1h\,
nu e valabilăoriceimplicaţ.ie.
Prinurmareexpresia
lui Perrniakov
[P(x)-'-+Q(:r)]ea o consecinţă
a relaţiei(P .....Q).nu
esteintoldeauna
adevărată,deeidedueerea
proprietăţii
obieelelor
dintr-un<lllume
raportde
conexiune
dintreobiectenu se poateobţinedeelLîn siLuaţia
în careexistăun cnantifieatoI'
universal
pentruexpresia(1'-+ Q).
Comparind
eX]lI'csia
(7.:3.)
eu (7.1.),In carededucţialogicăa uneiproprietăţidinaltă
proprietate,
dar proprietatea aceluiobiect,aceastăcleducţ.ie
esteposibilăin(7.1.),In con
fOrtnitatc
Cllteoreticienii
logiciigîndiriinaturale,fiindcăomulun reţineÎn mintealui ohiecc
teledecîtcasisteme
depl'opriet:lţ.i.
Continuind
comparaţ.ia
expresie.i
(7.:3.)
eliexpresia
(7.1.)sitllaţiaestcdiJeritădintr-unalt punctde vedere.în(7.3.)seîncearcă
deducţia
aceleiaşi
proprieLăţi,
dar din obiectedirerite,legal:eintr-oconexiune
pe carePermiakov
o calificălogică(implicaţie),dar carenu poateavealoc intreobieel.e.
Şi pentruefinu poaleexista() relaţiede
12I.,.von Berlalanffy,
Theorie
generale
dessus1cmcs,
Paris,1\)7:3,
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implicaţie
intreobiectefizice,nu se poatededucelogicuna şi aceeaşiproprietate
din obiecte
difeIite,
7.4,Pentruexpresia:f(P-+ x) 1\(Q-+ :i:)]-+(I' > Q), exemplu,dat de Pcrmla
kov
esteGrapa proprie,maibunădecitpll/ilulstrăin.
Şiaceastăexpresie
estebizarădinpunctdevederelogic.în expresiaaceastaPermlakov
combinădouă din formulelede mai sus.Celecarese referitla rclattlleInterohlcctuale
:
7.4.1.existădouăobiecte,P, Q şi existăîntreeleo relaţie de Impltcaţ.Ia
(6.2.).
7.4.2.Setrimitela o analizăInterobtectuală
(6.1.):sînt prezentate
obiectele
cuanumite
proprietăţi
alelor P(x) şi Q(x),iar relat.ladeimplicaţie
menţionată
la (7.4.1.)opereazăşi in
situaţladela (7.4.2.),
adică11analizei
Interohlcct.uale.
Dinceleexpusemaisus,In (7.4.1.)şi in (7.4.2.),
rezultăo relaţ.ie
carenu maiaparţine
logieii
alelice,ciaparţinelogieiideontice,
lngtcăcaresereferăla valori,pentrucă prinimplicaţia din(7.4.),(P > Q)(P estepreferabil
luiQ)setrecedejaIn CÎmpul
teorieivalorilor.
Deocamdată
viciilestrictlogicealeexpresiei
(7.4.)sinturmătoarele:
7.4.:.cu privirela formalizare,
x nilînseamnă
măsuralui:1:,
ciexcluderea
luix (negarealui 3:);
7.4.4.dinnegarealui .r,in expresia
Q(x),1111
rezultăpreferinţăpentruI', pentrueă P
posedînd
pe x nu înseamnă
că x poatefiealificulca bun,favorabil,util sau cu alte expres
ii
llugvlst
ice aparţlnlndunei scalede valori.
7.5.în ansamblu,
celepatruexpresii
IoglccaleluiPerrniakov,lăsîndla o partecaracterul lor discutabildin punct de vedereal rigoriiformale,sînt importantepentru că:
7.5.1.introducIn analizaparemiologică
unghiurile
de vederedin carepot fi privite
c.l'eaţ.iile
parerntologlce
şi anume:
7.5.1.1.că existăstructuri(legături)
înlresituaţiilecareconstltute
semnificaţiile
proverhelor:
7.5.1.2.că acestesrtuaţtlapartlnuneilumireale(curea avut sali arc o existenţă
reală);
7.5.1.3.că Permiakov
conexează
punctulde vedereal Iogicllur
aletice(aleadevărului
şi falsului)elipunctulde vedereal logicllor
deontlce(valorilor:normative
sau ncnormative
ale intereselor:util- inutil, agreabil." dezagreahfl,
hine- rău, obligatoriu
- permis).
7.6.Cu introducerea
criteriuluivaloricIn analizalogicăpe careo faceproverbulul,
Perrnlakuv
circumscrie
analizaluila uncimpaxiologic:
In carese Inscrtuicreaţlile
paremlologicecareconţin: alegeri,prererlnte,
mdemnun,
reţlncrl,sfaturietc.,raportatela comportameutul uman.
7.6.1.In expresia
(7.4.),Pcrmiakov
introduce
elemente
din clmpulaxiologic
in analiza
pc careo faceIn sistemul
său,elfoloseşte
dinplinindicidinscaledevaloriin matrieile:6, 7.
11,15,16 şi celelalte.
7,(;.2.Prin urmarepunctulde vedereexistenţial
estedominatde eel structural,iar
eel structuralesteconstituitpe fundamente
axiologice.
7.7.Receptarea
sistemului
lui Permiakov
estepredominant
critică.A fost critic.atnu
pentru inadvertentaaparatuluiIorrnalfolosit,ci pentrufaptulcă uneleproverbedin sislemulsăuaparţinIn acelaşitimpdiferitelor
clase,că existăîncrucişări
In clasificări,
că semnificatiaproverbelor
se pulverlzoazâ
şi trebuie$-0cauţ.ica pe awl Îll carul CII{Î1l,după
aprecierea
lui MattiKuusi.
7.7.1.Nu s-a reţinutca un meritlac.crearea
sadea unificaIntr-unsingursistemun
punctde vederefilosofic
cu Ullpunctelevederemetodologie
structural,un punctde vedere
axÎologie
- prezcntîn creaţiileparemÎologice.
şi un punctde vederelingvistic
(stilistic)
şi anumebogăţ.ia
nesfîrşită
a exprimării
metaforice
prezentăin proverb.
7.7.2.AcestmeritfacedinsisLemullui
Permiakov
unsistemde largă comprehensiune
pe
un cîmpgol,dacălle glndilllla speculaţiile
din epocaprepermiakoviană.
7.7.2.1.Modelul
lui Pcrmiakov,
păsldndproporţ.iile
de dificultatepe carele inc\ll11bă
parcmio]ogia,
continuă
toluşiUIldrumdeschiîn incercarea
de a formaliza
creatiilepopulare.
Este vorbaelelucrl\rilclui V. 1. Proppprivitoarela basmulrus. Acolotipologia
.estemai
uşorde făcut,maialesCiigenullung,paradoxal,
estcmaiusordezcl'metizabij
stilistie.
7.7.:3.Înstilul,111
limbafolositădeproverb
sefixeazămarle insueces
al lui Penniakov,
clarnu llumaial lui.
7.7.3.1.Permiakov
n-adoveditcă şUcşi.il1(eL:ge
cereprezintă
pentrucercetarea
actuală
gramaticile
generative.
7.7.3.2.Proverbele
drculăîn limhavorhllă.Întrestructurile
logieeşi limba vorbilă
e Înscriuoperaţiile
prezentate
de gramaticile
transformaţionale
careîncearcăsă indieetrecerea de la slructurile
logicela metaforr.
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Aceastătreceregradualăde la nivelullogicla vorhlreprintr-unmecanism
transformaţionallipseştedinsistemul
luiPermiakov
şi la acestnivelsefixeazăîntreagadificultatecare
conducela nereuşitasistematlzărli
sperate de Perrnia
kov,ca fiecareproverbsă ocupeun
singurlocintr-unsistemmatricial.
8. Evident,discuţiadespreproiectul
lui Permiakov
nu se poatelimitanumaila aceste
citevapagini.Înafarădeconsideraţiile
deansamblu
asupraintreguluisistemal lui Permlakov
,
se cuvinesă fie menţionate
uneleprobleme
ca:
8.1.ordineape careîncearcăs-opunăPerrniakov
in cadrulgenului"scurt"alcreatiel
populare;
8.2.izomorfismul
dintrestructurile
genuluiscurtşi structurile
creaţtllor
macrorrazcologice(alegenurilor
"lungi").
(Laacestpunctmentlonăm
şiintuiţiahaşdeia
năcuaproapeun secol
in urmă?:l;
8.:3.statutulde semnal speciilor
paremiolugtce.
8.:3.1.
Clasifieind
speciilegenului"scurt"(celecarenu depăşesc
fraza,inclusivdistihul
şi cat.renul),
ca speciicareseobţinîn funcţiedefelulÎncaresecombinătreicriterii:
8.:l.1.1.criteriullogic; 8.:3.1.2.
criteriulsituaţionalşi 8.3.1.:1.
criteriullingvistic.
Criteriul
logic(8.:3.1.1.)
exprimă,
Înclasificarea
luiPcrmiakov,
opoziţia
general-pnrtlcular
:
crtterlulIlngvlstlc
(8.3.1.:î.)
indicăechivalenta
uneispeciicu o propoziţie
întreagăsau cu părţi
de propoziţie,
iar In celsituaţional
(8.3.1.2.)
trimitela prezenţaunuiasaumaimultorobiecte
şi la relaţiiledintreele.
8.3.2.Dineombinatorica
indicilordin (8.3.1.2.)
şi (8.3.1.1.)
adicăperechealingvistic.l.
propoziţie·partede propoziţie
şi perechea
logică:universal particular,rezultăspeciile:
8.3.2.1.expresieidiomatică
; 8.3.2.2.zicătoa're
; 8.3.2.3.proverb.
Idiotismul
(8.:1.2.1.)
esteo îmbinare
sintagmatieă
care,prin ea însăşi,nu ajungesăfieo
propoziţie
şi esteintotdeauna
echivalentă
CLI
o partedevorbire:substantiv
.. adjectiv,adverb
sauchiarlocuţlune.
Dinaceastăcauză(8.:1.2.1.)
sebucurăde proprietăt.lle
aferentepărţilorde
vorbireşi anume:Ilexiunca
nominală
şi verbală,deciexpresiile
Idlornatlce
se supungramaticii
părttlordevorbireşi nuvoraveaniciodată
comportament
gramatical
ca al propoziţiei.
8.3.2.1.1.
Exemplu:a) a tăia[runzăla ctitii(vagabond)
; b) a fi trecutprinciurşi prin
silă (experimentat);
c) a baleapa În piuă; d) a spăla rufelein familie(a fi diseret[ă])l1;
Zicătoarea
(8.3.2.2.)
se deosebeşte
de idlotlsm
, pentrucă esteechivalentă
lingvistic
C\I
o propoziţie.
8.3.2.2.1.
Zicătoarea
se direrenţlază
de proverb,pentrucă, in cadrulopoziţiei
logtce
universal
_.. particular,aparţineparticularului.
8.3.2.2.2.
Exemplul
lui Pcrrniakov
: (Petre)Şi-alegalmăgarulla vie.
8.3.2.2.:1.
Zicătoarea
şi proverbul
sintnumepentruo situaţie,adicăpentruun raport
dintrelucrurişi nu un numepentruun obiectsauconcept.Idiotismul
estenuinepentrunn
lucrusauo idee.Primelesintechivalenţele
uneipropoziţii
şi sesupungramatlcti
uneipropoz
iFi, adtcă: pastvizare,
reflexivizare,
interogativizare
etc.
:'
8.:1.3.
Diferenţa
dintrezicătoare
şi proverbesteizomorfă
cu diferenţadintrepart.icu
lar
şi general.
Propoziţia
princarese exprimăo zicătoareeste
considerată
de.Perrniakov
o propoziţiedeschisă,
in sensuldi eapoateprimiinţelesdintr-uncontext.Corrţf
nutulvehiculat
dezicăloareimplicăo notăde particnlarizare,
nol.ăsurprinsăşi de paremiologii
rumăni-".
Ei sustin că zicătoareacapătăin contextun Intelesfigurat,că-ilipseşteconcluzia.
Acestultim
caracteresteconsiderat
dreptIndicedeseparare
a zicătorii
deproverb.Exemple:Cinealeargă
dupădoiiepurinu prindeniciunul(proverb);(Cineoa
) aleargădupădoiiepuri(zicătoare)
;
Nu stricaorzulpegiş/eCÎndc iarbapinăla genunchi
(proverb);(Cineva)stricaorzulpe gîşte
(zieilloare).
8.3.4.Propoziţ.iile
prin care se exprimăun proverbsînt consideratede Permiakov
propoziţii
Inchise,în sensulcă elenu pot primio prec:izare
a semnificaţiei
dintr-lincontext
oarecare,ele rămîn întotdeaunaaplicabilet.uturorsil.uaţ.iilor
de un anumitLip(schemă).
8.4.Indicilexicali,
logicişi siluat-ionali
vorinl.mşi în cOl11ponenţ.a
claseideindicice vor
definişi speciilesuprafrazcologice,
adică.:8.4.1.istorioara;8.'1.2.anecdota;8.4.3.fabula;
8.4.4.legenda;8.4.5.basmul;8.4.6.ghicitoarea
şi 8.4.7.gluma.
13B. P. Hasdeu,EIUmoloyicl/Ill
MlJgllum
Romaniae.Dicţ.ionarul
limbeiistoriceşi
J'oporane
fi românilor.
Edi!ieîngrijităde GrigoreBrâncuş,voI.III, Bucureşti,1H76,p. 280.
H CI.Pertniakov,
op.cit.,cap. II, p. :33-51.
15OvidiuBidea,Proverbe
şi zică/oriromâneşti,
Buenreşli,
H)(l6,şi 1. C. Chi!imia,
ape
cii.,p. 241242.
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8.5. în expresiile
suprarrazeologlcc
vor rnai intervenialţi indici(carevorTntraIn
combtnatorlcă)
cumsint: 8.5.1.dialogul;8.3.2.numărulde participantl; 8.5.3.modalizările.
ClIprlvirela detalii specialepentruunităţilesupruf
razeolo
gicedin sistemulluiPcrmlakov,
numaiInststăm.
Acestea
dinurmăies dinlimitelepropriu-zise
ale proverhului.
9. Incercarea
de a punetotuşio ordineunilară in vastul cîmpal creaţieipopulare,
pornindde la mecanismul
logiccu careomuloperează
in intreagaacttvltatcr-onstructlvist
ă
a inteligenţei
sale,constituie
o noutatecarese ÎnscrieIn prcocupările
igencrativlste
ale ultimelordeceniiale veaculuinostru.
9.1.EfortulluiPermiako
v răstoarnămetodologia
tradiţională,
careconstăîn Incercarea
de a puneordineîn infinitatea[upteiorşi situatlllordisceruabtlo,
obţinuteprin clasltlcăr!
şi ordonărlmaimultsaumaipuţinfericite.Pcrrnlakov
substituiemetodataxonorulcă
tradiţionalăcu mecanismul
subiectului,
al minţiiomeneşti,
mecanism
carecreează(generează)
la
Înnni[fapte,situaţiişi le diversifică
lot la infinit.
10.Tratîndspeciileparemiologice
În manierain careestetratat semnullingvisticIn
lingvistica
modernă,
hucurtndu-srşi elede ceeace se numeştearbitrariulsemnului
lingvistic,
adicăde lipsaIegăturflnecesarc
intreparteamaterialăsonoră(grafieă)şi semnificaţie
(sens).
Perrniakov
ajungela concluziifoarteinteresante
În legăturăeli ceeace,in mod obişnuit,
circulăsub numelede paretnia.
10.1.Acestea,parcmia,sînt, dupăPerrnlakov,
sumnlflcanţtpentruniştescmntttcaţl
carese gl\SCSC
la alt niveldecîtcelal expresiilor.
Consecinţa
unuiasemenea
punctde vedere
esteurmătoarea:
10.1.1.existăUIlnumărlimitatşiredusdecltşoepuremir:e
(senmlf
lcaţt),circa800ciupit
Perrniakov
:
10.1.2.acesteclişeeseierarhizează
şi elela rtndu!lorpe diferitenivele,ca de exemple!
:
internivele,
tntranivclc
şi sintgenerale
(universale),
eleconstituind,
de fapt, situaţiiprezente
(reale)Inviaţaşi in culturapopoarelor.
10.2.Dat fiindfaptulcă sernntf'lcaţ.lile
paremiilor
(cnnţ.iuutul)
sint limitateşi reduse,
atuncinumărulIrneus-de
proverbe,
zicători,
idiotisrne
etc.,aglomerate
În atiteacolecţilrealizate,nuconstituie
decttun vocabular
desinonime
şi/sauomonime,
dacăseraportează
la situaţiilela caretrimit.
10.3.Din acestpunct elevedereproblemaslnonlmlei,omonimiei
şi pottsemlel
In
paremiologie
seplineIntr-unmodcutotuldiferitdefelulin careacesteasint puseplnăacum.
1O.:1.1.
InacestsensPerrnlakov
a publicat
Inrevistainternaţională
Prnnerb
iutttlinstudiu
spccla
l!",Ceeace In parernlologta
tradiţională
se consideraopoztţtaoariantălip. nariani«,
devinecaduc(acesteaneîttndaltcevadecitdiferenţieri
la nivelIingvlstlc,
ignorîndcelelalte
nivelecare intră in semniîlcatul
parem
ie, aşa cumesteconceputin structuramodelului
lui Perrnlakov),
Un exemplude slnonhnleparemică:Lupul îşi schimbă
părul,dar năravul
ba; ClIO[Ioare1111
se{aceprimăoară
; Cu IlTIrac, foisărac; Cu nimic,tol nimic.
Semntrlcaţiu
acestorpatruproverbeesteunaşi aceeaşi,
adicăo situaţienu se schim
bă
prinintervenţia
unuifaptneesenţial,
pentruraţtunea(legea)ei dea fi.
Pentruparemlologul
tradtţtonallst.
pare şocantsă se considere
sinonimeproverbele
din (1O.1.1.).
10.3.2.Semnificajja
cuvintelor
carele alei\tllicse
nu contribuie
cu nimicla sinonimia
lor. I'aremiaintră in categoriamacrosemne!or,
la un locCUcomportamentele,
modelele,
ritul"ile,
miturile,ideologiile17
etc.
11. Intr-oîncercare
dereplicăcritkl MatLf
Kl1usi18,
experimentat
cercetător
în cîmpul
paremÎologic,
in special,pentrncorpnsul
finlandez,
anglo-saxon
şi african,constituie
el însuşi
unsistem-tip
inlernaponal
al proverbe
lor.Elmărturiseşte
d li-a urmatmodelullui Pcrmiakov,
dincauzăcăaees1a,
printrealtele,pulverizcHză
semnificaţia
proverblliui
şicăajungelaincrucişări
cleclaseŞitipud etc. Modelul
pe care-Iconstruieşte
KUllSi
se bazcazil
pe polariti\ţideopo"
zit.iibinareşi ajunge,la uninalt nivelde abstractizare,
la douăperechidecuplurişi anume:
11.1.unII doi(maimulţi)şi
11.2.unu toţi,parte întreg.
Dinpunelulde vedereal opcl'Hţ.iilor
intelectului
uman,acestepereellidecupluriaparţin
la c!ol1fi
niveleformaledistincte.Acestfapl paresă fie ignol'lllde Malti KUllSiinsuşi.
16G. L. Pcrmyakov,
IWllIoJl!Jmy
andSI/IlOni/mii,
In "proverbilllIl",
Onparemiolo(Jical
9·:1.:1.
24/1974,
p.
nIl
17Cf.0, cap.La pwsc'esociologiqw·.
18"'Intti KUllSi,ati. cii.,p. {)n\)-,·
733.
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·11.:l.
PrimulcuplulWLZ
- doi(11.1.)alHrţ.iuc
structn-tlorfOl'illale
de tip matern
1,il',
adlcă,uneivizinn!rHscrete,
extenslonalc
asupralumii,Iar perecheannu toţi(1.1.2,)
aparţine niveluluistrictlogic.
11.:3.1.
Pe acestscheletloglco-matematic
Iundamental,
MattiKuus!îşi constt-ule
şt.e
-sist
emulsău lipologie,
Inl.roduciru!
subtlpur!de subtipurirezultate,maiales,dinimbinarea
cnplurtlor
fi('dlreiadintreceledousperechide polarit.ăti
(undefiecareelemental perechii
"il' pnlarrt.ăţi
poatefi obiect,simbolizat
cu )C sau predicat(funcţie),simbolizatcu .r)
cu illdieidintr-unsistemde valori:bun râu el.c..ca în Pcrrnlakov
(7.4.)şi dintr-unsistem
de rnăsurf: tnult>:puţin.18.fel ca în rnatrlc.ile
13,7 ale lucrări]lui Permiakov(7.6.1.).
11.:1.2.
Subtipurtf
e realizatede M. Kuus!nu i'cprezinlă
altcevadecltmodulîn C:Fe
se traducacesteopoziţii
în conflictele
dintrennu doi,unu loii(11.1.şi 11.2.),iarnatura
conflictelor
estedefinităde indiciicareu-lmitla nisle situatiidisputăpentru:sex, hrunâ,
patrimoniu.putere.
11.:1,2.1.
Asemenea
situaţiise inruclcscde fapt ClIceiedln sistemullui Permlak
ov.
Dlîerenţ.a
'intreceledouăsisteme,
cutoalecă ;vr,KussÎ
mergepeo caledejabătută,constă'In
aceea că: 1'1.:1.2.1.1.
sistemullui M.KuuslIntemeiatpc opoziţiihinareeste rundarncn
lal
clasiJicatol'
şInumntriclal; 11.:3.2.1.2.
deşicriticăpcPerrniakov
pentrufaptulcănuare in vedere o structurăde adincime
a limbajului,
clasificările
lui Mattl Kuus]au In vederetot structura de suprafal a discursului
şi ca urmare!Jieisistemullui nu are in vederemecanismul
metarorlzărli.
11.,3.3.
Unsistem- tipinternaţional
bazatpe o clasificare
dejos in sus,arborescentă,
,egreude conceput
că ar puteasă ajung:lla un modelcoerent.Vadiunsistemca celal IuI
Pcrmlakov,
careîmbrăţişează
şi posibilul,
Il-areuşitsă rezolveproblemele
parernlllor
, nu se
poatevedeacumar fi malefie.ient
un modelsimpluclasitlcator
ea cel al lui j\f, Kuusi.Cu
Loalc că perechile
fundamentale
de opozlttlfolositereflectă,dC'fapt,niveleleformalet un-damentale
ale inteligenţei
umane,le Iipseşt
e operaţiafundamentală
de compunere
a reţelei :
rnulllplicareaLluntvocă.
12.Directiile
noide abordareşt.ilnţI!ic{l
din cimpu!paremiol()gie
sint ia inceputullor
:şiuneleedUeip"rtinenLe,
cumar fi aceeaa lui Al'vOKrikmann1",
se ocupiiatit de modelaI
lui Permillko\'
cit si de celal lui:YlatU
Kausi.
12.1.Ob,el'aiiQ
fundwnentnlă
făeutCl
de Kti!ouann
privitorla am.llcle
sistemeestecii
niciunuldintreeeidoicercetatori
n-auavuI:Invedereramurilemoderne
alesemanticii
generativeşi dinaeeaşlăcauzii,deşis-allocupatde·melaforii,
Il-aufilcUldestulelllvcstlgilţii
În teoria
semalllk,l<lmetaforei.
.
12.1.1
. .Peelealtiiparle,în criticasa.Arvo!(ri!onanmaimenţionează
llesitalea eOfi"lruirilu!luimdalimbajpentrudescriere.n
sE'llsulni
pro\'crhelor,
în caresă fie/îuscriseaşa
numitele"universalij
paremiee"
ce trebuiesiine prezenteîn lllodulde il flIllCţ1U'W\
al tuturor
tipurilorde e,nlturi.
'
12.1,2.1(j'J)unann
insistă,1nspec.inl,
asupralalnriifigUl'atlve
a eontinutuluiproverouluimai mult decîtau făcul-ocei doinnloriai sistemelor
discutatecciTe
Şi-1Ul
orienl.:1
t
atenţiaîndeosebi
spreaspeclulJogico",semÎoUc
ni semnificant/.
12.2.O cercdarecriticăaSllprasistenlului
lui Pel'mialwv
a mairekutşi Agne3Szelllel'kenyi"",
carearc In vederetot o abordaresernantlc;}
a proverbullli.
Se poatereţ.inedin
studiulautoareiei\proverbul
estetratat asemăw'i!.or
cu punctulde vedereal lu! Perrni8kov_
12.2.1.In plus,se insit,tr,
asupraccrce!fll'ii
semiotkeşi asuprafuncţieiproverhului
ca
'semnîn societate.
12,2.2.SPl'(rkosebirc
de Permlakov,
recoma!J(}(l
ca cercelarea
provcrDUÎuj
să se Iacă
in fllfleţiede patru nivele: 12.2.2.1.
nivelulabstract(al temei inval'iante-·variante);
12.2.2.2.
nIvelulconcret(Ideealiterarăa proverlJuiuI)
; 12.2,2.:3.
nivelulme!.asemioti.e;
1.2.2.2.4
nivelulfllnctional
(pmgmatie
in viaţagrupuluicare-Iutilizează).
·12.i\'Spredeosebi
eedealţi cercetători,
autoareaconsideră
eă proverbul
nu are fUllcţ.ie
dcdelectare'll,
cumal'aveaaneedota,
legenda,
snoavaele.,deşisubllniazii
căn-artrebuiIlegală
nicivaloarea
poeticăa pJ'(}vcl'buluL
Ea poatefi considerată
o postpermiakoviană.
19ArvoH:rikmann.
Zllr Problemalik
der .iHetaspraclw
als AllSdrl1ck
der Becleulu/lgsBtrcmw.{j
derSprichworter,
în "Provel'bium",
17/1971,
p. (\24--·ti2G.
eUAgIl0Ş
Szemcl'kcnyi,
.ilsemiotic
approac/ic
to filestlldyoFlJi'Ollerbs,
In ,.,Proverblllnl
",
24/1974,
p. 9:)4- n:3[,.
21LucianBlaga,ap. cit.,cap. Pitorescşi ['C/!elalie,
p. 18\1-20:1.Evidenţiază
tocm:ai
caracterulde deleelare
pe eare-lare provcrbul.
14- Anuarul
de lingvistică 211
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DUM.ITRU
STANGIU
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13. N. Barlcy'"se limiteazăla un stud!ustructuralsemiotico-sintaclic
pe un corpus
englezcu preocupare
fnndarnentală
de a delimitaproverbul
de maximă,de zicătoare,de
idiottsm.
l:.L StudiulluiBarley,deşiestefundamentat
maimultpe rezultatelerecenteale lingvisticiişi antropologiel
moderne,estetotuşi lipsitde orizonturile
unuistudiuca acelaal
lui Perrnin.kov.
14.Heda .Iason?"
trateazăproverbulîn perspectivăantropologică,
ocupindn-se
mai
multde funcţiileproverbu!ui
in societate.
15.Folcloristll
românipot fi aprecia
!,J,înansamblu,
ca fiindla zi cu problemele
discutate mai sus (la punctulC, caretrateazădespreaspectulsistematic
al corpusululparcmlologlc
şi conexiunile
acestuiacu domeniileadiacente).
Ei sintînsă, în general.rezervaţi.
15.1.1.Majortta
tearămînIa modulde a priviparemiologia
Îll manierătradltional
lstă.
Ei au in vedere,în SPecial,
expresta>'
in speciile
paremtologice,
pe careo cercetează
sub toate
aspectele.
însăîn majoritatea
lorcuinstrumente
criticecJasiee.
15.1.2.O largăcnmpr-ehe.nsiu.ne
pr-ulrnproblemele
lcgatede parernlolugie
in cadrul
folcloristicii
româneştimanifestă
OvidiuBlrlea,1. C. Chlţlmla,GeorgeMuntean,Ovidiu
Papadtrna,
Gh,Vrabie.
Dela primele
culegeri'"
şi pinăastăzi,hibliografia
paremiologică
româneascăs-aîmbogăţit
şi s-a diversificat
acoperind
toateaspectele
legatede proverb.Aparatul
eriliccucarese operează
rămîne,in general,celclaslc.
15.1.3.M.Popşi P. Hrrxăndoiu
într-olucraredin1978dedicată
Iolclorululrornânesc-"
cercetează
proverbulşi zicătoarea
alătur!de ghicitoare,
în cadrulcap. IX "Literaturaafot-lstlcăşi enigmatică''.
Este o tratare monogralică
a proverbulul
eu observaţiipertinente,
nilsintînsădiscutateteoriilemainoidincîmpulparemiologie.
15.1.4.Nulipsescniciabordările
structuraliste
asupraproverbulul
rOInrlnesc27.
15.1.5.Omellţiullespecialătrebuiefăcutăpentrucartealui N. Hoşiunu-".
Autorul11
cercetatatent modelele
lui Perrnlakov
şi Mal.tiKuusi şi se dovedeşte
receptivla semnificatia şi utilitatealor. Incercarea
de contopire
cătreo sintezăsui-qencr
is rămîneÎnsădiscutabilă,avîndin vederenaturadiferiLrî
pe carese întemeiază
sistemele
pe carele-amprezcntat mai sus.
22NigelBarley,A.structural
approacl:la tlieprooerb
atuimaximtnillispecialreţcrctice
iaIliearuţlo-saxon
corţnis
; Theproverb
aneirclaicd
probleme
of{lenTe-defiHitio}!,
în "Pl'overbium
",
20/1972,
p. 7:37---750
şi 2:1/1\J74,
p. 880--884.
23Heda.Jason,Proocrbs
in socict!l:Ilieproblem
ofmcaning
andrUI/elion,
"Proverhium
",
17/1971,
p. 617-62:3.
24OvidiuBlrlca,Poeticărolclorică,
Bucureşti,
1\J79,p, 67-7:3; StelianDumistrăcel,
Lexicromânesc.
Cuuin/e,
metafore,
expresii,Bucureşti,
1980,p. 12(\-··2:16;
Adrian Foebi,
Estetica
oralităţii,BuellreşLi,
1980:Petru Ursache,
Poetică[afelorică,
Iaşi,1\J76,p. 94--·97;
Gheorghe
Vrabie,Retorica
[olclorului,
Bucureşti,
1978,p. 279-288.
25VasileNet.ea,Primelecolee!ii
de p/'olJcrbe
româneşti,
in culegerea
..Sludiide Iolelor
şi literatură",BucLlreşti,
1967,p. 401--4:37;
L. Demeny,I. VIăduliu,
Contribuiii
doculllentarc la incepu/urile
ca!egeri!ol'
populare
românein ']'['(1I!S
i!/Jall
ia, 1n"l1evistade etnogl'afie
şi folclor",lO/1!Hi5,
1).627-640.
26MihaiPop,PavelHlIxăndoiu,
op. cit.,p. 2,;1--248.
27LeyvFlydal,GaJl.ideralioIls
surlesprollerbes
rownains,essaideclassificalioI1
dequclquc.ţ-uns
de [curstrait.[ormc!s,
Sinaia,1971.Facc() analizălingvistică
11proverhuilli
rom:}nescdinperspectivă
gloscrnatică,
hjelrnsleviană
(şcoaladaneză).SandaGolopenj.ia-El'etescll,
Purado;t;ical
proverb.\',
paradoxical
words,In "Provel'biul11",
17/1971,
p. 626--()29;Infinite
proDcrbs.
În..Proverbiurn",
Hi/1970,
p. '15'1-455;Buzele
celemutevorbesc
pciăcale,în Educa!ie
*i limbaj,Bucureşti,
1()72.p. 191--H15.îllcearcfl
aplicareaunor modelestructuralistepe
niştegrupnrifoarterestrinsede proverbe.
Este o tentativăcare deOCflllldată
nu poate fi
livaluaLă
asuprarezultatelor,
tocmaidincauzaaceasta,a folosiriiunuicorpuspreamicde proverbe.S-arlIJaiputeaadăugaşi C. Negreal1u,
Concepiul
demuncâşi În!elepciune
in proucrbele
românesti,
în "Limbăşi literatmă",4/197:5,
p. 7Dl--··
800; Provcrbcle
românilor.
Consideratii
aSllpra'slrllctllrii
lorfin.qpistice
şi stilistice,
Timişoara,
1979.CezarTabarcea,Definirea
properbulai,O abordare
lin[JlJislică,
în "Analele
Universităţii
Bucureşti",
XXVI/1977,
p. 91 99;
Stat.utll1
semiotic
al properbului,
In "Studiişi cercetărilingvistice",
5/1977,
.p.509-··524.
28NicolaeRoşianu,.ltlaximapopularilrusă şi corespondenţele
româneşti,
Bucureşti,
1979,p. 5-26. TrebuiemenţiOllat
eăautorula avutîn vedereprimacdiţieÎn limbarusă a
cărţiilui G. L. Permial\ov,
O[pogcmorki
doskazki,Moscova,
1\170.
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15,2,Trebuiesemnalatfaptulcă intocmaiea şi Iingvişt.Ii
de formaţieelasicăee pornescprin a fi lingviştiprinimportanţaacordatăanalizeiexpresiei
şi apoisfîrşescprin a fi
antropologi,
psihologi,
esteticieni,
filosofietc. in eomenlariile
semnifieative,
tot aşa şi foleloriştiiclasicipornescde la folclor,pe careîl cerceteazăîn laturalui materialăşi in cele
din urmă evadeazădin JolcIorîn antropologie,
mitologic,
axiologie
etc20•
1),1,Situat.iaprezental:ă
la (C,12"J;)"H.)ar puteafi schimbată,
Adicăparcm
iulogil
pot să pornească
de undeva,dintr-ozon:1de pregltirelargăşi să se opreaseăîn folclor.în
cazulde faHIsă vină din antropologie
şi să se opreascăin proverb,
1,1,In prezentseştieexactcă nulimbaexplicăgîndirea,ci invers,pentrucă gindirea
umană,reconst.lluită
ontogenetie
de psihologia
ştiinţifică30
depăşeşte
propriaei expresie
verbalăşi în bogăţieşi in complexa
eiistorie(operaţională)
în cadruluneiaşi aceleiaşiconştiinţe
individuale,
ar fi recomandalulasa cumsugerează
ecourilecriticeamintite(c'12"1:1"14.,
15,) să se lntoarcăorientarea
cercet:lrii
şi în parem
iolog!s.
1,2.Dac:lse schimbăordineaorientării:
1'.rplicatlllH
- cxplicandum,
proverbul
nu mai
este un cxplicatunipentruCUItU!':l,
carear avearolulde explicandum,
ci invers:cultura,
antropologta,
axiologiajoacă rolulde expllcatum
pentruproverbşi In generalPentruspeciilerolr-Iorlce
carear devenintşteexplicanda,
S-arputeaajungeîn acestfel la nişteobiecte
ale uneicercetărirafinate,cu aspectemultiple,cu posibilitatea
de a fi prezentatearticulat,integratecaniştesistemeîn sistemulde ansarubIu
al culturii.Prin urmare,manierade
lucrufolosităpînăacum,adicăde a fi descoperit
c, .,pipăitevag"în conturur-ile
lor şi pornindde la aceste"llondetcrminata"
să sefacăconsideraţil,
uneoricoutradictorit,
asupraexistenţeiumanein întreagaeicomplexitate,
ar putealipsi.
2, O asemenea
perspectivă,
carear faceca folcloristul
să fie folclorist
şi nu altcevaI
DUpoatefi COlJcepută
însăea roaltzahilă
la niveluluneipersoane''
'.
O astfeleleîntreprindere
ar implicao colaborare
largăpentrua Intoarceo direcţiede
cercetareşi a-l da un sensnou,aşa cumse petreceIn lume,din carear rezultamaimultă
certitudine
şi seriozitate
şi maipuţinăspeculaţie
ee nu maisatisfaceexigenţele
ştiinţifice
ale
omuluimodern.

29Comentariile
axiolnglce,
pornindde la sensurilelexicaleale proverb
ului,sînt pre
zentcaproapepestetot In analizele
unorcercetători
românicitaţipînăalcl,Proverbullnsă,
aşacume disr-utat
In§C.,esteunsemnificant
şinu unsemnificat,
esteca şi mitulunmacrosemn.Iutcrpretărtle
actualesîntdiscutabile
Inperspectiva
legăturiidirecteIntresemnltlcantu
l
parernlilor
şi semnittcntulcuvintelor
dincaresîntalcătuiteproverbele.
30HermineSinc!airde Zwart,/Jcqtiisit
ion.da langageet dcucloppemenf
de la pensee
,
Paris,1967;,J, Piaget,La formation
du sţşmbolc
rhczl'enţant,Neuchătel,
1964,
81Colee!:ia
ZanJle
intreceîn autoritatetoatecolecţiile
careau Urmatşi careau preluat
camacelaşimaterialşi l-au grupatdupăalte criterii.Nu nUlllaică se puncproblemarepuhlicăriicOl'pusului
Zanne,dar şi a reorganiziirii
lui dupăcriteriimairiguroase
şi a completării lui. Cu titlu exemplificato!'
trimitemla activitateacelor54 cercetătoripolonezi,cafe
lucrînddin1954,subîndrumarea
lui 1. Krzy:ianowski,
aurcallzato colecţieîn caregruparea
materialului
e fă,cutădupăl'riteriiştiiuţifice,Simpozionul
ele paremio]ogie
de la Helsinki
(iunie1974)
()recomandă
ea modelştiinţific
je organizare
a unuicorpusparemiologie
naţ.ional
sau regional,
alăturide alte elaslficărisistematice:
MorrisPalmerTilleyşi B. J. Whiting,
eL "Proverhiutn",
2Fi11975,
p, 995.
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