iVfODALITA'l'EA
ŞI SUBSTANTACA NCrrrCNI SISTEMATICE
ALE DISClJnSCLUI
DE
"IARTACAnl'OV
Introducerea
unorcriterii ststcmattz
at.oareale faptelor'lingvisticecapteazăforţele
multoradin cei prcocupaţideelaborareaunor teorii geneJ'lleale semnificaţiei,
avind
discursulca formăde manifestare;acestadin urmăse defineşte,i'ngeneral,ca ceeat(
estee011!UIl
vorbiriI
OI'("paroles")
diferiţ.i1or
indiviziapart.in
ind unui aceluiaşi I-(rup
sotia).
Alătur:de studiulenuuţăriişi al condlthtorcomunicării,
analizadiscursului
- şi organizarea lui în povestire("r(,eil") constituieuna din prioritâlIlelingvisticiiact.uaIe, angajată într-o dczhat.crcelincele mal paslonnnte(lin istoriaei (ef. J.-,\1.Klinkcllberg,
Le linşţuist
iqiie1:/le scmiotique,
In "LeFranais moderne",nr. "Jj1972,
p. 19(1).SemniJ'ieaţia
se rccin
mă, semioli
în ultimii
de la
o gnoseologie
materiali:jflşi
constituie.o
parte din
obiectul
cii caInstunţ.ă,
dlscip
liuă
particularii
printre
ştiinţei!.
.. liinhajului.
Oricc sistr-m
atizarr- a discursuluiproducenotiuni sistematiceproprii,in primul
rînd, limbiiasupracăreius-a întreprinsoperaţia;Însăuneledin a,este noţiuni,cu gnl<l
superiorde generalizare,
sînt comuuctuturorlimbilorsau unor grupurIeleIimhi, lucit,
prinlr-unparalelism
ce ni se parcfirescşi carenu vreasă depăşească
ordinuluneisnnpl«
sllgestii,ar putea fi numitecategoriisemlutice.Vomfolosiînsă dcnumirea "omologatii"
printrespecialişt.i,
aceeaelenoţiunisistematice
(ef. Eric Buyssens,Lestcirzgagcs
el le disCOI1/'s,
Essaide lihguislique
f'on'ctionnclle
dansle cadre de la Shlliologie,
Bruxelles,coU.
Lebogue,HJ<1:t,
p. C5 sq.),Stnt acecptateca noţiunisistematicecomunetuturor Iimbilor: unitateadiscursului,
semnul,vocabula,subslanta şi modalitatea(cf. E: Buysseus
,
op, cii.,p. 65). Ne vomopri asupraultimelordouăca părţi ale semnificaţiei,
încercînd
St1demonstrăm pornindde la limbaromână-.. că felulîn carefunctronează discursul
poate ofericriteriipentruo definiremai riguroasă,în ruăsnră sil puriJicede intuitie,d'c
impresionism,
de empirismohscrvatiilc ccrcctătorulutliteraturii.
Întruc1t,aşa elimse admiteindecbşt.e,
limbajulserveştela comunicarea
gîndirii,
este de aşteptatc el să-şimunitesteacestcaraclerprimordialprin nişte procedeeadecvate,procedeele
dccl.araLivc
(cr. Ch.l;'lally,LingLlistiqlle
generaleci lingllidiquc(ra)l(;alse,
Bune, A. Francke,;2e.6d.,19'1"1,
p. 50).
Lingvi.ştii,
eleacordcu logicienii,
socotcscnecesarsă deosebească
în adul comunidiriiull conjinutreprezentativ,
iliclllm,şi o atitudineluată elesubiectulvorb.ilorfaUiele
acest conţinut:1ll0dl.1S
Salimoda/ilaic
(ef. CII.Bally,op. cit.,p, ']8: T. Tod'lrov- O,
DllCNl,Diclioll.ll.aire
encyclopediqrzc
dessciences
du langagc,Seuil,1972,p. 30:1);HlCl\hlilatellhotărăştenaturaraporturilorce seereca;r,i\între locutorşiintel'loclltot;e:l se
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manifestăprin diferenţeformalecorespunzătoare
stărllorde cnnşt.iin
tă ce urmeazăa
fi comunicate.
Oriceact de comunicare
are ca funcţiemanifestăsă stabilească
uuul elin următoareleraporturifundamentale:injlLlI.ctiv
(imperaLiv),
aserliv (referenţial,informativ),
interogaliv,intcrpelatlv(solieiLant).
In anuruiteacte de comunicareexistăun factor
materialcare traduceintenţiade colaborare;dacăopuncrn,de pildă: "Soseştemiine",
lui "Soseştemiine?", se scoateîn evidenţăfaptulcădiferenţaIormnlă in româneşte
manifestată
prin intonaţie, în alte Iimbi prin ordineacuvlntelor,prin introducereaunOI'
etemente"interogative"etc.- între aceste elou,jfraze corcspnn
dc unei diferenţeIn
,tările de conştiinţăee trebuiecomunicate:prima traducednrint.ade a-l informapc
interlocutor,a doua traduce dorinţade a cereo inlormaţie.Noţiuniledin aserţiune,
interogaţie,iujunct.iu
ne sau interpelarenu reprezln
tă, desigur,decîto parte a stări!
de coust.un
ţă cnre este dat.ăla iveală; nceastăparte estenumitămndalrtate(cculalt
ă,
obiectulinformaţiei,al InterogaUei,
al injuncţiuniisau la interpelării,
este subsiatiia,
aşa cum am arătat, o altă noţiunesistematlcăa discursului).
Ideeade ordin,de pildă,
exprima
tă de locutorul X, conţine moduliiatca
cornunicărtl
: implicareaunei alte persoane,Y, în realizareaei, reprcz
int.ăsubstanţa;lăsîndla o parte multipleleaccepţiuni
date acesteidin urmă nottuni(Saussurc,Hjelrnsle
v), putemspunecă actul de comunicareestealcătuitdin douăpărţi: modalit.ateaşi substanţa.Dorinţade informaţiecste
un fapt pur individual,însă alegereauneia dintre cele patru modalităţieste rtictată
degcnulelerelatiecesestabileşteîntreinterlocutori;
asadar,modalitateaarc un caracter
social,ea esteexpresiaintenţieide colabornr
e socialăcarese aflăla bazaactuluide cornunicare.În felul acestamodalitateaîşi afirrnă capacitateadistinctivă,căci ea îngăduie
circumscriereadeosebir
ii fundnmen
tale dintrediscursşi gindire,deosebirea
fiind tocmai
aceeadintreindividual- gîndirea- şi sncialv-modalitatea.
Aceastăcapacitatedistinclivă se revelăoperatorie,Întrucîtmodalitateaesteinerentădiscursului
- după cum modalit.a
tca implicădiscursul---,ea nu aparedecîtodatăcu intenţiade comunicare
a gîndirii,astfelîncîtnu se poatespunecă discursulesteexpresiastrictăa gîndiriiftlriia comite greşealade a-I reduceexclusivla substanţă.
La o examinaremai atentă a faptelorconstatămcă limbileau perfecţionatexprcsiamodalităţii,aşa că cele patru speciipomenitemai inaintese dovedescinsuficicutepentru a o cuprinde.În cazulmodalităţiiInjuuctlve,de exemplu,într-o fraztl
ea: "Să nu mergiprea repede",U11
locutor/A( încearcăsă-şiinfluenţeze
interlocutorul
jB! şi marcheazăexplicitaceast.ăintenţie.Să presupunemcă acestinterlocutor/Bf
se nlăturăunui grup,iar locutoruljAj spune: "Să nu mergeţiprea repede;;;injul1(
ţiunea se adresează,pril1trUlldelegat,unui interlocutormultipluICi,eceace atrage
o anumit{\modificarea modalităţii,Întrucîtraportulcc se stabileşteeste determinat
de exigenţelemultipleale interlocutorului
/C/. Schimbarea
se acuzădaeli/AI i se adre
scazălui (131
spunînd:"Sănu meargăprearepede';;interlocutorul
/B/, prezent,nu Jllai
este decîtun intermediarînsărcinatStItransmiti'!
ordinulunui destinatarabsent,ID/.
În sfîrşit,raportulsocialIntrelAIşi /13/se modifică
în modeonsiderabil
dacă lAI spune:
.,:-.Jumai
să nu plouă".în acestcaz,interlocutorului
IB/nu i se llJaicercnimic,însă felul
in carei se adrescaztl
/A/ trădează,am putea spune,un rest de mentalitateprimitivtt,
credinţ.acă putemporuncievenimentelor
şi, în abscnţa"celui"c,tredecideproducerea
lor, adresllminjuncţiullca
unei fiinţc omeneştiimplicate,m,lÎ mult sau mai puţin, ÎIl
evenimentele
desprecare este vorba: ni se pare- sau vremsă ni se par:l? - că martorul cuvintelornoastreeste delegatuladevăratuluiinterlocutorşi că, prin intermediul
lui, putem aeţionaasupra evenimentelor.
Comuncelorpatru feluride discursinjunctiveste faptul că ele traduc intenţia
de a acţionaasuprafiinţelorsau asuprafaptelor.Acesteiasemăn{\ri
de semnificat-ie
li
corespunde
uneorio ascmttnare
de formă,intrucît,în unelelimbi,în francezăde pildă,
ca şi In româll<l
dealtfel,folosireaconjunetivului
este propricexprimăriiacesteiml)(l,,-lităţ.i.
Pormeleîmbrăcateelemodalitateainjunctivăpot fi reuniteîn ceea ce sa numit
disC1lrslll
acţizlllii(cL Buyssens,0]J.ciI., p. 75); însCîo situaţ.iesimilarăobservllmîn
modalitateainterpelatîvzl
("Hei1", "Ospătar1", "Veeil1e!"ete.), destinată să solicite
atenţiainterlocutorului
căruiaîi cerem explicitsă se conformeze
dorinţeinoastre.
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Discursulde acţiunepoate fi recunoscut,aşadar,sub patru [arme: discursul
imperativdirect,discursulimperativindirect.discursul
optntiv şi discursulintcrpelat.iv
în caremodalitătllcse Întrepătrund,
colaborează,
uuauţtndu-scpenlrua daf'in
i rapor·
lurile locutorrintcrInculor (prezent delegat intermediar absent).
O cu totul altă modalitat« este exprimatăîn "Soseşte",
"PoateCftsoseşte","Va
soside va putea"; fiecaredin acesteunităţiîl inîormcaz
ă pe inLerlo
cut.or despreceea
ce socotimnoi dt esteun adevăr:în acestcaz avemde-a faceCIIdiscursul
asertio.Dacă
stahllimdeosebirea,
introdusăde tonul eldrnirativ, între "Esteprtcepu
I" şi "Estepriceput" (pricepuut
...), putemspuneni discursulasertlv comportădouăvariante:una
pur obiectivăşi o alta, care adaug:linformaţieiun clementafecliv,subiectivă.
Al treileatip de modalitateeste întllnit în gramatic! sub formaconstrucţieiinterogative.La niveluldiscursului
ne vom servi de aceeaşidenumire;discursulinterogativcunoaştetrei variante(sauchiarmai multe):1n"Cinea sosit?"Iut.eruguţta
vizeuză
un elemental uneiaserţiuni,implicit,ca estedecio Interugntle pa.rt.ială
: "Şliucă cineva
a sosit,dar cinc?".
Interogaţiile
de genul: "A sosit7" comportăo altcrnat.lvăşi cer să se precizeze
caredin celedouăaserţiunicoritrnrii
esteadevărată;la intrcharea"Asosit?" serăspunde
fie "A sosit"(sau "Da"),fie" N-a sosit"(sau "Nu"): Uliuldin termeniialtcrnntivt-ieste
vizatintegral.Asemenea
interogaţii
potfinumiteloiale.
Acestorrlouâlipurili se adaugăun al treilea:interogaţiile
ce pot Ii numitedisjunctior;ele cnunţă elementele
ce se excludmutualîn răspuns:"A sositieri sau azi'1"
O asemeneaîntrebareanticipeazăexplicitrăspunsulasertiv.
Dinceleafirmatepînăacumse desprinde
o realitate: solidaritatea
dintrediscursul
ascrtiv şi cellnterogntlv.
Aceastăsolidaritatefavorizează
opiniacă discursulinterogativ
şi cel aserliv Illl constituiedecît două aspecteale unei singurespeciielediscurs,cear
pntea fi numit discursul.
inţormoţic!sau al referinţei,de vremece 1111
tip o cere,iar
eelălull o furnizează.
Cumululde modalităţieste evidentşi într-oformulareca: "A venit 1", care inseamnă
: "Îţi Cersă-mispuidacâa venit",Irază care comportă douăidei:
dorinţarle n afla ceva de la cinevaşi comunicarea
acesteidorinte.Avemdeciun nou
exemplude solidaritatea interogaţletcu ascrstlunea.
Jnterrercnta
modalităţilorpoatefi snrprinsăşi In cazul formelorinterogativeşi
injunctlve
: fie cii ordonăm (rugăm,implorăm,
sfătuim,recomandăm),
fic că întrebăm,
colaborareacu interlocutorul
este directă; o formulareca: "Să gIeci?"poateadopta
modalitateaintcrogativădoar formal,întrucîtea poate traducerecomandareafermă
adresată interlocutorului
de a facecontrariul,adică,în modalitatăaformal-interpe!ativă
:
..Hămii !" Aceastămodalitatear putea fi numită discursulrecomandtcti
ei.
Din comparareadiferitelortipuri de modalitatese poate deducesubstanţa;ea
rezidăîn ceeace acesteaali în comunşi poatefi delimitatăprin suprimareamodalităţll,
a elemenLuluice serveştela identificarea
naturii raportuluice se st.ahilcş
le între vorbil.orl. Izolareasubstante!permitestudiereaei din PUDctde vederesintacl.Ic,
adică studierearaportuluiintre vocahuleleunei aceleiaşiunitătla discursului.însă noţiuneade
raport comportito altă al1aJizfl,
aceeaa unităţilordiscursului
(încă.() noţiunesislcmaUdi).Putemspune,pc scurt,c<1tocmaiin acestease vedemai bine soliclclritatea
între
llIodalitateşi substanţă.Observindcriteriulcompoziţiei
lor, uniL\ţilediscursului
pJt fi
clusateîn trei categorii(cI.Buyssens,
ojJ.cii.,cap.VIII, p. 83): f{'((w,(conţinecel puţin
un predicat),Teza(gr. "vorbire",echivalentele frazii ce conţineunul sau mai multe
elementeaecesorii,care,în frază,depind de predicat;aceastăstrnetură este numită
adesea,in gramaticatradi(ionaIă,
"fraziieliptică")şi inlerjecţia(o unitateÎntrcag11,
deşi
privatăatiLde predicatcît şi de elementeaccesorii,dar care,găsinclll-se
In raport direeL
cu starea de conştiinţă,poate să scmnifice).
Fiecaredin acestetrei categoriipoateexprimadiferitelemodalilăţ.i,
cu excepţiafrazei,carenu poate exprimainterpelare",dei
numaiea poateexprimaÎntr-ungraeIsuperiorde precizieoricealtă modalitate;aceast,l
incapacitateprovinetocmaidin diferenţafundamentalăintre substanţaunei interpelări _.. clesemnarea
unui interpelat- şi aceea a oricăreialte lJ1odaliUiţi;
interpelHcn
cunoaştetotuşio mareîntinderesintactică,maialesîn literatură,cînd valoareaei este,
In primulrind, conotativă.
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---,,--'-"-----' --' -------------------------------------------Putem,aşadar,conchide- provizoriu
-- că nu toate tipurileeleunltătr,nle discursuluiau Iacultateneleil exprimao subxt.an
ţă ceeace ajută, sub un aspect,la deIirnitare
a acesteia-, lnsă semnificaţialor comportă,inerent, o modalitateoarecare:
aceastase explicăprin supleţeadiscursului,prin capacitatealui de a se adaptaunei
practiciinIinil. diversificate,
reflectîndmulliplelecircumstanţe
ale eomunicării.
Acestecîtevaîncercări-sondaje
n-au alt scopdecît identificarea
la nivelulexemplului-regulă
a diverselor
modalltătlale discursului.
O analizămaiadtncltă iut.ruprln
să,
eventual,pe un corpusce ar putealua dimensiunile
uneiopereliterare,în care mndal
itătileadoptatear înlesniprecizareastărilorde conştiinţăcomunicnte şi raporturileîntre
personaje ar duce, desigur,la constatareacă cele patru mortalit
ătl numiteinitial,
precull1şisubstanta, pol.fi luate numai ca Tpotozc de lucru, întrucît izolarealor în
storc"pură"pare cel puţin anevoioasă;
acestenotiuniar putea slujidrept repere,nuclee
în jurul căroras-ar organizanbservaţule
privindatît natura categorieimodalit.arc,5ia
substanţei,cît şi formeleluate de acesteaîn actul de comunicare.
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