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perspectiva Adei Razu în (monologul interior) „textul” căreia se interpune 

„textul” instanţei naratoare deoarece personajul nu putea să spună despre 

sine că „făinăreasa era avară”.  

În acelaşi plan, autorul exemplifică simbioza perspectivei vorbito-

rului cu cea a ascultătorului în vorbirea cotidiană prin dialogul dintre 

maturi şi copii, în cazurile cînd primii adoptă punctul de vedere al 

bebeluşilor şi deformează intenţionat cuvintele sau vorbesc la persoana a 

treia asemenea copiilor. În acelaşi scop este analizată o situaţie frecventă 

în familiile ruseşti cînd părinţii îşi spun unul altuia „mămica” şi „tăticu” 

adoptînd astfel viziunea copiilor asupra statutului lor. 

În plan spaţio-temporal autorul distinge situaţiile cînd poziţia 

autorului coincide cu cea a personajului, cînd autorul îşi însoţeşte 

personajul, fără a se identifica cu acesta, cînd imaginile sunt prezentate 

succesiv (efectul camerei de filmat) şi atunci cînd sunt văzute „de la 

înălţimea zborului de pasăre”. Pentru a ilustra ultimele situaţii savantul rus 

apelează la reprezentarea războiului în opera lui Gogol şi Tolstoi. Faza este 

comparabilă cu reprezentarea războiului în romanul realist francez, cînd 

perspectiva de sus este înlocuită cu cea de jos, iar scena batalică de la 

Waterloo este prezentată în romanul stendhalian din perspectiva lui 

Fabrice del Dongo. În literatura română situaţia este recognoscibilă în 

romanul „Pădurea spînzuraţilor” sau „Ultima noapte” în care este înlocuită 

viziunea panoramică a naratorului cu cea subiectivă a personajului antrenat 

în acţiune.  

În planul psihologic Uspenski delimitează în principal între 

punctul de vedere obiectiv şi subiectiv, dihotomie interpretată în nara-

tologia modernă drept perspectivă heterodiegetică şi homodiegetică. 

Poeticianul rus face dovada practică a justeţei teoriei sale comentînd 

nvingător texte din Tolstoi şi Dostoievski, astfel reuşeşte să convingă că 

ipoteza sa de lucru este dintre cele mai fecunde şi să elaboreze o stilistică a 

enu821.135.1.09-1”18”(092)Еminescu М.~nţării. 
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1. Jaap Lintvelt, Încercare de tipologie narativă, Ed. Univers, Bucureşti,

1994, p. 184.  
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Unii specialişti, definind variabilitatea ca “relaţie reciprocă între 

prezenţa variantelor în limbă şi variaţiile mijloacelor de exprimare în 

vorbire” [1, 28], promovează o dublă perspectivă de abordare a acesteia: 

pe de o parte se are în vedere “studiul comparat al variantelor consacrate 

de sistemul limbii pentru a reprezenta acelaşi fapt al realităţii în medii şi 

circumstanţe diferite (perspectivă inaugurată de Ch. Bally)”, iar pe de altă 

parte – „analiza mecanismului variaţiei în actul de comunicare” (la nivelul 

stilurilor individuale, operelor literare) [ibidem]. Altfel spus, prima 

perspectivă de abordare a variabilităţii se centrează asupra variaţiei de 

semnificant, pe cînd cea de-a doua – asupra variaţiei de semnificat (întrucît 

se referă la stiluri individuale, se are în vedere semnificatul variant sau 

sensul). A aborda fenomenul variabilităţii sub aspectul celei de-a doua 

perspective înseamnă a sesiza şi a compara identitatea paradigmatică a 

unităţilor lexicale din planul limbii cu cea sintagmatică din planul textului. 

Întrucît stilurile individuale reprezintă, prin excelenţă, spaţiul ideal al 

variabilităţii absolute, datorită faptului că privilegiază asocierile libere, 

insolite ale elementelor, vom încerca să elucidăm acest fenomen în baza 

unui exemplu dintr-un poem eminescian – Junii corupţi. Construcţia ce ne 

interesează este virtutea despletită: 

 În darn răsună vocea-mi de eco repeţită, 

 Vă zguduie arama urechea amorţită 

 Şi simţul leşinat; 

 Virtutea despletită şi patria-ne zeie 

 Nu pot ca să aprinză o singură scînteie 

 În sufletu-ngheţat. 

Premisele demersului analitic al variabilităţii reclamă necesitatea 

stabilirii identităţii paradigmatice în planul limbii pentru ambele elemente 

ale construcţiei: astfel, identitatea paradigmatică a cuvîntului virtute40 

                                                           
40În legătură cu termenul virtute oferim cîteva  definiţii formulate în 

dicţionarele de etică şi de cultură: „integritate morală; disponibilitate sufletească 

de a făptui binele sub toate aspectele rînduite de Dumnezeu. Virtuţile creştine sînt 

daruri divine transmise prin Hristos şi lucrarea Duhului Sfînt. Cele trei virtuţi 

cardinale ale creştinismului  sînt credinţa, nădejdea şi dragostea. Lor li se adaugă 

înţelepciunea, dreptatea, curajul, cumpătarea, smerenia, blîndeţea şi sîrguinţa” [2, 

265];  „noţiune a conştiinţei morale ce serveşte drept caracterizare generalizată a 

calităţilor morale pozitive şi constante, proprii unei personalităţi (grupe de 

persoane, unei clase, societăţii), indicînd valoarea lor morală” [3, 43];  „o virtute 

este o calitate umană dobîndită a cărei posesie şi exersare ne permit în general să 
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stabilită în articolul lexicografic al DEX-lui este: „însuşire morală pozitivă 

a omului; însuşire de caracter care urmăreşte în mod constant idealul etic, 

binele; integritate morală; înclinaţie statornică specială către un anumit fel 

de îndeletniciri sau acţiuni frumoase” [5, 1164], iar a adjectivului 

despletită - „desfăcut din împletitură, neîmpletit, deşirat; (Despre femei) 

Cu părul neîmpletit sau desfăcut din împletitură; p. ext. nepieptănat, zbîrlit, 

neîngrijit” [idem, 254]. În cazul dat e vorba de un epitet nepertinent, adică 

logic inacceptabil. Sfera semantică a lexemului despletit permite asocierea 

acestuia cu substantive de tipul păr, podoabă capilară, plete etc. Chiar 

dacă admitem nivelul metasemiei asocierile cele mai „rezonabile” ar viza, 

spre exemplu, lexeme de tipul rîuri, pîraie, toamnă, salcie a căror 

reprezentare semantică dă impresia de despletire. Eminescu însă pune în 

relaţie adjectivul despletită cu substantivul virtute, însemnînd prin sugestie 

degradarea, dezintegrarea morală, noţiunea fizică fiind integrabilă unei 

semnificaţii de ordin moral sau comportamental. Această asociere 

incompatibilă în planul relaţiilor semantice comune vădeşte o legătură 

intimă, între elementele combinate doar în aparenţă total diferite prin însăşi 

natura lor: pe de o parte, virtutea – noţiune valorico-normativă a 

conştiinţei (deci abstractă) – însemnînd perfecţiunea şi reprezentînd 

integritatea morală, iar pe de altă parte, despletită (noţiune fizică) – derivat 

de la pleată ce conţine în structura semantică şi formală sensul şi forma 

bazei formative. Legătura dintre aceste două elemente se realizează prin 

anumite paliere simbolice. Pletele ca atribut propriu fiinţei umane 

simbolizează proprietăţile acesteia, „concentrîndu-i spiritual virtuţile” [6, 

43]. Dicţionarul de simboluri atestă că pletele „ reprezintă de cele mai 

multe ori virtuţi sau anumite putinţe ale omului, ca de pildă puterea, 

virilitatea în mitul lui Samson” [ibidem]; se menţionează, de asemenea că 

acestea sînt considerate „sediul sufletului” [idem, 45]. Conexiunea la 

nivelul gîndirii simbolice în majoritatea tradiţiilor şi credinţelor lumii, în 

ce priveşte simbolul dat, se realizează prin reiterarea ideii de legătură între 

plete şi puterea vitală. Simbolul părul despletit cumulează în simbolistica 

sa o vastă serie de valenţe, fiind interpretat ca „atitudine rituală”, „semn de 

doliu”, „semn de supunere” etc. [idem, 44]. Dacă am supune comutării, cel 

mai potrivit sinonim contextual pentru adjectivul despletită ar fi cuvîntul 

îndoliată („virtutea îndoliată”). În felul acesta, construcţia virtutea 

despletită, instituindu-se ca simbol, cumulează o suită de reflexe adiacente 

                                                                                                                                     

înfăptuim bunurile inerente practicii şi a cărei absenţă ne împiedică efectiv să 

înfăptuim aceste bunuri” [4, 200].    
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acestei ipostaze. Prin această asociere de elemente (virtute despletită) se 

ajunge la conotaţiile [+ perseverenţă în viciu], [+ dezintegrare morală prin 

neglijarea sau ignorarea virtuţii], [+ abandonul virtuţii (ceea ce provoacă 

despletirea/îndolierea acesteia – efect al expansiunii contrariului, adică 

viciul, degradarea )], [+ răsturnarea ierarhiei scării valorice morale] etc. 

Prin expresia virtutea despletită, poetul materializează motivul banal al 

degradării morale, precum şi intensitatea acestuia.  

Remarcăm faptul că poetul din vasta diversitate a concretului mun-

dan, optează pentru termenul calificativ despletit – termen ce cumulează 

ideea de feminitate (podoaba capilară despletită şi, respectiv, împletită 

fiind, preponderent, o calitate feminină) pe care o proiectează, la rîndul 

său, asupra celuilalt element al construcţiei, – deci asupra noţiunii 

abstracte de virtute. Să fie oare întîmplător faptul că în limba română 

cuvîntul care este purtătorul unui concept moral înalt are genul feminin, în 

timp ce antonimul său viciu e neutru, captînd şi ideea de masculinitate?  

În cazul construcţiei discutate, credem că îşi justifică valabilitatea 

principiul conform căruia „sunt cuvinte care, fără să ne dăm seama, ne cîr-

muiesc din adîncuri prin forma lor internă” [7, 21]. Reiese, aşadar, că 

există deopotrivă nişte raţiuni în virtutea cărora cuvintele se atrag reciproc. 

Chiar dacă în cazul construcţiei date este prezentă inovaţia individuală şi 

se profilează modul unic al autorului de a conota imaginativ şi afectiv 

universul, totuşi poetul rămîne „condiţionat într-o mare măsură de tiparele 

propriei limbi” [idem, 48]. Cuvîntul virtute se încadrează în tipul trisilabic 

descendent41, a cărui „trăsătură esenţială ‹…› este că cere neapărat o formă 

deschisă, adică terminată în vocală. Nu genul în marea majoritate feminin 

al acestor cuvinte cere un asemenea final, ci însăşi fiinţa lor” [idem, 99]. În 

lucrările de specialitate se recunoaşte faptul că „sunetele unei limbi sînt 

străbătute de sufletesc, de semnificaţie” [idem, 160]. Astfel, cuvîntul 

virtute privit sub aspectul structurii fonetice şi al sugestiilor morale, 

vădeşte sugestia unui urcuş sau escaladarea unei înălţimi, adică potenţează 

ideea unei înălţări. Simetric, această structură fonetică se caracterizează 

prin predominarea vocalelor deschise, luminoase (i şi e) care, la rîndul lor, 

considerate sub aspectul sugestiei de înălţare morală corespund unor faze 

generale de evoluţie spirituală: fiecare silabă a structurii fonetice vir-tu-te 

traduce aceste etape. În felul acesta vocala i din prima silabă, prin timbrul 

                                                           
41D. Caracostea operează cu o tipologie formală a cuvintelor româneşti  

de origine romanică axată pe modul de organizare a cuvîntilui în jurul vocalei 

accentuate.  Pentru  o tipologie completă, adică a tipurilor de cuvinte organizate  

în jurul vocalelor a, e, i, o ,u, ă ,â accentuate, a se vedea anexa de la 301-317.     
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ei luminos, ar corespunde începutului, sugerînd o deschidere a unui orizont 

spiritual, pe cînd vocala u, prin timbrul ei întunecos, sugerează adîncirea 

acestui orizontului, precum şi tensiunea legată de ideea înălţării, iar vocala 

finală e, presupune ideea de deschidere, accesul la această înălţime. 

Observăm, prin urmare, cum o unitate lexicală, precum virtute, ce 

conservă în structura ei fonetică şi semantică ideea de înălţare, feminitate, 

prin asocierea cu adjectivul despletită conotează [+dezintegrare morală]. 

Elementul despletită din construcţia în discuţie este supus variabilităţii, 

identitatea lui sintagmatică deosebindu-se net de cea paradigmatică. În 

concluzie: aspectele variabilităţii luate în discuţie ne permit să constatăm 

faptul că un cuvînt „‹…› nu rămîne identic cu sine însuşi, asemenea unei 

monade, ci dobîndeşte tonalităţi, reliefuri şi semnificaţii diferite”[idem, 

107] şi că în el „stau virtual posibilităţile de metaforă, de simbol, de 

expresivitate” [idem, 108]. 

Résumé 

Ce present article reprezente une tentative d'analyse de quelques 

aspects de la variabilité dans la consruction „la vertu échévelée” de 

poésie d'Eminescu Les Jeunes dépravés. On constate que la vertu est le 

mot qui conserve dans la structure phonétique et sémantique l'idée d'élèva-

tion spirituelle et de feminité, mais associée avec une notion physique 

„échévelée” comporte la connotation [+ degradation morale]. 
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