Viorel HODIª

ASPECTE ALE ªABLONÃRII LIMBII (II)

IN MEMORIAM GRIGORE VIERU

V

. Mult mai frecvent e supus ºablonizãrii
articolul/pronume semidependent (al, a,
ai, ale; alor), acesta fiind mai abstract ºi
angajat în relaþia de obiect posedat – posesor, specificã genitivului românesc. ªi, precum se ºtie, relaþiile
sunt prin definiþie mai abstracte decât relatele. Iatã
câteva mostre:
1. „Alchimia emoþionalã este calea dobândirii
pãcii interioare, a echilibrului trupului ºi A [sic]
minþii”1.
Aparent, aici, totul e O.K.!
Dar! Având în vedere „referentul”2 primului a (a
echilibrului), vom putea uºor observa cã acesta este
dobândirii (nominativ/acuzativ: dobândirea = a),
component ataºat (ca articol enclitic, sudat), respectiv detaºat (desudat, ca pronume semidependent, a) al
sintagmelor întrutotul corecte:
– dobândirea pãcii (interioare) ºi
– (dobândire …) a echilibrului (trupului).
Referindu-ne, însã, la al doilea, a (minþii), este
foarte evidentã „supunerea” acestuia, prin coordonare, ºablonului instituit de primul a:
– a (=dobândirea) echilibrului (sintagmã corectã)
ºi
– *a (=dobândirea) trupului (sintagmã incorectã
semantic/referenþial).
Nu ne rãmâne, pentru aceastã a doua îmbinare,
decât sã abandonãm falsul „referent” (dobândirea)
spre a-l gãsi „în aval”, pe cel real: echilibrului (nominativ/acuzativ: echilibrul, substituibil prin al), component ataºat, respectiv detaºat al sintagmelor valide:
– (echilibru)lui trupului ºi, respectiv:
– (echilibru …) al minþii.
Alte comentarii mi s-ar pãrea de prisos.
2. Nici cele mai exigente ºi mai sobre lucrãri de
informaþie generalã, cum sunt dicþionarele ºi enciclopediile – fie originale, fie traduse – nu sunt scutite,
contrar aºteptãrilor, de „pãcatul” ºablonãrii.
2.1. „În temple, imaginea sa [a zeului indian
Rama] este însoþitã de figuri ale soþiei sale, Sita, ale
fratelui sãu vitreg, Laksmana, ºi ale generalului
maimuþelor, Hanuman”3.
ªi aici, la prima vedere, totul pare în regulã. ªi nu
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m-ar mira dacã mulþi cititori s-ar putea chiar întreba
retoric: cui foloseºte sã mai „despicãm firul în
patru”, când tutu-i atât de clar?! „Clar” (pentru
nepretenþioºi) o fi, nu ºi acceptabil, însã, ºi nici
corect, din moment ce – cum afirmam odatã – „gramatica, mare Cerber, se revoltã”4!
Personal avansez ideea cã pluralul ale (figuri
ale…) se „cere”, indiscutabil, „singularizat” (a …),
cel puþin în duplicat (a fratelui) ºi-n triplicat5 (a generalului):
… însoþitã de figuri ale soþiei …, a fratelui … ºi a
generalului …,
întrucât e greu de presupus cã s-ar gãsi temple
adãpostind grupul sculptural în care o (una singurã!)
imagine a zeului „este însoþitã de [mai multe] figuri
ale soþiei sale, Sita, ale fratelui […] ºi ale generalului […]” sãu, cu alte cuvinte, mai multe Sit-e, mai
mulþi Laksman-i, mai mulþi Hanuman-i identice/identici! Dupã opinia mea, în acest exemplu multiplicarea
prin ºablonare a pluralului ale este singura interpretare raþionalã, logicã ºi gramaticalã posibilã!
2.2. Dar, dacã, aici, unii cititori ºi-ar putea
menþine pãrerea cã-n religia/cultura/arta indiene
strãvechi n-ar fi o imposibilitate sã gãseºti asemenea
creaþii artistice, nu acelaºi lucru vor „vedea”, sper, în
urmãtoarele douã mostre (termen devenit, în limbajul
mai mult sau mai puþin suburban – prin contaminare
cu monstru – „monstre”!):
2.2.1. „[dezvelim astãzi] busturile în bronz ale
Regelui Ferdinand ºi ALE [sic!] Reginei Maria”6.
Pluralul prim ale (Regelui) ar putea fi considerat
corect dacã n-ar fi repetat în chip „ºablonard”: ºi ale
Reginei..., obligându-ne, astfel, sã decodãm fals
informaþia conform cãreia, ºi Regelui, ºi Reginei, li
se dezveleau, fiecãruia, atunci ºi acolo (în holul
Universitãþii clujene „Babeº-Bolyai!)… mai multe
busturi în bronz! Era acceptabilã, deºi nu chiar
explicitã, formula prezentãrii celor douã busturi, al
(Regelui) ºi al (Reginei), prin pluralizarea (dar nu ºi
repetarea pluralizãrii!) articolului-pronume: ale:
... busturile în bronz ale Regelui... ºi Reginei...,
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urmând ca „beneficiarul” cititor sã-ºi facã singur
socoteala, defalcând pluralul ale ( = „busturile”) ºi
„atribuind” cîte un al ( = „bust”) fiecãruia din cele
douã personaje istorice. Ceea ce ne pune pe tavã chiar
varianta cea mai fericitã ºi mai... feritã de ambiguitãþi, prin apozarea celor doi al (la singular):
... dezvelim busturile în bronz, al Regelui
Ferdinand ºi al Reginei Maria.
Varianta „intermediarã”:
... busturile în bronz ale Regelui.... ºi al Reginei...,
ar reduce doar pe jumãtate ambiguitatea, lãsându-l pe cititor sã-ºi imagineze, discriminatoriu, cã
numai Regelui i-ar reveni mai multe busturi, nu ºi
Reginei.
Întrutotul la fel se pune ºi problema figurilor
(soþiei..., a fratelui... ºi a generalului...), detaliatã mai
sus (ex. 2.1.), respectiv cea a urnelor funerare (din
ex. 2.3.1. ºi 2.3.2.), care urmeazã.
2.3. În douã numere ale „României libere” se
anunþa cã:
2.3.1. „Astãzi vor ajunge în þarã urnele funerare
ale celebrei disidente [Monica Lovinescu] ºi ALE
[sic!] soþului ei, Virgil Ierunca”7;
2.3.2. „Urnele funerare ale Monicãi Lovinescu ºi
ALE [sic!!] lui Virgil Ierunca au fost aduse din
Franþa ºi depuse în cavoul familiei Lovinescu de la
Fãlticeni, potrivit dorinþei scriitoarei”8.
Dacã unei singure imagini a zeului indian Rama i
s-ar fi putut, alãtura – în optica traducãtorilor textului
din „Britannica” –, sau nu, mai multe ale soþiei sale
Sita, mai multe ale unuia ºi aceluiaºi frate, mai multe
ale unuia ºi aceluiaºi general; dacã Regelui ºi/sau
Reginei României li s-ar fi putut dezveli, sau nu,
fiecãruia, simultan – în aceleaºi loc ºi timp – mai
multe busturi, nu ne-ar mai rãmâne decât sã credem
absurdul ideii cã cenuºa unui om n-ar putea încape –
Doamne, iartã-ne! – într-o singurã... urnã funerarã, ci
în mai multe!!.
Fãrã alte comentarii, decât unul singur: s-au pierdut din vedere „referenþii” acestor articole/pronume
(ale) de cãtre autorii/traducãtorii textelor respective.
Necunoscând, sau refuzând acceptarea procedeului
logico-matematic al „singularizãrii” (figuri/urne ale
= a... + a...; busturi ale = al... + al...), aceºtia au cãzut
pradã fenomenului evidenþiat de noi aici:
ºablonarea/ºablonizarea, extrem de pãguboasã prin
ambiguitãþile ºi falsul informaþional pe care le
induce.
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2.3.3. Construcþii de limbã extrem de corecte, în
aparenþã, realizate de condeie extrem de profesioniste
(spre exemplu, de editorialiºti ai marilor cotidiene
naþionale, nu locale!) conþin asemenea ambiguitãþi ºi
falsuri din punct de vedere informaþional, datoritã
ineptei ºablonizãri, mai ales acolo ºi atunci când e
vorba de mai mulþi „referenþi”, care – pe cei „dotaþi”
cu o suficienþã de gândire criticã – îi încurcã:
2.3.3.1. „[...] administraþia americanã a anunþat
revizuirea planurilor de construcþie a scutului antirachetã, A [sic] reevaluãrii misiunii din Afganistan ºi A
[sic] resetãrii relaþiilor cu Rusia”9.
Decodând cele trei ipostaze ale lui a, – la prima
vedere, vizând toate prezumtivul „referent” (feminin/singular cel mai „propiat”: construcþie) – vom
obþine:
– (construcþie) a scutului (antirachetã);
– *(construcþie) a reevaluãrii (misiunii...);
– *(construcþie) a resetãrii (relaþiilor cu Rusia).
Dacã prima ipostazã (construcþie a scutului)
valideazã un „obiect posedat” (construcþia) ?i un
„posesor” (scutului) credibili, acceptabili, urmãtoarele douã, nu; nici *construcþia reevaluãrii, nici
*construcþia resetãrii nu-s valide semantic-referenþial, câtã vreme acestea-s „anunþate” doar ca planuri/planurile/„planurilor”!. Ca atare, vom gãsi „în
amonte” referentul corect, planurilor, la plural, care,
prin „singularizarea”, prin defalcarea lui ale, ne permite sã obþinem un al (1) ºi un al (2):
– (plan) al reevaluãrii (misiunii în Afganistan) ºi:
– (plan) al resetãrii (relaþiilor cu Rusia).
Sigur, în contiguitate (atingere directã) nu avem
niciodatã (mai prudent: aproape niciodatã!) probleme
de decodare a relaþiei genitivale: obiect posedat –
posesor. Precum se poate constata în urmãtoarele sintagme, din chiar acest text:
– revizuirea planurilor;
– construcþie a scutului;
– (plan al) resetãrii relaþiilor.
În discontinuitate, însã, avem asemenea probleme
mult prea frecvent; trebuie, de aceea, sã selectãm, din
„amonte” (alteori din „aval”) referentul valid coincident în gen ºi numãr cu articolul/pronume al, a,... ºi
corespunzãtor semantic/referenþial. Cât priveºte
coincidenþa în numãr, menþionãm ca excepþii cazurile
„singularizãrii/pluralizãrii” lui al, a, ai ale..., în
funcþie de dispoziþia referentului sau referenþilor
angajaþi în relaþia de posesie – problemã care meritã,
indiscutabil, o cercetare mai adâncitã.
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Convertind genitivele (cu buclucaºele al, a, ai,
ale...) în acuzative/prepoziþionale – probã admisibilã,
clarificatoare – ºi decriptând, din nou, relaþiile obiect
posedat – posesor, vom putea decoda mesajul, de
astã datã „neºablonat”, astfel:
„administraþia SUA anunþã revizuirea planurilor
[!], nu numai de construcþie (a scutului antirachetã),
ci ºi de reevaluare (a misiunii din Afganistan) ºi de
resetare (a relaþiilor cu Rusia)”.
Planul (al), planurile (ale), deci. Nicidecum, presupozabilele feminine singulare: revizuire (a), construcþie (a), din amonte:
– *revizuirea de reevaluare ºi de resetare, respectiv:
– *construcþia de reevaluare ºi de resetare,
cum era sã ne lãsãm „pãcãliþi” de suficienþa de
gând ºi expresie a... grãbitului nostru editorialist al
cotidianului naþional .
2.3.4. „Avem nevoie de un sistem cuprinzãtor
pentru obþinerea de probe în cazuri transfrontaliere.
La nivel operaþional, trebuie sã eliminãm obstacolele
din calea unei operaþiuni transfrontaliere eficiente ale
organelor de poliþie [comunitarã]”10.
Este, desigur, facil sã observãm cã sintagma *ale
(=obstacolele) organelor (de poliþie) este invalidã
referenþial. Fãrã a mai stãrui sã demonstrãm de ce,
socotim validã sintagma:
– (unei operaþiuni) a organelor (de poliþie...).
Altfel spus: nu obstacolele (sunt) ale organelor
(de poliþie), ci acþiunea (este) a organelor...! Dar,
prin ºablonarea ale... ale..., comoditatea de gândire ºi
redusul spirit critic de analizã, ºi-au spus cuvântul.
(Nu-ndrãznesc sã cred cã ziaristul autor ar fi identificat acelaºi referent, (unei operaþiuni), considerândul, însã,... un plural: operaþiuni... ALE poliþiei,
aducând, astfel, o ºi mai... „grea” ofensã gramaticii
române!)
VI. Mari probleme pune multora (chiar unor
autori pe care i-am putea numi consacraþi, judecând
dupã zecile de volume publicate!) „paralelismul”
articol/pronume a (numai feminin/singular) cu prepoziþia a, cu care construim genitivul numeralelor,
respectiv al adjectivelor numerale, sau al oricãror
cuvinte ce cuantificã, exprimã un cuantum. Exemple:
„trei bancnote A zece lei; sã le lege de codiþele A trei
cai neînvãþaþi. Rebreanu”11; nepot A doi monarhi etc.
(nicidecum: *bancnote ALE zece lei,... *nepot AL
doi monarhi etc.).
Gãsindu-se aceastã prepoziþie (a) „în suitã” cu
articolul/pronume masculin/neutru singular, al, mare
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mi-a fost mirarea sã constat cã, încã din foaia de titlu
a unei cãrþi recent apãrute, îºi face apariþia nedemna
confuzie, recte ºablonare:
„Criºan Mircioiu. Prof.Univ.Dr.Docent. Doctor
H.C. AL [sic!] patru universitãþi. Membru Emerit al
Academiei de ªtiinþe Medicale. Preºedinte al Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România – filiala Cluj”12.
Nu-i nici o îndoialã cã ºi-n acest caz – aspect distinct, care meritã o cercetare aparte, motiv pentru
care ne ºi oprim aici – avem de-a face cu insuficientul efort de gândire, secundat de cel de exprimare,
care permit cãderea în nefericitul fenomen al
ºablonãrii. Ba – spus mai „pe româneºte” – avem
de-a face chiar cu insuficienta cunoaºtere, „dupã
ureche”, a gramaticii româneºti! Cea mai clarã
dovadã cã gramaticienii noºtri, („grãmãticii” , în
expresia causticã, dar meritatã, a marelui maestru al
limbii, Arghezi13) mai au mari datorii de împlinit faþã
de „limba noastrã cea românã” – expresie
transpruteanã de-o dureroasã duioºie, izvorâtã din...
lacrima recent dispãrutului mare poet român Grigore
Vieru. Fie-i eternã memoria!
Note:
1. V.„Timp liber” (suplimentul de joi al Rolib), nr. 7(178)/13
-19 V 2003, p. 24/1/2.
2. Termen tehnic lingvistic având sensul – neatestat în
dicþionare – de „cuvânt corespondent, la care se referã, respectiv
pe care-l înlocuieºte al, a,...”.
3. v. Enciclopedia Universalã Britannica, vol. 13, Ed. Litera
& Enciclopaedia Britannica, Bucureºti, 2010 s.v. Rama, p.5/2/2.
4. v. V. Hodiº, Probleme ale limbii presei româneºti din
Ungaria, în Revrom, XV, 2 (56), 2009, p. 28/1/3.
5. Curios, în NDULR, „triplicat”-ul e definit ca: „a doua
[sic!] copie fãcutã dupã un document /.../”, ca ºi duplicat-ul: „al
doilea exemplar al unui act /.../”; desigur o eroare. Aº putea afirma: o altã „faþetã” a... ºablonãrii limbii!.
6. Ap. „Tribuna” (serie nouã), IV, 63/16 – 30 IV 2005, p.
15/3/1.
7. v. Rolib, nr.5516/vineri 25 IV 2008, p.1/2-3 (semnat:
Elena Vlãdãreanu).
8. Idem, nr.5597/vineri 1 VIII 2008, p.20/1/5 (nesemnat).
9. Idem, nr. 5955/joi 22 X 2009, p.1/2/1.
10. Ibidem.
11. V. NDULR, s.v. A3 ºi A4.
12. V. foaia de titlu a cãrþii lui Constantin Toni Dârþu,
Personalitãþi române ºi faptele lor. 1950-2000. Criºan Mircioiu.
Onisifor Ghibu, Iaºi, 2008, 208 p. În Prefaþã, autorul
menþioneazã cã aceasta reprezintã un extras din al XXII-lea ºi al
XXIII-lea volum de Personalitãþi române ºi faptele lor..., pe care
le-a publicat pânã în prezent.
13. „Sileºte-te mai tare, iubite grãmãtic,/ Sã-mi spui – cã
pân-acuma tu nu mi-ai spus nimic!” (T. Arghezi).
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