Viorel HODIª

ÎNSUªI, ÎNSÃªI... (II)
2.2. „Devierea” din urmãtorul exemplu, datorat marelui Tudor Vianu, însã, va pretinde o mai laborioasã
explicitare. Traducînd magistral din „Capitalul” de K.
Marx definirea noþiunii de „artã (cu tendinþã)”, traducãtorul scrie:
„Tendinþa trebuie sã reiasã din *situaþie ºi din *acþiune însÃºi fãrã ca sã fie scoasã în evidenþã în mod expres
[...]”1.
În primul rînd – dacã însãºi s-ar raporta la referenþii
nearticulaþi (situaþie, acþiune), pe care îi succedã, aceºtia ar
trebui sã aparã cu articol hotãrît (situaþiA însãºi, acþiuneA
însãºi), ceea ce nu se-ntîmplã. În al doilea rînd – subordonîndu-se ambilor presupuºi referenþi/regenþi – atributul
adjectival de întãrire, ca orice atribut subordonat unui termen regent multiplu, ar trebui – spre a nu se repeta, cãci
repetiþia fãrã certã valoare artisticã e agramatã! – sã-ºi
actualizeze forma de plural: situaþia ºi acþiunea însEºi2.
Contînd pe simþul limbii, ireproºabil, al autorului/traducãtorului Tudor Vianu, însã, credem cã-n acest text
însãºi (feminin singular) nu se subordoneazã presupusului
regent multiplu, ci se referã – ºi-n concepþia traducãtorului
se ºi subodoneazã! – (la) îndepãrtatul(ui) în amonte
tendinþA, textul pãcãtuind, astfel, doar prin topica ... neinspiratã:
tendinþA însÃºi trebuie sã reiasã din situaþie ºi din
acþiune, fãrã sã fie scoasã în evidenþã în mod expres ...
Oricum, cerinþa (2. – 2.2., supra) ºi cea urmãtoare (3.,
infra) rãmîn valide. „Excepþiile, precum se ºtie, întãresc
regula”.
3. Antepus sau postpus referentului/regentului sãu,
adjectivul de întãrire se ataºeazã strîns grupului nominal
monolit3 al acestui referent/regent al sãu, neadmiþînd ca
intermediari decît pe unii dintre „componenþii” (adjectivali
ai) acestuia.
Exemplu comentat4:
însÃºi istoria culturii > istoria însÃºi a culturii > istoria culturii însEºi > istoria recentã a însEºi culturii
naþionale > istoria recentã a culturii naþionale însEºi etc.
3.1. Nu vor întruni cerinþele gramaticalitãþii variante
ca:
a) istoria *însEºi culturii, respectiv:
b) istoria *însEºi a culturii,
întrucît în prima (a) se încalcã o regulã, cea a formãrii
genitivului – care pretinde ca termenul regent (istoria) sau
locþiitorul sãu (articolul/pronume a (=„istoria”) sã ocupe
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locul i-mediat5 în faþa sa: ori istoria culturii, ori istoria
însãºi a culturii –, iar în urmãtoarea (b) se încalcã douã: ºi
regula acordului (istoria (nominativ) vs. înseºi (genitiv)),
ºi cea a alãturãrii fãrã intermediar: … a înseºi culturii –
corect; … *înseºi a culturii – incorect.
ªi, evident, nici varianta:
c) „…istoria culturii *însÃºi”!
3.2. Într-un text ca:
„Un astfel de ‘plan de mãsuri’ […] poartã semnãtura
însÃºi a împãratului Franz Josef!”6, putem vedea recomandarea (3) ºi reversul (3.1): relaþia corectã gramatical:
semnãtura însÃºi vs. incorectã: (semnãtura) *însÃºi (a)
împãratului…
Celor ce – punînd „accentul” pe împãratului, autoritatea supremã cãreia s-ar „cãdea” sã-i revinã „întãrirea”
(*însãºi – împãratului sau împãratului – *însãºi) – le vom
putea rãspunde cã încalcã aceastã regulã (3), întrucît a
(=„semnãtura”) este intermediatorul, care separã, desparte,
„rupe” relaþia. Dar se rupe ºi acordul: împãratului (masculin) – însãºi (feminin). Numai schimbarea topicii, solidarã cu reinstaurarea acordului, ar putea duce la schimbarea referentului/regentului:
semnãtura însÃºi a împãratului > semnãtura împãratului însUºi > (înalta) semnãturã a însUºi împãratului.
II. N-o sã trecem în revistã „faþetele” respectãrii
tuturor compartimentelor învederate în sinoptic, ci, aºa
cum afirmam mai sus, lãsãm cititorilor satisfacþia contemplãrii acestora în gramatici.
Mult mai fascinante ne vor apãrea „derapajele”, abaterile, falsurile, „virusãrile” – agramatismele, în ultimã
instanþã –, ce considerãm cã trebuie combãtute, spre a ne
menþine în linia întîi a „frontului devirusãrii limbii presei
româneºti de pretutindeni” (cum glãsuieºte Mircea Popa,
prefaþatorul recentului nostru volum7, respectiv pe linia
rubricilor permanente deschise mai recent în unele reviste
de culturã8.
III. Le vom „ataca” într-o ordine ad-hoc, preferîndule – dintre sute de derapaje9 –pe cele mai pilduitoare, mai
însemnate, semnãturile cele mai cunoscute de prin ziarele
ºi revistele cele mai circulate/citite etc.
1. (Masculinul) *însUmi,*însUþi,*însuUºi…în loc de:
(feminin) însÃmi, însÃþi, însÃºi …
Exemple:
a) „Am vorbit [eu, Paula Iacob,] de multe ori cu
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soþia dumnealui, care este convinsã cã [soþul sãu, Marin
Ceau?escu] nu era omul care sã-ºi ia zilele […]. Eu
*însUmi, de cîte ori treceam pe lîngã acea încãpere în care
a fost gãsit, trãiam un sentiment de rãu” (L. Mihu)10;
b) „Subiectul investigaþiilor sunt eu *însUmi, spune
autoarea [...]” (R. Duncan)11 etc.
Eroarea este foarte rãspînditã. Ea constã într-o
„ascendenþã” (în ordinea gramaticalã) a masculinului
asupra femininului, despre care se vorbea în trecut.
c) Dupã o vizitã în Japonia, prin anii cincizeci, marele
jurist al Clujului (universitar ºi celebru orator), Aurelian
Ionaºcu, scrie un jurnal de cãlãtorie, pe care îl încheie cu
un proverb japonez în traducere ºi versificaþie – se pare –
proprii:
„Cerul ºi pãmîntul sunt flori
Cum sînt zeii ºi Buddha,
Pe cînd sufletul acestor flori
Trãieºte în *însUºi inima omului”.
1.1. Mai mult ca sigur, în cugetul marelui jurist ºi orator clujean, însUºi (masculin singular) îºi stabilea o anume
conivenþã (termen juridic !) cu omului (masculin singular).
Altfel spus, autorul gîndea ... „juridic”, nu gramatical,
gîndire pe care am întîlnit-o la mulþi alþii, chiar fiind
oameni de înaltã culturã. Gramatical, însã, nu poþi sã încalci acordul, care e lege în limba românã: însUºi omul/omului însUºi – însÃºi inima (omului), inima însÃºi (a omului); însEºi inimii (omului), inimii însEºi (a omului) etc.
d) Citãm ºi un mare jurnalist, în persoana doamnei
Ada ªtefan:
„Astfel, prin *însUºi vocea premierului, nu a fost
anunþatã declanºarea unei vînãtori împotriva politicienilor
corupþi [...], ci a fost doar prezentat un set de mãsuri
[…]”12.
1.2. Aceeaºi gîndire, de astã-datã … „jurnalisticã”,
deloc gramaticalã: însuºi (masculin singular) se
raporteazã, dupã intuiþia noastrã, la premierului! Vocea
(feminin singular) – ignoratã de distinsa jurnalistã – ar trebui sã fie, însã, referentul ºi regentul lui *însUºi (>
însÃºi), altfel spus, factorul atît de plastic definit de Noul
Dicþionar Enciclopedic …: „de care depinde, gramatical, o
subordonanþã: element regent”13. Împãcarea gîndirii jurnalistice cu cea gramaticalã o pot face, ºi aici, indiscutabil,
topica ºi acordul:
prin *însUºi vocea premierului > prin vocea premierului însUºi > prin vocea (neangajantã a) însUºi premierului.
Pentru cã, altfel, alãturat i-mediat femininului singular vocea, adjectivul nostru de întãrire (*însUºi) trebuie
inexorabil sã i se subordoneze prin acord în gen, numãr ºi
caz:
prin însÃºi vocea premierului … > (prin) vocea
însÃºi (a premierului) …
2. Înregistrãm, acum, derapajul invers:
(femininul singular) *însÃºi …, în loc de: însUºi,
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înºIºi, însEºi …:
Sigur, ºi-n situaþia persoanelor I ºi II problema derapajelor se pune la fel:
Eu *însÃmi … /tu *însÃþi … afirmã/se adreseazã cîte
un membru al Camerei Deputaþilor colegului sãu din
Senat, ambii parlamentari (bãrbaþi „de stat”, adicã)14; deocamdatã, însã, ne lipsesc exemplele „ilustre” la persoanele
I ºi II.
2.1. La persoana a III-a, însã, le avem din belºug.
Referindu-se la unul din celebrele volume „Omagii”
aduse dictatorului din perioada tristei noastre „epoci de
aur”, importanta revistã literarã clujeanã „Steaua”
menþiona cã „el” (pronume atunci scris cu iniþialã majusculã, El, alãturi de cel al Divinitãþii!) „[a fost] ridicat la
demnitatea supremã nu de vreo patalama trufaºã, ci de
*însÃºi Poporul Sãu [!!] ºi istorie”15.
Reviste ºi ziare de prestigiu ale românilor dinãuntrul
ºi din afara þãrii, precum sus citata „Steaua”, „Fãclia” din
Cluj, „Foaia româneascã” din Giula (Gyula, Ungaria) etc.
abundã în sintagme „derapante” de tipul: „*ÎnsÃºi Poetul
Îl omagiazã… [pe acelaºi dictator]”16; *ÎnsÃºi pionierii
îºi aduc aportul lor [aceluiaºi dictator, se-nþelege…]”17
etc.
„Uneori era mai periculos *însÃºi faptul de a fi mai
pregãtit din punct de vedere profesional [decît activistul de
partid comunist sau securistul]”18, declara recent Decanul
de facto, dar ºi de vîrstã al intelectualitãþii româneºti din
Ungaria, prof. univ. dr. Gheorghe Petruºan. Exact ca la
noi!
2.2. O speþã cu totul specialã ne oferã filozoful ºi scriitorul Gabriel Liiceanu:
„[…] organizarea ºi formularea *însÃºi a propoziþiilor din aceastã cãrþulie fac din ea19 una din marile opere
ermetice ale secolului XX […]”20.
Specificul speþei constã în faptul cã – aºa cum
menþionam (supra, I. 2.2.) – adjectivul însÃºi, care logic se
referã la ambii sãi referenþi articulaþi hotãrît (organizarea,
formularea) ºi, gramatical, le este subordonat ambilor – ar
trebui sã-ºi actualizeze forma de plural, solidar cu pronumele semidependent a, care, ºi el, îi substituie pe ambii:
Organizarea ºi formularea însEºi ale propoziþiilor
din aceastã cãrþulie fac [sic] din ea una din marile opere
ale secolului XX21.
IV. Putem proba toate componentele derapate,
virusate, agramate cu multe mostre care mai de care mai
„celebre” la oricare din coloanele tabloului nostru sinoptic.
Dar cele care exprimã cazul, genul ºi numãrul (pe care,
cum am afirmat deja, le considerãm morfeme): -u-, -i- -ãºi -e- (din coloanele 4 ºi 5) predominã.
Iar dintre acestea, aceea care dã cele mai multe ºi mai
mari „dureri de cap” multor „‘telectuali”, dar ºi intelectuali, politicieni, scriitori, gazetari, filozofi, oameni de culturã (pînã la academicieni !) – spre a nu ne „pierde” preþio 23

sul timp cu neîngrijita, cu aºa-zisa „vorbãrie a strãzii” –
este ignorarea formei de feminin singular a „cazului
oblic” (genitiv-dativ: morfemul -e- al flexiunii interne22: a
mea/mie însEmi etc.), care, precum se ºtie, nu este identicã
cu aceea a „cazului drept” (nominativ-acuzativ: -ã-:
eu/mine însÃmi etc.). Speþã a adjectivului pronominal de
întãrire, fãrã identificarea ºi „devirusarea” (tratarea) cãreia
nu ne putem despãrþi de tema abordatã, pe care o sintetizãm astfel:
*însÃmi [dar chiar ºi: *însUmi], *însÃþi, *însÃºi în
loc de: însEmi, însEþi, însEºi23.
Acest specimen de „derapaj” este vechi, dintr-o
perioadã în care credem cã sistemul era încã în formare,
insuficient „forjat”.
1. Numai aºa ne-am putea explica faptul cã nici cea
mai prestigioasã editio princeps, patronatã de mintea criticã cea mai clarvãzãtoare a vremii (Titu Maiorescu) a
celui mai mare poet român (Eminescu)24 n-a putut ocoli
agramatismul din versul devenit reper:
„ªi mi-s dragã mie *însUmi, pentru cã-i sunt dragã lui
[…]. Cãlin (file din poveste)”25.
Neavînd posibilitatea sã cercetãm manuscrisul eminescian, nu ºtim dacã marele poet sau marele critic/editor
a „brevetat” virusarea acestui vers. Nu ºtim cînd – de-a
lungul deceniilor – simþul limbii editorilor succesivi ai
Poetului a fãcut paºi spre corectitudine. Cert este, însã, cã
marele cercetãtor (toþi – mari!!) ºi inegalabil editor al
Poetului, Perpessicius (lat.: „[cel mai] rãbdãtor, [mai]
stãruitor, [mai] perseverant; obiºnuit cu suferinþa” –
pseudonimul ibrãileanului D.S. Panaitescu), a „îndreptat”
doar pe jumãtate eroarea în ediþia sa bibliofilã26:
„ªi mi-s dragã mie *însÃmi, pentru cã-i sunt dragã lui
[…]”.
A fost un modest progres: derapajul masculin
(*însUmi) s-a „îndreptat” spre firescul feminin (*însÃmi),
dar n-a mai „ajuns” la cazul oblic al realei sale valori gramaticale: (mie) însEmi !
2. Precum se vede, progresul face paºi mici ºi rari. În
acest sens, adãugãm fãrã alte comentarii cîteva mostre,
menþinîndu-ne la nivelul înalt al unor autori consideraþi
importanþi, aspect cu care vom chiar încheia, neîncercîndu-ne aici ºi acum tentaþia explorãrii exhaustive a temei
abordate.
a) Marele om de culturã, Ovidiu Drimba, în a sa
Istorie a literaturii universale, tratat de înalt prestigiu, afirmã cã:
„Aceastã examinare criticã a *însÃºi noþiunii de ‘om’
o întreprinde Montaigne”27.
Este evident cã a însEºi noþiunii va fi în conformitate
cu cerinþele gramaticii româneºti moderne.
b) Marele filozof al Universitãþii clujene, D.D.
Roºca, în încheierea sintezei sale filozofice, Existenþa
tragicã, (varianta româneascã a tezei sale de doctorat de
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Sorbona), conchide propunînd:
„[…] o atitudine eroicã în faþa existenþei, o concepþie
care, în pofida structurii antagonice a esenþei *însÃºi a
lumii, spune da! vieþii”28.
Corect va fi, desigur: (…în pofida structurii antagonice) a esenþei însEºi (a lumii…).
c) Vom putea constata cã ºi-n afara frontierelor sale
fireºti, limba românã duce cu sine povara unor agramatisme, precum adjectivul nostru de întãrire. Scriitorul de
limbã românã Dumitru Ichim (Ontario, Canada) ne-o
dovedeºte într-una din cãrþile sale recente:
„Nu-ºi mai credea nici sieºi *însÃºi c-ar fi a ei
[…]”29.
Corect: … sieºi înseºi …, evident.
Punem aici punct derapajelor .
3. Dar ce sentiment înãlþãtor de frumuseþe ºi de adevãr te cuprinde atunci cînd constaþi cã speranþa în progres
persistã, prinde aripi; speranþa, vorba ceea, moare ultima:
– „[…] vîrsta literaturii române însEºi.” (scrie
Mircea Zaciu în celebrul de-acum Dicþionar al scriitorilor români)30;
– „[…] orizontul neclar al iubirii însEºi” (noteazã
Gabriel Liiceanu în jurnalul sãu)31;
– „El ne-a fãcut […] dupã modelul Sfintei Treimi
însEºi” (scrie „Creºtinul azi”)32;
– „[…] împãrtãºirea graþiei însEºi […]” (traduce
Vasile Sav din Opera Omnia a Sf. Augustin) etc. etc.
Cãci, aºa cum marele nostru I.L. Caragiale –
posedînd „simþul limbii” la cotele cele mai înalte – ne
îmbogãþeºte inima ºi cugetul:
„nimic nu e mai frumos ca adevãrul ºi mai adevãrat
ca frumosul”33.
La mulþi ani fericiþi, G. G. !
Cluj-Napoca, octombrie 2014
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