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RÉSUMÉ: Le concept de discours répété, théorisé par Eugen Coşeriu,
représente ce qui reprend d’un premier discours, déjà réalisé et se trans‑
forme, en s’associant à de nouveaux fragments, en un autre discours.
Marin Preda n’use pas la parabole ou le conte de fées comme des struc‑
tures épiques indépendantes, mais extrait de ces espèces littéraires les
caractéristiques qui servent à la fois la composition du nouveau discours
roman et la constitution du protagoniste. Les mots prennent à la fois la
valeur d’une comparaison qui accentue l’idée de la taille superlative et
celle d’une ironie discrète, la prédisposition à épaissir les aspects banals
de la réalité, pour exprimer l’attitude humoristique. Tout cela a pour rôle
d’exposition, ouvrant la perspective de nouveaux moyens d’expression
hyperbolisée.
MOTS CLÉS: expression hyperbolisée, discours, parabole, expression
orale, pensée.

Consideraţii teoretice asupra discursului repetat
Din punct de vedere etimologic, termenul discurs este moştenit din
limba latină (discursus) pe filieră franceză (discours). Conform dicţionarelor
în vigoare, acesta denumeşte: (1) specie a genului oratoric, constând dintro expunere făcută în faţa unui auditoriu pe o temă politică şi nu numai,
cuvântare; (2) (Înv.) tratare în scris a unui subiect de natură știinţifică
sau literară2. Ambele sensuri se regăsesc în NODEX şi sunt completate în
MDN (2000) cu o a treia semnificaţie: expresie verbală a gândirii3.
Discursul, deşi eterogen din perspectiva subiectului abordat, se funda‑
mentează pe reguli clare când vine vorba de structurarea conţinutului şi de
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scopul emiţătorului său. Dominique Maingueneau formulează trei legi ale
discursului: legea informativităţii (exclude faptul că ar fi posibil să se vor‑
bească fără a se spune nimic; noţiunea de informativitate variază în funcţie
de destinatar şi de contexte), legea exhaustivităţii (furnizarea de informa‑
ţie maximă, dar triate de către locutor în funcţie de gradul de importanţă
pentru destinatar) şi legea modalităţii (vizează modalitatea în care se spune,
cum trebuie spus)4.
Aceste legi nu sunt suficiente pentru a realiza o tipologie a discur‑
surilor. Există delimitări ce ţin de o relativitate a structurii discursive:
discursuri stabile (discursul religios, didactic, gastronomic) şi dinamice
(discursul jurnalistic). Constituirea cronologică poate deveni şi ea un
criteriu pentru discursul prim (fondator, sursă pentru alte discursuri, de
exemplu discursul creştin) şi raportat (se referă la discursuri anterioare),
aşa cum relaţia cu receptorul propune discursul închis, respectiv deschis,
specializat sau nespecializat. In funcţie de modul în care emiţătorul îşi
concepe discursul, după gradul de autonomie şi explicitare, distingem: dis‑
cursul direct (citare sau redare exactă), indirect (folosirea reformulărilor)
şi indirect liber (conservă şi reinterpretează, conferă noi sensuri şi semni‑
ficaţii în contexte noi, lămuritoare).
Conceptul de discurs repetat, teoretizat de Eugen Coşeriu, reprezintă
ceea ce se reia dintr-un discurs prim, deja realizat şi se transformă, prin
asocierea cu fragmente noi, într-un alt discurs5. Deşi plasate în contexte
noi, formele discursului repetat, păstrează sensul prim dar impune, pentru
descifrarea semnificaţiilor, o unitate culturală a emiţătorului cu receptorul,
o tradiţie împărtăşită de ambii participanţi, un fond comun.
Cercetătorul ieşean, Stelian Dumistrăcel, apreciază discursul repetat ca
fiind o formă de actualizare6 a unor locuţiuni expresive, expresii idiomatice,
parimii, formule uzuale/stereotipe, titluri de opere, citate, ghicitori, cimili‑
turi, formule din discursul religios. Putem concluziona că discursul repetat,
în formele menţionate, cuprinde elemente de moştenire cultural-lingvistică
menite a sensibiliza cititorul, de a-l manipula prin forţa cuvântului.
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Forţa de expresie a discursului repetat şi a cuvântului ce-l alcătuieşte
justifică focalizarea asupra operei prediste, operă ce-şi află valoarea în
„cuvântul rostit“: „Nouă, muntenilor, ne place să vorbim aşa, de dragul vorbirii, până ne dor fălcile […]. Singurul lucru care mă făcea să rămân mut de
fascinaţie era cuvântul rostit de oameni”7.

Consideraţii preliminare asupra stilului predist
În interviul pe care Florin Mugur l-a realizat cu Marin Preda, s-a
ridicat problema catalogării prozei scriitorului drept de analiză şi a sa ca
analist. Răspunzând, Preda face diferenţa dintre comportamentism şi proza
de analiză psihologică, infirmând caracterizarea prozei sale ca fiind una de
analiză. El se declară un scriitor comportamentist doar în măsura în care
sunt înfăţişate gândurile personajului prin intermediul comportamentului,
fără a elimina deliberat şi programatic analiza. Preferinţa scriitorului este
de a-şi prezenta personajele în mişcare, fie din afară, fie din perspectiva
eroului, prin ceea ce fac, faptele lor ascunzând semnificaţii ce impun des‑
cifrarea. Peste toate acestea se aşterne obiectivitatea observaţiei.
Preocuparea scriitorului e ca personajul său să trăiască: „Grija mea este
de a dezvolta, prin orice mijloace, directe sau indirecte, o stare sufletească, o
idee, care îl obsedează pe erou, un conflict care se naşte. Există şi o altă grijă
care mă obsedează, aceea ca adunând fapte şi întâmplări şi oameni, trebuie să
faci în aşa fel încât ceea ce trăieşte în imaginaţia ta ca plăsmuire… … să se
transmit şi în cuvinte”8.
Preda îşi respect ideile programatice formulate în acest articol, reuşind
să transmit prin tehnica imaginilor ascunse, care predomină nuvelele sale
şi se continuă ca o temă a întregii creaţii, stările şi conflictele în care sunt
plasate personajele sale excepţionale prin trăirilelor. Intimitatea scrisului e
dezvăluită prin embleme stilistice în jurul cărora se coagulează imaginarul
prin ceea ce am numit “imaginile ascunse”, care pot fi un fel de metafore
obsedante. Vederea, figura turnirului, mijlocul, resemnificarea, omisiu‑
nea, dreptul la cuvânt, sunt câteva dintre aspectele prozei de tinereţe a lui
Marin Preda, ce pot fi interpretate ca semne ale textualizării.
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Schema narativă între parabolă şi basm („Moromeţii“)
Marin Preda nu uzează de parabolă sau basm ca de structuri epice
independente, ci extrage din aceste specii literare caracteristicile care
servesc atât alcătuirii noului discurs romanesc, cât şi constituirii prota‑
gonistului, Moromete. Autorul creează un nou construct prin repetarea
unor clişee narative, fie că vorbim despre puterea exemplului ca suport de
analiză (foloseşte cadrul domestic de la Traian Pisică – schemă specifică
parabolei), fie că hiperbolizează fapte şi aspecte ale realităţii, aşa cum face
în crearea spaţiului şi atmosferei din casa aceluiaşi Pisică. Nimic inovator
pentru Marin Preda dacă revenim în atelierul de creaţie, la proza scurtă
(„O adunare liniştită“), unde Paţanghel exersează rolul lui Moromete, cu
aceleaşi intenţii de manipulare şi ironie, de povestire şi interpretare a unei
situaţii ce serveşte drept învăţătură.
Episodul, în care Moromete povesteşte evenimentele matinale petre‑
cute în casa lui Traian Pisică, este un fragment reprezentativ pentru a
ilustra intersectarea discursului narativ specific basmului cu subiectul de
parabolă. Venind vorba despre Traian Pisică – cizmarul satului – om „cu
o droaie de copii“, Moromete dădu de înţeles celor din jur (auditorului for‑
mat din prietenii şi vecinii săi) că ar avea „ceva nou de spus despre Pisică,
deşi (cei prezenţi) ştiau tot ce se putea şti despre el”. Alegerea expresiei „cu
o droaie de copii“ are forţă expresivă nu doar pentru a reda numărul mare
ci şi aglomerarea şi înghesuiala lor. Expresia include cuvîntul droaie ce nu
are doar sensul de mulţime, ci şi de grămadă, aglomerare, cu etimonul (cf.
DER, 1958–1966), mai degrabă din sl. rojiti, cu derivatul rom. roi, decît din
alb. droe „spaimă“.
Cu toată opoziţia lui Cocoşilă, „gelos de ceea ce avea să urmeze” (aluzie
la prestigiul de care se bucura Moromete), la insistenţele celorlalţi acesta
începe să povestească despre ceea ce a văzut şi i s-a întâmplat cu ocazia
unei vizite la cizmarul satului. Relatarea păstrează incipitul specific basmu‑
lui, cu reproducerea directă, aparent neutră ca intenţionalitate stilistică, a
unor scheme de salut, ce deschid primul moment, şi anume expoziţiunea
cu prezentarea locului şi personajelor: „Intru înăuntru şi bună dimineaţa,
bună dimineaţa…!”.
Aparenţa neutrală a atitudinii stilistice începe să se destrame odată cu
pecizarea circumstanţelor, realizată sub forma unei construcţii sintactice
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eliptice: „Pisică cu ai lui în pat!“. Construcţia ascunde în subtext, surpriza
unei situaţii neobişnuite în lumea satului, o sancţionare a lenii. Ironia lui
Moromete continuă prin referirea hiperbolică la patul lui Pisică: „Eu n-am
mai văzut paturi ca ale lui Pisică”. El se dovedeşte a fi stăpânit de o bună
dispoziţie spre autocenzurare care măreşte credibilitatea celor spuse: „Eu
ziccă 10 paturi de-ale noastre nu face unul de-al lui. Dar să nu zic 10, zic 5“.
Astfel de paturi nu-şi putea găsi locul decât într-un spaţiu tot atât de deo‑
sebit, iar povestitorul se grăbeşte să marcheze acest lucru, apelând la o
comparaţie: „aşa de mare e odaia unde stau, cât o magazie“.
Spaţiul de vieţuire şi lucrurile din casa lui Pisică nu e ca al tuturor, e
ieşit din limitele obişnuitului, e altceva ce trezeşte amuzamentul consă‑
tenilor. Cuvintele capătă atât valoarea unei comparaţii care accentuează
ideea mărimii superlative, cât şi pe aceea a unei ironii discrete, predispozi‑
ţia de a îngroşa aspectele banale ale realităţii, pentru a exprima atitudinea
umoristică. Toate acestea au rolul unei expoziţiuni, deschizând perspectiva
unor noi mijloace de exprimare hiperbolizată.
La ordinul urlat „Deşteptarea!”, al tatălui, Sfârfâlică îşi trezeşte fra‑
ţii, alergând peste ei, situaţia este hazlie iar comicul grotesc este potenţat
artistic prin multitudinea de expresii aparţinând vorbirii populare. Despre
Sfârfâlică, Moromete nu spune că era dezbrăcat, ci că era “fără izmene”,
nu îl categoriseşte ca fiind sfrijit ci cu “burta goală”.
Pitorescul grotesc al scenei aproape suprarealiste e realizat prin utili‑
zarea părţilor de vorbire din registrul popular cu un sens, pe cât de rar, pe
atât de sugestiv: substantive („crăcile” pentru picioare), adjective („ochi
beliţi”), sintagme nominale („baierele inimii”), verbe („a se ţesela” pentru
a se pieptăna fiind clară conotaţia peiorativă de vreme ce acţiunea desfă‑
şurată de un om este numită printr-un verb din sfera zoomorfă). Numele
proprii de persoană sunt formate prin antonomază: Traian Pisică (comicul
provine din asocierea stranie dintre nume şi prenume), Sfârfâlică (nume
ce arată felul de a se purta al personajului).
Toate aceste mijloace, dar şi felul în care Moromete pune accentul în
timpul povestirii isprăvilor fabuloase din casa cizmarului, redau o atitudine
afectiv-participativă, de simpatie faţă de încăierarea tragi-comică. Povestea
e relatată doar pentru a face cu prietenii haz de necaz, pentru a surprinde
aspectele ce ies din obişnuitul existenţei lor, pentru a paraboliza („N-am
mai văzut de când mama m-a făcut”).
Rolul personajului sacrificat să spună povestea în locul naratorului
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extradiegetic nu se rezumă la a spune, el interpretează, analizează, compară
şi face judecăţi de valoare, transformă realitatea în material didactic pentru
alţii ce nu ştiu, nu vor să ştie sau nu reuşesc să vadă adevărul. Astfel, discur‑
sul repetat capătă dimensiuni parodice în opera predistă prin suprapunerea
unei realităţi în copie fidelă peste stereotipurile basmului și parabolei.
Banalitate evidenţei incontestabile a universului rural este turnată în for‑
mele unei ficţiuni controlate de un abil povestitor.
Prin includerea acestor stereotipii, limitele discursului repetat
depășesc limita frazeologică, fiind de natură să dovedească că emiţătorul
unui mesaj recurge nu doar la segmente fixe ci și la forme extinse și rein‑
terpretate, de cele mai multe ori în sensul unei fine ironii și servindu-se
de segmentarea unor discursuri deja constituite dar abuzive ori neadaptate
realităţii.
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