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CUVÂNT ÎNAINTE
भूममका
Prezentul volum reprezintă descrierea și analiza limbii hindī moderne
standardizate (मानक हिंदी), cu accent pe limba literară, elevată, cuprinzând,
ocazional, și explicații cu privire la limbajul colocvial. Conținutul este axat
pe limba așa cum este aceasta folosită astăzi, cu statut de limbă oficială a
Republicii India, recunoscută prin constituția țării.
Este un demers utopic caracterizarea exhaustivă a unei limbi moderne,
oricare ar fi aceasta, date fiind straturile de evoluție și influențele externe care
au șlefuit-o. În plus, o limbă este indivizibil legată și de oamenii locului, de
cultura, obiceiurile și de modul în care membrii societății interacționează.
Într-o oarecare măsură, limba este purtătoare de identitate socio-culturală.
Abstractizarea unei entități lingvistice într-o asemenea măsură – doar pentru
a micșora cantitatea de informații – astfel încât să se potrivească așteptărilor
unor indivizi, este sinonimă cu negarea unor identități, uciderea originalității
și refuzul acceptării unei realități complexe, multilinguale și pluristratificate.
Din proprie experiență, limba hindī este infinit mai complexă decât la
ceea ce se poate raporta românul de rând: seriale televizate și filme din
industria bollywoodiană. Pentru cineva fără acces facil la internet, pare că
întreaga Indie a rămas înghețată într-o anume epocă, în care se reciclează
neobosit aceleași povești de dragoste, doar actorii fiind diferiți, aceleași
intrigi de familie, cu ocazionalele morți, reîncarnări și personaje care au
descoperit elixirul tinereții – discuțiile petrecându-se într-un limbaj modern,
ușor superficial și repetitiv, condimentat cu prea multă engleză. Însă, odată
explorat internetul, ni se deschid porțile către o Indie cu la fel de multe
gusturi în limbaj precum pe limbă (de la mulțimea de condimente din
mâncare), cu o industrie audio-video care dezvăluie multitudinea de subiecte
și dialecte, care mai de care mai interesante.
O altă veste îmbucurătoare este disponibilitatea diverselor surse de
învățare a limbii, dar mai ales a literaturii în limba țintă. Dincolo de cuvântul
rostit, cuvântul scris îmbogățește mult mai profund decât ne-am putea da
seama la un prim nivel de cunoaștere, fiindcă este depozitarul unei întregi
epoci din istoria neamului și națiunii (de la evenimentele istorice care au
modelat destinul locuitorilor, la mentalitatea și ideile autorului lecturat). Așa
cum, pe vremuri, cuvântul rostit (vezi tradiția orală de transmitere a
cunoașterii) adăpostea întreaga filosofie existențială a omului prins în
comunitatea sa, tot astfel, astăzi, cuvântul scris reflectă mult mai autentic
acest univers, din pricina faptului că omul modern a devenit mult prea
neglijent în vorbire, complet nepăsător. Drept urmare, adesea, refugiul pentru
descoperirea subtilităților limbii (mai ales literare) și priceperea mentalității
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din spatele acesteia este cuvântul scris. Nu am neglijat nicicând contribuția
cuvântului rostit, motiv pentru care acesta ne-a ajutat enorm în conturarea
automatismelor în vorbire și a înțelegerii distincției dintre limbajul elevat și
cel colocvial ori chiar dialectal. Expunerea la limbajul dialectal ne-a ajutat,
mai mult decât orice profesor, în consolidarea cunoștințelor teoretice a
limbajului standard.
Revenind la subiect, cuprinderea tuturor nuanțelor limbii moderne
într-un singur volum este imposibilă, însă prezenta lucrare a fost redactată
într-un mod în care învățăcelul să fie conștient de acest lucru, dar să poată
gusta din unele fenomene dialectale care sunt considerate incorecte în
limbajul standardizat, însă folosite în activitățile cotidiene.
Această inițiativă constituie o premieră națională, fiind pentru întâia
dată când un român redactează o carte dedicată exclusiv gramaticii limbii
hindī moderne și unor ramuri ale lingvisticii precum fonetică, morfologie și
sintaxă. Este pentru prima oară, în istoria predării acestei limbi în țară, când
un absolvent de hindī redă societății o bună parte din cunoștințele acumulate
de-a lungul anilor de studiu și aprofundare.
Cartea de gramatică a fost gândită în așa fel, încât să acopere cât mai
temeinic informațiile fundamentale necesare pentru a stăpâni ortografia,
citirea, înțelegerea și producerea de enunțuri originale. Din proprie
experiență, vorbirea este ultima dintre abilitățile care se dezvoltă în cazul
unui învățăcel care nu locuiește într-o țară în care limba țintă este mijlocul
principal de comunicare și care nu se expune suficient la limbă prin
mijloacele moderne de comunicare. Fără îndoială că, lipsit de un cerc de
prieteni care să îi stea acestuia necondiționat la dispoziție, acumularea și
producerea de informație va fi încetinită, departe fiind de un mediu antrenant.
Volumul se adresează oricui dorește să descopere tainele unei limbi
orientale prea puțin cunoscute, studiate și apreciate în România. Să reținem,
totuși, că lucrarea abundă în termeni de specialitate, lucru ce nu poate fi
evitat, deci, este nepotrivit pentru acei învățăcei care nu au o fundație solidă a
limbii materne, pe care să poată clădi; abia după înțelegerea și cunoașterea
judicioasă a limbii materne, recomandăm învățarea unei limbi străine, mai
ales a uneia cu alfabet diferit. Desigur, avem o serie de argumente care să ne
susțină punctul de vedere, însă nu este oportun să zăbovim asupra lor în acest
moment.
A doua categorie, și poate cea mai importantă, căreia i se adresează
prezenta lucrare o reprezintă cea a studenților la limba hindī. Această carte de
gramatică ar trebui să constituie un instrument indispensabil, atât din
biblioteca lor personală, cât și din bibliografia programului de studiu la nivel
de licență. În ciuda slabei dezvoltări a programelor de studii oferite
studenților care doresc să aprofundeze această limbă (un singur program de
licență la nivel național, fără posibilitatea de continuare în domeniu deoarece
14
Extras din volumul:
Varga, H. -H. (2021). Gramatica Limbii Hindi.
Iasi, Romania: Lumen.

Hilda-Hedvig Varga
nu se oferă programe de masterat ori doctorat unde hindī să figureze), sperăm
că această inițiativă va deschide atât apetitul studenților pentru cercetare, cât
și a instituțiilor din învățământul superior pentru a crea și sprijini dezvoltarea
acestei nișe în țara noastră.
Avantajul principal pe care învățăceii îl pot descoperi este faptul că
informația (serios documentată, comparată, aleasă și organizată), în forma sa
de structuri, fenomene și mecanisme lingvistice, este explicată într-un limbaj
cât mai simplu și clar, ușor accesibil, pentru a înlătura ambiguitatea și eroarea
în înțelegere. În plus, denumirile tehnice în limba țintă sunt precizate alături,
pentru a scuti studentul (în principiu, căci lui îi sunt trebuincioase aceste
date) de căutări, adesea nefructuoase, termeni utili pentru aceia dintre ei care
vor alege să-și redacteze lucrarea de licență la limba (și literatura) hindī. Nu
ne-am dorit o carte greoaie, cu o bibliotecă întreagă de note de subsol, astfel
că sursele bibliografice sunt precizate la final. Exemplele sunt originale, chiar
dacă pe alocuri inspirate din anumite surse bibliografice; pot apărea exemple
care se regăsesc, identic, și în alte lucrări, fie din cauza deficitului de exemple
posibile (ca în cazul celor din secțiunea de sandhi), fie datorită simplității
acestora. O bună parte a lucrării a fost realizată într-o perioadă în care
omenirea trecea printr-una dintre cele mai mari cumpene din istoria recentă,
din nevoia viscerală de a ne ocupa mintea cu ceva frumos, plăcut și util, în
imposibilitatea de a ne deplasa în voie, fără a fi încercați de un sentiment de
sufocare și nesiguranță. Mai mult decât atât, prin acest volum ni se împlinește
visul studențesc de a publica o carte de gramatică, redactată după propriile
dorințe și standarde.
Înainte de a încheia, câteva cuvinte despre structura volumului și
despre ce NU este această carte; în privința structurii, există trei mari părți,
după trei mari ramuri ale lingvisticii: fonetică (și ortografie), morfologie și
sintaxă. Prima parte se ocupă de sistemul de sunete și redarea fiecărui sunet
în scris, sub formă de literă; a doua parte vizează cuvântul, ca unitate
independentă și purtătoare de sens, dar și cuvintele compuse. În fine, partea
de sintaxă cuprinde observații asupra propozițiilor, dar și părților de vorbire,
într-o succesiune logică și detaliată. Deși pare nepotrivită includerea părților
de vorbire în domeniul sintaxei, aceasta se datorează concepției și tradiției
indiene de pricepere a ideii de cuvânt (शब्द) și frază (पद), echivalentul
părții de propoziție1.
Ce NU este acest volum? Nu este un produs revoluționar, căci
gramatica de bază a unei limbi este aceeași, cu prea puține amendamente
pentru a reprezenta ceva nemaiîntâlnit. Nu este nici o prezentare exhaustivă,
1

Nu există terminologie distinctă între verb și predicat, de pildă, ori între adjectiv și atribut.
Interesant, pentru substativ și subiect există termeni distincți, la fel și pentru complement și
substantivul ori adverbul prin care acesta este exprimat.
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așa cum am lăsat deja să se înțeleagă, din pricina nevoii de condensare a
materialului fundamental într-un volum utilizabil și finit. Nu este o lucrare
fără cusur; este posibil să existe lipsuri, greșeli sau exprimări nefericite.
Având în vedere că este rezultatul unei singure minți, care nu a avut luxul de
a se consulta cu specialiști din țară sau străinătate, credem, totuși, că este un
bun de calitate, folositor și întrebuințabil. În același timp, nu este o culegere
de proverbe și zicători, figuri de stil ori sfaturi de redactare de compuneri,
scrisori sau liste. Nu veți regăsi nici capitole dedicate literaturii, vădite fiind
subiectul și scopul lucrării: gramatica limbii hindī moderne, respectiv
descrierea și analiza celor mai importante structuri, fenomene și mecanisme
lingvistice. Ceea ce nu garantează acest volum este un nivel excelent de
cunoaștere a limbii după parcurgerea lui. Acest volum nu este suficient
pentru ca cineva să devină vorbitor fluent peste noapte sau să priceapă mare
parte din ceea ce aude după câteva săptămâni de studiu; este un instrument
auxiliar, de sprijin, care să însoțească o multitudine de materiale și tehnici de
învățare a limbii țintă. O limbă străină, mai cu seamă una orientală, se învață
treptat, cu multe ore de studiu și expunere la limbă. Cu cât este mai mare
implicarea învățăcelului, cu atât mai vizibil și rapid progresul.
Se cuvine să mulțumim în mod deosebit Excelenței Sale, domnului
ambasador al Indiei în România, Rāhul Śrīvāstava, pentru deschiderea de
care a dat dovadă. Sprijinul său necondiționat reprezintă o binecuvântare
neprețuită pentru dezvoltarea studiilor de limbă hindī în România. Aprecierea
noastră se îndreaptă și către domnișoara Diana Ioana Burduhoș, răbdarea și
ajutorul căreia sunt lăudabile.
În încheiere, exprimăm profunda recunoștință tuturor predecesorilor
care, prin publicațiile lor, au înlesnit acccesul la informație și aprofundare.
Efortul și munca lor nu pot fi răsplătite îndeajuns. Nu în ultimul rând,
mulțumim tuturor acelor persoane care, de-a lungul vieții noastre de adult,
s-au îngrijit să ne descurajeze la fiece pas, să ne taie aripile înainte să apucăm
să ni le întindem și să ne amintească neîncetat, cu precizia unui ceas elvețian,
că nu suntem suficient de pregătiți pentru a activa în acest domeniu. Văduviți
de atitudinea lor refractară și, pe alocuri, belicoasă, și protejați de insistențele
unora de a crea ceva unic în țară, căci altfel însăși existența noastră s-ar fi
dovedit inutilă, ne-am fi petrecut o bună parte din zile plângându-ne de milă,
blestemând alinierea stelelor și considerându-ne o victimă a societății chitite
să promoveze non-valori, purtând în frunte însemnul ratării, al inadaptării.
Umilințele și jignirile lor s-au dovedit cel mai prețios dar și factor motivant în
înfăptuirea acestei premiere: o lucrare despre gramatica limbii hindī, scrisă
de un român, în românește, pentru români.
Dr. Hilda-Hedvig Varga
12 iulie 2020, București
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sau din librariile noastre partenere.
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