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NJC. DENSUŞIANU.
Vechi cîntece şi tradiţii populare româneşti.. Texte
poeticedin răspunsurilela "Chestionarulistoric"(1893--18g7).
Text ales şi stabilit,
studiu introductiv.note, variante,indici si glosar de r. Oprişan, Bucureşti,Minerva,1975,3gGp.:
Editarea selfctivă a textelor folcloriceprimite de NicolaeDensusianuîn
răspunsurilela C'estionarÎudespre tradiţiunile istoriceşi anticităţileţerilor locuite de români (1, Bucureşti,189:5;II, Iaşi, 1895)oferă, în primul rînd specialiştilor, un preţios material documentar,ignorat multă vreme. sau cunoscutnumai
parţial de foarte puţini cercetător:şi, În acelaşi timp, o antologiede texte poetice popularedin celemai frumoase.
Studiul introductivpropune o nouă optică asupru savantuluinedr-eptăţitde
posteritate,care a fost Nic. Densusiauu.Contribuţia'SIaîn istorie şi folcloristică
este roconsidcrată
de 1. Oprisancu deplinăobiectivitate.
Frate cu Aron şi unchi al lui avid Donsusiauu,Nic. Densusianunăscut în
satul Densuş(ŢinutulHateguluişi nu al Făgărasului, cum, greşit, îl Iocalizeaza
autorul studiuluiintroductiv)este comparatcu B. P. Hasdeuca erudiţie şi preccupărl.
După debutul în revista "Familia",cu poezie şi articole de istoria culturii,
Nl«. Densusianudevine colaboratoral ziarului "Orientullatin", unde continuăsă
publiceînsemnăride calătorre,recenziişi studii de folclor.Prima lucrare istorică,
scrrsă în colaborarecu FI'. Dame,studiază elementullatin în Orient, Les Roumains du sud, Macedoine,Th.essaiie,
Epire, Th.race,Albanie,aoec=imecarte etnographique(L'Elementlatin en Orient),Pai-is-Bucarest.1877,şi n:±hrcheazti
începutul uneiorientărimai fermespre cercetareaistorică.
I
In urma unei asidue documentăriîn bibliotecilei arhiveledin Transilvania
i Ungaria,Densuşianuscoatela lumină,în 1880,un volum de documentereferitoare la istoria românilor, care-i va aduce titlul de membru corespondental
AcademieiRomâne,apoi o monografiea răscoaleilui Horia (1884),distinsă cu
prerniul"HeliadeRădulescu''.
Urmînddirecţia propusăde Academie,de a se reconstituiistoria românilor
de după retragerearomanilorşi pînă la ÎntemeiereaPrinolpatelor.Nic. Densuşianu IMi publică,în 1885,un volumde Monumentepentru istoria Ţ'ierelFăgăraşului şi, Între 1887-1897,şase volumede documenteapărute în colecţiaHurrnuzachi, acesteadin urmă culesecu prilejul călătorieide studii pe care Il făcut-o
în Croaţia, Istria, Dalmatiaşi Italia. Constatîndprecaritateaizvoarelorîn legăturti cu această perioadăşi posibilitateade a extrage informaţii consemnateîn
cultura tradiţională,DensusianualcătuieşteChestionarul,conceputcu scopul de
a-i furniza argumenteîn sprijinul ipotezeică Dacia ar fi fost centrul imperiului
pelasg,cu () civilizaţieantică, din care s-ar fi dezvoltatapoi culturile tărilor din
bazinul Meditcranet(teorie dezvoltatăin monumentalalucrare Dacia preistoricii,
apărutăpostum,în 1913).
Pentru studiul istoriei,.Nic,Densusianua apelat la folclor,mitologie,etnografie, artă populară,drept cutumiar,medicinăpopulară, meteorologie,zoologie
şi botanicăpopulară,la lingvisticii,psihologie,antropologies.a, Concepţiasa modernă asupra istoriei a fost însă subminatăde exagerărilede interpretare,istorist-mitologizante.
Chestionarul,întocmitpe baza unei ample documentări,se referă, in prima
parte, la popoarelevechi, la relicve materiale,urme de aşezări,îndeletniciri,in-
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stitutii şi personalităţiistorice,iar în cea de el doua parte, la mituri, credinţeşi
rrturr. eu intentia de a .descoper-iurme ale vechii culturi pelasge.
Numărulde colaboratori,peste o mie, este, după statistica lui 1. Oprlsuu.
cel mai mare elinistoria tuturor 'anchetelorindirecte.iar numărulIocalttât
llor din
care s-au primit răspunsurieste de D:,9,reprezentîndtoate judeţele'ii prJvinciiJe
româneşti.Printre "referenţii"care au tr-imis răspunsurifigurcazămulte nume
care au intrat în istoria folcloristicii
: Til Bud, G. Cătanu. Th. Bălfrsel,Teof'i
l
Frînr.u,Al. Vasiliu, SofroniuM. Liuba, A. Iana, ]\:1.Lupt-seu,1. Teodn?scu s.a.
Recomandările
făcute culegătorilorau fost de naturii s{rasigureun înalt grad de
autenticitatematerialelor,care au fost însoţite de indicatii referitoare la informatori,la data şi locul culegerii,şi chiar încercăride redare a particularităţilor
foneticediulecta.lo.
Interesuldeosebitcu care au fost urmăritc faptele de istorie,
reflectat $i în formulareaîntrebărilor,a făcut ca, în răspunsuri, folclorulSil nu
fie reprezentatdeopotrivăîn toate aspectelesale, ci mai cu seamă prin speciile
care puteau fi interpretatedin punct de vedere istoric: legende,tradiţii, balade,
colinde,credinţe şi. obiceiuri.Poezia lirică este, din aceastricauză. noreprezentativi'!atît în ce priveşterăspîndireacît .şitematicasa..
Pornindde la ideea căb{ttrînii sînt depozitariicelor'I'nai vechi inforrnaţii,
Nic, Densuşianuîi recomandaexclusivca subiecţi,deşi cunoscător-iicelor mai
ample i valoroasetexte s-au dovedita fi informatoriide vîrstă mijlocie.F,ll"i1
restricţiade vîrstă impusă,materialular fi fost, poate,şi mai bogat,deşi, în fript,
culegătorii,
s-au ctb{ltut
deseoride la aceastflrecomandare.
Vastul material primit de Nic. Densusianuprin intermediulchestionarului,
conţine,în afară de piese folclorice,numeroaseinformaţiiprivind istoria,'arheologia,paleontolugin,
istoria literară, cLnopsihologia,
dialectologiaşi etnografia.
Obiceiurilefoarte numeroase legate de zilele săptămînii. de sărbătorl!o
populare,credinţeledespre fiinţe supranaturalesau popoarelegendaresînt consideratede r. Oprisantot atîtea teme demne ele studiat i de valorificat.
Colecţiade folclor editată cuprindepoezia obiceiurilortradiţionale(colinde,
pluguoare.cînteceritualc),balade şi lirică.populară,urmînd ca un al doilea volum - pomenit.doar în nota asupra ediţiei să pr-ezinteproza.
Colindole, aşa cum.SE'remarcăşi în studiul introductiv,sînt pieselecele mai
realizateartistic,ilustrînd, totodatăşi tipuri dintre,.cele mai.vechi. precrestine.
Intre
tipur
ile "rarisime""
1. Oprişan
citează.
Ana
Dochiana,
junelvi
cu leul,
Duh de
.mare,
Colindulsoarelui
si Dana.
Ana
DochiGna'
este,LuptG
-dofapt.
coliudul
Tlacăului plecatIa vinătoarcde ciut« (numeleciulei,Ana Dochiana, si' al votniculur.
'I'roinn,par a fi imprumuturictllteî:îrzii),frecventîntilnit în sud-estulţării. ca.
ekaltfel. şi Duh de mare: Răspîndireatipului elec()lind Lupta jundui ('11.leu/.
în Trans'ilvaniai' Munteniaeste ÎJl'()batăşide celelaltevariante aflate chiar Îl1
ri\spunsurilcla chestionar.Danei(nume cai'(;credem c",u' fi tnbuit transcris
D'I\n.a),colindulfeicicu Iogodniccare vedeapropiindLl-se
corăbiilecu negilţători,
are doar în :hnnI.un .elementmai rar:
doi logodnicivor să zideascăo mănăstin', poateca rezultafalcontaminiirii alt tip de co1ind,
Variantelereul1itcşub titlulColindjLlsoarelui reprezintă,ele fapt. douăti"
]Juridistincte: 1..,tÎ1).ăl'lil
eu cal galbenca .uri $()::ire
(În'.prima variarităflăcăul,,'
iden,tifi.cat
cu soarele)inunnac(truia od:-ibleşte,
cîn11iiJl,
.. uscat şi izvonlte,afla
din piatră seadi, 2.,voiniculcare dlpeşţe]]e sorasoarelui pentru a (),lua .de soţie,
â.cestde aldoileatip'fHnd,într-adevf"tr,mai
pllţin c(1noseuE
. Cu adevărat rare par a Il colindele:ItI":;32şi 47
împletete hi:ivocl
<'il'să prindă l)Cştelecare-i shicăf10rile'47: fatase' rOilgărnameiS-Ok1SC
SEI-]
piiveascăpe flăcăul care pleac'iila ., şi:căruia îi vnspune că.arnîndoise po
trivesc).'Elel11ei1temai
rar intÎlniteprezinUlşF:colindul
nI'. 30,în' care se pot descifra cedinţe, stn\ve(.hidespl;esufletul morţilor întrupat în pasăre:HuJughiţa
a7;hlrat ;' Şi.rlo\'oeulbădiţ6i.1-0luat:,jStlsJncerur.i ,s-oIiiălţat, IDe trei ori cii.
o 'tocat; 1,'.'JIeir b,ldiţa'Du s-o.mai. sculat'';. Qeşr o :contarninarede Ulai multe
I1lOtivF
C:Ullosc'llte,
texthl (11cloi1ce\
'.deVasilcll,'C}(;StjÎ'!}PuÎ1Il
Siveii nu nuniai cii
se' abil'tc"dt'<'lamill'ea'unibte a cîIitecfl()r'de acest tip, clar poat.eofcri,credcm.
şi unelesugestiidesprerosturilemagiceale obiceiului.
't>h.iguşo<îrle,c:eIe
miii şi
multe
provenite
diPtMoldova,sînt. întl'ecele
mai
j.'ll'eţioase
:'I3iese
·ale colecţiei
-ale.geu'ului.,
Apar··ni1n1eroaS<"fragmente
,.inedite
d1;.'
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_--"-_.."-----------_._--un umor savuros,detalii etnograficedintre cele mai arhaice,referiri cu valoare
ele documentla
socialăel satului din secolultrecut. Urătura culeasăde Învăţătorul1.
de la ConstantinMurariu,ţăran din judeţul Dorohoi(deşi
in notă, unde este citată menţiuneaculcgătorului,se precizează:"Dărăbani,jud.
Dorohoi",în aceeaşinotă, ca şi în studiul introductiv,1. Oprisan scrie: "Darabani, judeţul Iasi")publicatăşi în "Hcvistncritică Ittcrnră".IV, 1896,nr, 7--8, se
remru-căprin întindere (peste 700 de versuri), prin valoare documentarăşi
poetică.
Orice viitoareantologiede
'la trebui S{lo Jncludă,oricît de riguros ar fi criteriulde selectarea
Baladele,majoritateadin sudul
se constituiesi ele într-un fond deosebit de valoros,reprezentîndpeste
tipuri tematice. Clasif'icîndu-Iestrict
dupa tipologiaulcătuităde A.l. I. Amzules.:u grupind,in note, variantele sub
titlurile genericedin tipologie,1. Oprisun
cercetătoruluide balade un instrumentde lucruutil.
F'iecăru.i
text din volum li corespundeo notă, în care sînt date, cu lux de
cum a dorit autorul lor, cerceamănunte,toate informaţiilenecesare,încît,
tătorujeste scutitde consultareamanuscrtsutui.
La [el de utile -.înt variantelepublicateîn note listele cu atestări,descriliste, numelelocalitătilor
eri, texte integraleşi fragmente.
insii,în
mai mult decit numărul manudin care provin informutiiIc. care ar fi
scrisuluişi al filei unde se afE\acestea.
La tinuta stiintlfiră LI
contribuie0i tabelul cu răspunsmilola chestionar.
în.
'care
se'rnelti()neaZCl
de
manuscris,10eC\litatea
de unde s-a cules,cuIegătorul.informatorii'
si data
Stabilireatextului a pus
problemeavînd în vedere ortografinveche,
inccrcârilode transcrieref'onctică.alterarea unor cuvinte datorată fie mformatoriior,fie culegătorilorşi, în sfîrşit,grafiilc,uneoriilizibile.
Cele mai multe soluţii alese de 1. Oprisan sînt optime,totuşi, uneori transcrierile sau vmterventrile
sale sint discutabile.Există unele modificări în tcxt
nejustificate,care înl/)(uiesc() for-măcorectă,traditionala.cu una presupusăcorectă ca de exemplu: în manuscris:"La icoană ; Flori de doamnă",în cditic:
,.Laicoani / F'loride iodmnâ" 35).Flori de doamni1sau Flori domneşti sînt
numeledate în pOP0l'unor flori
sau floan;i'lde colţ) (ef.;Zach.C. Pantu,
Plantele cunoscutede poporul român, Bucureşti,Minervu, 1006,
,lp. 99, 101). în
versul ,,0 strigat pe Ilie Mocanu:'(p. 65) a fost înlocuit numele Bolccanu,din
manuscris,deşi este frecventîn pluguşoareledin Moldova.Paptul că. în alt vers
stăpînuli se adresează"Miiibăicte,m{liMocanea(poate ar fi trebuit scris fără
majusculă),nu justif'icâsubstitu.n-e.,
de nume făcută. In unele cazuri, intervenţia
înf(rijitoJ"ului
ediţiei este evident neavenită.ca în exemplu!l urm{ltor: versul
,.C··aşa-iadeiu din bi'ttrîni"este "corectat"în mod fals: .,C-aşa-i datu din bătrîni" (P. 42), elirninîrldu··scarhaisrnul
adet "datini'!,obicei".Alteori,cînd o mo..
difica!'esau, cel puţin, o observaţie1.nnote se impunea,manuscrisuleste reprodus fidel. In citatul "Moşneagubun şmechir; Incins cu frîu şi chimel''' (p. 63),
este vorba, probabil,dc bdll. F'ormaalterat{lDLilliirel
("Esteun negru DunăreI",
p. l'7) este piistratfl,deşi putea fi reconstituitădin alte variante ca cea de la
p. 20, unde g}lsim: "Nli mi-e negru d'uu llOUr-el
". Numele Dana Dargheliana
(p. 18) este eviclentD'Ana d'l'lrdeleana (cu antepunerea lui d' şi pa]atalizarea
dentalei).
Este surprinzătoareatenţia I'ed!.1s{t
acordată problemelorde limbă, pe care
alcătuitol'ulediţiei se parc cii le-a subesti11"1at.
Glosarul,care nu conţine decît o
parte din cuvinteleregionalesau arhaice,este deficitar si pentru cii nu trimite
la paginileunde apar cuvinteleexplicate,deci nu oferă posibilitateaverificări'i
cuvintelorîn context.
Dintre multelecuvintecare ar fi trebuit glosate menţionăm
, darhim, p. 24,
corectscris tl'arhim,s.m. (d. DA al'v6n,arv[m,iaTvant,aT'vant,ar-vint,S.V.arv{me
'speciede ;lrbori',"întîlnitîn poveştişi colinde,rar înv."); băzdollgâs.L,p. 166
(d. DA bîzdoagăs.v. bîzdaacc1.
'bîtă. ciomag'); bueneles.L pl., p. 130,(cL DA
huiamaS.V.boiama'broboadăpătrată ele m{ltase,cu dungi largi de fir stl\.l.bumbac', "inv., azi prin ItîmniculSărat"); chilan 5.n.:p. 166, (cI. DA s.v, ehilâm
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'armă avînd forma unui baston cu secure la un capăt'. Prin analogie'măciucă');
drog S.,p, :30,(v. Scriban,D., s.v. 'arbust'); ghiolbanăs.t. p, 188,(v, DMs.v. 'f'cmeie frumoasăcăreia îi place săcocheteze', "reg."); harar. s.n., p. 1'12,(cL DA
harâr, Iuirâl,s.v, arâT'sac mare de pînză'): hascai vb. p, 43, (ef. DA s.v. tuisc«
'mai multe piei oe se pun spre a lirgi căputa deasupra la ciubotă',"Mold,"),
hi'iitciZe
(probabilhăiteHe)s. pl., p. fiG,(cI. DA hiiiteic,s.v, hinteiu 'părţile din
care se compuneplugul'): ierbanaş,s.m., p. HJ, (cf. DA, s.v. arbr'inâş'albanez,
arnăut', "înv., azi numai în poeziapopulară"; (se) ji'irinoşe,vb. pers. III sg., irnpcrf., p, 174,'a se unge pe păr cu untură', ncatestat.probabildin magh.zsir "untură'; mişiea vb, pers. III sg. imperfect,p. :31,(cf. Soriban,D., S.V.,mese vb.
pers. 1 sg. 'a turna vin in pahare'); ni'ivoloacăs.f., p. 65, (v. CADEs.v, "A semăna -în- " 'a semăna (grîul,secara, ctc.), prin porumbuluscat, fără arătură,
săpindnumai pămîntulcu sapa',,,Mold.");o/(lnivb. IV, p, 186,(cf.DM,5.v.uI6n
'militar din cavaleria uşoară a armatei româneştisau a unor armate străine',
"înv,"); pohe s. pl.. p. 1:3,(cf',Scriban,D., paj;: poin, poul:poqhz-s.v, pâfil 'cureaua de sub coada calului',"reg."); posoacăs.f., p. 1:l4,(v. CADE,s.v. 'sînge sau
puroi amestecatcu sînge', "Olt. şi Transilv."); postavă ,d., p, 6:3, (v, DM, s.v.
'lada în care curge făina la mOi1ră',
"pop,");proti.ms.n., p. 84, (cI. Seriban,D.,
s.v. pratimie 'bună dispoziţiune,bunăvoinţă',"vechi"); socoates. pl., p. 71, (cf.
CADE,s.v, socote'tuberculodl,oftică, istovirea corpuluicopiilormici'); şic S.I1
..
p. 137,(v. CADEs.v. 'lamelc,foiţe de aur sau de argint'); l'indecatadj., p. 115,
'ingropatîn pămînt' (ef. DLHmS5.,litera V); ulei s.n., p. 1G8,(v, ])1\1,5.V.'va:;
făcut dintr-unlemn5cobit',"reg.").
Unele explicaţii din glosar sînt discutabilein privin.ţasensului. Precizăm
de la începutcă am luat în discuţienumai cuvinteleale căror sensuripot Ii con·firmatei1tîtde contextcît şi de dicţionare.De exemplu: bugăt consideratadjectiv cu sensul'bogat',este de fapt adverb cu sensul'destul' (v. DA,5.V.); âisghin
s.n. explicat'un soi de cravaşă'are sensul de 'frîu' (v, Scribi1n,D., s.v.); ghilan,
adjectivcăruia i se atribuiesensul'puturos',înseamnă'bou cu păr Închisşi dungi
albe' (v. CADEs.v.); q/.ed([s" explicatde culegfitor'ger', are sensul de 'şir, rînd
de soldaţi' (cI. DA gleâi'i,8.V.qlir1ă),mnerei adjectiv explicat 'care se întinde
pînă departe', ...Aicicu sensul ele adînci",înseamnă,de fapt, 'albaştri': ,.Mîndrh
cu ocii mnerci",cI. DLR s.v. mieriu1; rînc s.n., consideratvariantă a cuvintului
crîng, pare a fi, mai elegrabflo formfla substantivuluinmc 'parte de loc unde
s-a tăiat pădurea,spre il sluji ca loc de p{\şune'(v. CADEs.v.); stOgOT
("tobor)
5.m.este explicat,prin derivare,de Ia stog,deşi "toboreste definit de DMastfel:
'1. Fieei1redintre parii sau dintre scîndurileînguste (cu vîrful ascuţit) din care
se fac gardurile; ulucă 2, Imprejmuirede uluei; gard, zăplaz'.
Multe cuvinteneînţelese,bizare în aparenţă,ar fi putut fi reconstituiteprin
colaţionarcatextelorcu alte variante,
Versurile:,.Dar în pat ee are nternut.? ; Do/dr.atil,clohicati'i"
(în alte variante clleaceleiaşicolindese ,;punec:[Îîn pat este aşterl1uUi
o pilotă sau chirolil
cu picllţele,chic:ăţelesau chicati'i)trebuie S2\fi provenitdin: "Dar în pat ce are
aşternut?! D-ochiTOtâ,
d-·achicată".
In sfîrşit, rhmîn şi cuvinteneglosate,care nu sînt atestate în dicţionare,ca
de exemplu: decadalma(p. '11),fi1sc1li
(p. 203),qronţoraşi(p. 2;')):hîstoace(p.(2),
hoIboc(p. 20'7),înqlediţi(p, :30),jllvîlt (p, G7),meheri(P. 246),obşlIt(p, 186),poşi$01'(p. 119),potoceZ(p. 1(8),pozar (p. 100),rrlsni (p, 109),minie (p. :32).8cuteias
(p. 222),seguit (p. 1.34),sfr'icUichie
(p, 29),stule (p_175),snpzClle!ac
(p. 197),ze1'bale
(p. 218),zohl'oti(p, 12:3),
veligence(p. 1:3'1).
Hămîne,însă, meritul lui T. Opl'işande a fi alcătuit o ediţ.ie critică.bună,
mult aşteptată,iar dezvăluireaunor carenţe el fost făcută de pe poziţiafolosului
pe care putea să-l aducă şi altor categoriide cc'rcetători.
LuciaCireş
OCTA
V ŞUL1JTIU,
JurnaL,Cluj-Napoca,
Dacia,I!J75,,J:30
p.
"Adevăratamea viaţă este aceeaelinamintire",Este o mărturisiremai tîrzie,
ctilfLl atît mai amară,cari}explicăîn bună rmlsurăacest adevi:u'atEiildungaol7um
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care este Jurnuiuilui O. Şuluţiu..Adolescentcu exaltări enorme,vibrîrid,la bucurie
sau durere,cu intensiuiţi cîteodatăparoxistice(muzica,elepildâ, il face "S{lurle"),
autorul c, cu toată freneziaavintur-iloisale, un iritrospectcare, cu vremea,se va
adîncitot mai mult într-o viaţă lăuntricăzguduitiielecrizede îndoialăşi tulburntă
de nc-l
inisti care sînt mai ales erotice,sentimentale.IncredereaJăr[tmargini eleli]
începutse frînge brutal şi omul se descoperăsingur i rieajutoratîn faţa vieţii.
Heacţiac doarîn nparentăa unui rnizantrop oricumea e .Împiiienjcnită
de multa
resemnare.Sufutiu se dar-uiestocu lin fel ele furie literaturii, care ii procura
voluptăţimai .la îndemînă.(.,posedo carte cum aş posedao :femeie").
Dar nostalgia
tr ăirri, cu toatesimţuriletrczc,nu se stinge,ba .încăe întretinuta de o anumeobsesie
a morţii,care îl InsotestepeŞuluţiu de timpuriu.Cugetari!c lui, de moralist,capătă
accentemisogine : "femeiae comple-xa
in intensitate,nu în calitnle", "sînt femei
pentru care nu merită Si'!te cerţi, nici să sacrificinimic, ma: ales o prietenie".
Reflccti.adin urmă e stu-mtă de sfîrşitulprematur al lui Anton Holban, cu care
O. Sulutiuse aflase mult timp în relaţii Încordate,din pricina unei pasiuninenorocitepentru aceeaşi,cochetăşi Irivolă,femeie.l':pisodulîi. inspiraselui A. Holhan
romanulJocurileDaniei.Moarteaacestuiastinge orice patimă şi ori'iÎcer-anchiună.
făcîndu-Ipe Sulut.usă asculte'de glasulînţelepciunii.
Jurnalul său (' documentulunei rcf'ularr: "sc!'iuaici ca să-in; usurez povara
unei vieţi s.ngurnticc''. Cîteva referiri la propriile-iromane,cO[1'OPlt(:
de o senzualitatemergîndpînă la incest,sugerează,() elat?în plus, () dramâia .sol.i
tudinii.
Cele citeva Icgătur}femininesînt luai degraba trecătoare. Nici prieteniile lui
O. Sulutiu nu sînt prea norocoase,EugenIonescu("geniu. boboc")par-indQ-Idczarnăg;adeseaprin purtări dcr-utan
te. contradictorii..Jurnalulacesta,ca atîtea altele,
predispunela meditaţiaasupra unor destine.Bolnav,EugenIonescue astfel corn
pal.irrutde duiosul,femininulŞuluţiu: ,.e.îndva muri. va pieri un talent r-eal.
Pâcat!" Ti era dat, însă. lui Şuluţiusit se stingi]prematurI Mult înaintea.')ia lui
G. Bacovia,desprecare scrisese:..dure-rosspectacolal unui suflet naufragiat,IOCll-'
ind în nestire intr-un trup enlriipbnat".
Din caprimil« sinistre ale soartct.
Caracterizărilelui O. Sulutiu, de obiceidrepte şi măsur-ate.au aproapeÎntotdeaunao tUS[lmai durir,uneorisarjatii,CE:nu vi.\cleste
cîtuşi de puţin în autor un
observatorabsl.ras:NichiforCrainic- "sumbruca un mistiC'.G,'av aristocratic.
deşie ţilr'imoiordinar":E. Lovinescu- "matahah!preistorice}
cu figllnlde 3ndrogin.
AntiteZ{l
faţi'\de eleganţasi fincţeascrisuluis[nr"; NapIonescu--'i.ironic,erudiţie,
ineerc{u'ielPschimonosireil limbii. tn.w1
lI'i ora[()J'iec\îcrcusite".(;nele observatii
cum sînt aceleadespre M. Eliade.P. Cornarnescu,M.
.
"L. Hdn:eanu,'a;'
putea contrariaprin anumitenot3tii.poate neclrl'pte,poate nu. oricumneaşteptate,
dintr-ununghi.foartepersonal.
DaciiO. ,';>uJuţiu
e, .Înt]'esemeni,un J1('integrai.
[ui politic C ÎllS;'l
sigur,mai pătrunzătordecît,de pild{l.acela al lui CarniI
Erau anii cind
tolulin jur se Înfclţişaca o "lurnehaotiei'.şi nl'buml".,.Coboar{l
lnturwricul".rosteste
aulor'ul,cu glas profetic."Epocabarbarieise apropie".Dar lCIl1Derarnentul
său nu
este unul combativ.1':1se ]'ep]iaZ[l
c;Mrc!ileratură.spre criticii,de la care ia iluzia
de forţi'i(,.nucontemplu,ci lTC'CZ").
Dei gînd.c:;te
mod('rncondiţiacriticii ("critica
c numaiopcriide descifran a unui organismestetic.de amplificarea emotieiestetice i de conslt'uircpe baza
g{lsi
t.e în opera de artl"), O. Şuluţi11nu
si-a U\uritun sistemcritic.Nici
nu i-a dat răgaz.Tns\el rămîneunul dintre
comentatoriide literaturiicei mai echilibraţisi pertinentiai epociioale.H.omanciel'ul nu s-a inrpus.cL:l'jurnnllLlS[:1.1
arc ir::H1inţ"ia
unui adevărat.(ldeseoriilnpre
sionant,roman.
FlorinPaifer
C.i\MILPETHESCU.
Note zilnice(1927-Hicl0),
Bucuresti,Cartea românească,
197),208p.
tn ruplu[ capuluinu şi-ar Ji l]1chipuitCarni1
Petrescu,1l1ilrele
lucid Camil,di
aceste note zi/.nicear putea S{l-jjoace Ull asemenea]'englri C\('i urnaluI său.
conceputca un ..dosar de m{lrturii,cvidcnt subiective",{'
elin dorinta
de a ,.reparaimagineape carc si-o fac şi şi-o vor face oamenii"despre el. O pledoarie,deci, cu strategiaei putin naivă obstinaiEl,
dictnt{tde-voinţa trufaşLldC';3
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impuneposterităţiiimagineacea mai profuudâ,cpa mai aciev.irnta în fond cea
mai avantajoasa__o,a scriitorului,bintuit de îndoielicrispantc,oscilîndîntre tirriidltăţi şi inhibitii paralizanteşi superbii vdc-ndreptul mcgalomanc..Jvl-arnrnultumit Sitscriu ceea ce aveam interes să fie ştiut'·,.narturiscste sfidătorşi aparent
cinicCamilPetrescu,f{\răsă-stdea semnacă "jurnalul",pc care îl trutcazănăzur-os,
cu desconsider-arc,
S-a!'putear-azbuna,
trădîndu-l.
Imagineaautorului,aşa cum se adună din sporadk:clcînsemnări.nu-l evocă
decît arareori,şi atunci mai vag, pe Camil,cel riSlsElţat
de atîta vreme în legendele istoriei noastre literare: un suflet pur răsrrrnt în irizările de un albastru
dens,fascinant,ale ochilor mari, cu o privirea chreiintensitatee parcă sporitit de
r-hinuitoaroa
surditatcşi, mai ales, de sentimentulei. Personajcapricios,de umori
neaşteptate,intolerantsi irascibil,cu stranice mînii,altminteriscinteietorde.verva
biruitoareşi însufleţitde un curat patos al ideii."Sufletplin de idei" avea să-I
caracterizezeG. Călinescu,Şi iată cil un fel de frate mai vitreg,parusit de farmec,
ni se înfitţişenă din "infidelul"jur-nal.E, mai întîi, un tînăr introvcrtit, cu multă
iubire de sine, descumpănitde prcscntimentograve, cum al' fi obsesiasinuciderii
inevitabile simplăvsupcrsti
ttc cam llvrescă,Etdl modulatiicu adevărat drnrnatir:e.Omul e ned:tjit, tracasat de nenumăratelemlzcrtlcotidiene,şi mai ales de
sărăcie.Toate acestea exaspereazăpe scrntorul şi aşa dezechilibratde o pc-rsoverentăneurastenie,agr-avîndu-i.
'ii nu e În asta nici un paradox,complexulmegaloman.("Cindse supără, nu se înfurie, ci este disperat",îl intuia foarte acut
O. Şuluţiu).Rctractil sau vehement,plin de morgă ori căzut în stărl de d<"primare, Camilrărntnoun neadaptat,dispussă învinutascămereunu propria fire, ci
neînţelegereacelor din jur. Orgoliulîntunecă,aici, luciditatea.Dar el e explicabil. La vremeaaceea,CamilPetrescuera într-ndcvăr,ca scriitor,ca dramaturg
în primul rînd, un neînţeles.Pieselesale s-au impus cu greu. Iar Danion,întruchipareşi a grandomanjc;unui scriitor cu aspiraţii enorme,era sortit unei mult
prea îndelungateaşteptări,Atîta doar că, în jurnal, drama, reală, ti autoruluise
chbcrcazăîn răfuielimai mult sau mai puţin marunte,în nâduf'ur
i i iritări de tot
soiul.Oricum,sînt paginifoartevii,
Puţin corrvingâtoarc
apar, oricît al' părea de neaşteptat.pasajele('u tente de
Illozofarc.Incercareadc .n tcorcliza nu prea duce,în notelezilnice,la fericitecristalizăr].Nici IlUera, probabil,locul pentru înalte speculaţii,de feriomenolog.
Ceea
ce precumpănesteeste însă credinţa îndftriltnin'i,himerică,a autoruluică, oclatii
constituit.sistemulstIU"substanţialist"ar putea &ilasigureromâniloro splendidh
glorie culturalfi! E de recunoscutintonaţia oarecum turmentatit. gesticulaţia
grandilocventA
care. ciudat, îl evocăpe Al. Macedonski,
şi el din aceeaşifamilie
de genii încă neînţelese.,.N-amavut curajul sa înfrunLridicolulimens de a fi
un geniu",declar[\scriitorul.O va face totuşi.indirect,prin al situ Danton.Argu-lnentelesale iau cîteoc1aicl
o turnudtcazuisti6t; in cazullui T. Arghezisau L, Blaga,
de pildă, geniuln-a Eleut decît să succead{\
reputaţicLOr, reputaţialui Cami!Petn'seu nil E'consolidatăI Geniul,prin unnare, !l-are încă a i se simţi obligat.
Dpocamdată,
orice mijloc(' bun dacă el prorniterIvnita celebritate,Şi CarniIPetrescu, precum altădat[lMacedonski,îşifăure',te visuri de inventator.El irnaginează,astfel, ,'iidpscriecu toată seriozitatea,o "parasuL{1
--- balona:;;",
E ispitit ;;i
de chimie.Dar. mai ales. simte () irezistibilăchemarelwntTllstrategiamiliLariL
,.Cunoscesentialulart.eir1\zboiului
cum llUsint jn Europazeceinşi să-I cunoascii".
Candicltlrodomontuelfi
I Camij Petrescu,campionulnoocraţiei,nu se opreşte aici.
e" seninătate,el revcndidinici mai mult ----nici mai puţin decît conducereai1p{ir-llriipasive,îmbolditde fastuoasailuziecă în acestfel ar pulea duceneamul.1'oro<1nescla izbîndă! Dal"marelestrateg isi dă indata în 'vileaginocenţapoliticii,dezorientat de vrelTlurilctulburi Şi incOl'datc,CamilPetrescu,d, nu-i cîtuşi de puţin
un argunlPntppntrutloocratie.
i'\eesLorgoliuhipertrofiatîi perturbă scriitoruluişi relaţiile de zi cu zi. Spirit.
t.eribilde anxios,mereula pind{l,cu lwrviiin tensiune,crispat si din pricinainfir-mităţii sale, CamilPet!'esC'll
apare nu nUIIlaica un ins greu adaptabil,dar uneori
insliJ)()rtabil.
Prieteniii-au ÎC'rtat-ode multe ori. Dar în jurnal, cum sjJuneam,far··
mpculoITllrlui
nu subjugl defel. istovit de atîtea nemulţurniri'îi îndoieli mflcin[ttoarp.
Cît privc:;;teunele portI'etesau earactedziiri.elp nu par ieşIte de sub pana
t.muiromancier,Poate,mai curînd,a unui pamfletar,Au dacă nu relief,o anumit:l
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violenţă a tonurilor,aşkrnute la repezeală,în afara preocupăriide a construi.
Antu.alofilul Camil Petrescuscrie,firele, [{leiiun scrupulneapăratbcletristic.Căci
adevârul,pentru acest propovăduitoral nutcnttcltâţii,nu are nevoiede înflorituri.
NumaiCi)adcvărnl,adevăruldespre sine elin aceste note zilnicenu se potriveste
înrocmaicu acela Ia care se gîndea,cu ncmăsuratcrgoliu.iscat Şi din dramatice
Îndoieli,contradictoriul,frCllnîntatul,
uneor-ifremătătorulCmnil Petrescu.
FlorinFaiJer
HOMCLUS
VUIA,Studii de cinoqrcijieşi folclor,1, ediţie îngrijit de Mihai
Pop şi Ioan Şerb,prefaţăde MihaiPop,bibliografiecomentatăde IoanŞerb,BUCL1rp.ti, };dituraMinerva,HJ7.5,
41a p,
Iniţiativa
editurii
Minerva
deetnograflr-i
a realizaoromânr-şti
ediţiecriticii
lucrărilor
lui Rornulus
Vuia,consideratdrept creatorul
ca CI
dtscipl
ină independentii
si bine corrturata,constituieun adevăratcvcnimcn
t cultural.Cu atît mai mult cu
, opera ştiinţin;[la c{\rturaruluibănăţean,cuprinzîndstudii şi articolepublicate
în periodicesau rfimaseîn manuscris.apare acum pentru întîia oară rcunită în
volum.Scrupulozitatea
ştiinţificăce se constatăîn alcătuirea volumuluieste meritul
principalal editor+lor
: MihaiPop şi Ioan Şerb.Din acest punct de vedereIucrarca
poate sluj] elemodelîntreprinderilorviitoareîn clomeni
\11respectiv.Precedatăde
un substanţialstudiu introductiv,ediţia cuprindepatru secţiuni tematicemenite
Sil puna 'in evidentăliniile directoareale actlvitătitlui Il. Vuia: Studii si cercel[lri elnologice(teoretice):Studii anLropogcograIicc'
şi.etnologice(monografii);Cercctărl asupra ocupaţiilor'ii tehnicilorpopulareşi Cercetarimonograficeantropogeograficeşi etnografice.Volumulla care ne referim,primul din ciclul proiectat.
întruneştelucriirice aparţinprimelordouăsecţiuni.
Cartea debuteazăcu articolul-program
Etnografie,ctnolof)ie,foLclorcare face
parte din prelegerileţinute de Rornulus Vuia la Universitateaelin Cluj, in
1»215,
la 17 ani dupa ce Ovid Densuslanususţinusela Univcrsitateadin Bucureşti
cursulintroductiv:Foiclorul,CumtrebuieînţeLes.In ştiinţa folclorică'ii ctnografică
se produseseîn acest interval o puterniciiefl'l'vesccnţft
atît pc plan universalcît:
şi pc plan naţionaLRind pe rînd se dczvoltaudisciplinelespecialedestinates;,
studiezeanumitesectoarealr: culturiipopulare.In acest context,.dcvenoanecesară
o precizare,o delimitaremai ncccntuutăa domeniilorde cercetarespecificefolclorului.etnolog
iei şi etnografiei.Lucrarealui H,Vuia reuşeşte:sii sintetizezedin
meandrelernultiplelorteorii contradictol'iidefiniţide adecva,1edomeniiloranalizate, multe dintre ele fiind în concordanţăcu cele adnliscşi astăzi.După o amplă
trecereîn revistă a concepţiilordespre etnologicale specialiştilorfrancezi,angloamericanişi engleziîn decursulistoriei.începîndcu primeleltHTăl'ide etnografie
'ii folclori încheindcu analizadl'taliaU\il dc:Jiniţieipropusede M. Haberlandautorul îi precizeadlopticapcrsonal{\:..Etnologiaeste tiinţa care studiazădin pune[
de vederegeneralşi unitar elementelevieţii economice,
socialei culturalela toate
popoarele"(p. 12).Termeniide folclorşi etnografiesînt prezentaţiîn cadrul evoluţiei fireşti pe care au avut-oacestedisciplinede-a lungultimpuluiatît în vestul
Iur()peicît 'ii in ţara noastră.Ddirnitîndu-şipunctulde vederecu privire la etnografie şi folclor,H. Vuia propune() soluţie'ele echilibruîntre teotiile filologicei
celeantropogeografice.
Format în şcoalagermanii(a urmat la Berlin cursurilede
etnografiei)i antropologieale ]îrofesoruluiFelix von Luschau)Vuia se detaşează
de concepţiileacesteia,evitind exacerbat'ca nationalistă. Penlru e] etnografia
moclern[i
nu consttlîn ,.cfmlal'ea
elementelorconsiderateca pUt'naţionale,ci dimpotrivă.ÎncCl'celareaserioasăşi obiectiv{\a civilizatieirurale spre a aiia elementele ci componente,atit cele autohtonecît :-;istrăine. în a urrrrăristratificărileîn
timp i spaţiu,pn'cumi toate influenţelevenitedin domeniulprovinc:iilo]'
culturale
cu <"arepoporulrespectiva :fostin atingereîn cursulveacurilor"(p. 35).Lecţiade
deschidereil cursuluide etnografieconstituieşi acumUll importantpunct de referinţii pentru cercetătoriiculturii populare.datorită viziunii unitare asupra disciplirrcipe care o funclamentala noi. datoriUipl'eciz[\l'ii
terminologiei::;idelimitării
domeniilorrespective,datoriEivastei bibliografiiromâne şi universaleconsultate.
Intre 1922-1929.RomulusVuia cel'ceteazăTara Haţegului,zona Pildurenilol',
Banatul,zona Beiu:;;ului,Manlmureşul,
Făg{u'aşul
cu scopulde a depistaşi selecta
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obiecteetnograficepentru colecţiileMuzeuluiEtnografical Transilvanieidin Cluj.
Cunoastereaamănuntita si exact l Cisatelor străbătute îi faciliteazăalcătuirea
monog;'afieiSatul T01nânesc
din Transilvaniaşi Banci, o prezentare minuţioasă
documentatăa aşezărilor româneşti,lucrarefăd\ precedentîn literatura noastru
specialitate.Criteriilefolositeele R Vuia in analiza sa sînt multiple: planul
satului,structura Jui internă, densitateafii felul de grupare al gospodării
Ior. ocupaţia locuitorilor,hotarul comunei,forma ei oxterioarâ etc. Stabilindmai multe
t.ipuride sate, cu case izolate,răsf'uate,îngl"ămădite,
sale a,ezateele-alungulv.iilor.
de-a lunguldrumuluis.a, etnoaratulconstatăvechimeaaşezărflorromâneştişi preponderentnlor în zona cercetată. CUlloH'itereil
fenomenelol'.şia motivaţiei lor
social-economice
este remarcabilă,iar cor-pasuldatelor informativede-a dreptul
impresionant.Ample si minuţioase,investigaţiilede teren f'undarnenteaza teoria
lui RornulusVuiaasupra antccedentuluipe care-Iau a.şezărileromâneştidin Transilvania .şi Banat :faţă de cele ungurestişi săseşti din zonelerespective.Aceeaşi
concepţieva fi reluată şi în studiile: Contribuţiietnograficecu priviTela formarea
culturiinoastrepopnlareşi a poporuluij'omân,şi Dovezietnograficepentru vechimea şi continuitatearomânilorîn Transilvania.De data aceastaargumentaţiaapare
îmbogăţităcu date despreportul popularşi ocupaţiilepopulaţieiautohtone,cu dato
toponirniceetc. Demonstraţiaştiinţific"tsolir.ita nu odată argumente lingvistice.
Pornind,astfel, de la terminologiaromânească,de sorgintelatină, a casei ele zid
(casă,'uşii,părete, fcreastrăjdeosebităde cea a casei de bîrne (cu o terminologie
preponderentslava).Vuia conchidecă ..poporulromânÎntr-o perioadămai veche.
fnaintcelea trece la o viată pastoral{lfllaiiutensăsi înaintede r-ontactul cu slavii.
nu il fost numai un POPOl:
de păstori trnnshuman
ţi sau chiar nomazi,cum susţin
unii, ci şi citadiniîn parte, deci un popor care a trăit şi în case de zid şi r.ar«
numai în perioadaconvlotulr+i
romano-slavea trecut la o mai pronunţatăviata
rurală, cladlndu-si,după modelulslav, case de bîrne" (p. ;>:3).
Evoluţiasemanticăa
multor cuvintede originelatină indic» () rusticizarea vieţii populaţieiromanice
de pe teritoriul»atriei noastre,care a declansatîn modfiresco rusticizarea limbii
latine.Idpeanu'este noua,ea a fost susţinutăde numerosilirigvisti, printre care se
numaraşi Sext.i
l P\lşcariu,darpentru prima oară în sprijinulci sînt adusesi argumenle etnografice,
După ce rr-marcăverhimcamare a agriculturiila români,subliniinddt niciunul.din tipurile de plugur! arhaice existentela noi nu este de origineslavă, ci
anterioara.şi demonstreazăvechimeaculturiloragl'arepc îuăltirnl în Transilvania,
II..Vuiase opreşteasupra pastor!i.ului. în multe din lucr6rile maghiareşi germane
ale acelorani, raspindh-capăstorltuhnde mari proporţiila româniconstituiaunul
din principaleleargurr.crueale teoriei nomadlsmuIut.
teorie ce căuta sil infirme
vechimeapopulaţieiautohtone.Rornul
us Vuia demonstreazăcă în realitate nu se
poate vorbi de existenţap[lstoriLuhli
nomad.Dintre cele douăsprezecetipuri şi variante ale pastorttului elin nordulDun{lrii,apte sînt în strînsă legtturfl cu agricultura, iat' forma cpa mai riispînclit6estl' tipul ele piistoritagricol-local.Nici la
rom[wiidin sudul Dun,:triinu există un nornadismpastoraLci se constatădoar
p:'ezenţaunei .,transhumankcornplexe"in cadrul căreia se produceo alternare a
douăp{\şunifixe (varala nnJnte,iarna la şes).
Tnlucrarea Dovezietnograficepentr<L
vechimeaşi cont'inuitatearomânilorin
TTansi!vanio
se subliniazC\
necesitateacercetăriidatelor C'tnograficecare devin
auxiliarepreţioaseale istoricimai ales pentru cpocilevechi.ClI cît dovezilearheologicesînt mai sporadice,)i nesiglll·e.cu atît creşteimportanţacivilizaţieipopulare
arhaice,depozitarEl
a nunwroasern{p'turiiistorice.După ce expune specificul10cuinLelor
rurale românestisi a îndeleLnicirilor
specificeacestorlocuri.VuiaconstaUi
c{lromâniiOCltp,"i
din v'r,'mlll'istrăvechip{\ll1Întul
Transilvaniei!?ică nici una din
nationalltEltile
conlocuitoarenu are o ..civilizatieruralll cu caracter'mai autohton,
avind toate semneleunei civilizatii străvechi'adînc înrădăcinate în trecutul şi
plunîntulacesteiţiiri ca poporullom,în"(p. fHl).Spaţiulmioritic(piciorulele plai)
si munteleau fost ocrotitoriiacestei străbune Vieţi .,etnografice.Este de aceea
semnificativerl aa-zispJe ţ;r1ri,'fara Oaşului,Tara Mal'amureşului,
Ţara răg{H'a
şului,TaraBîrsei, Tara Haţ.eguluiş.a.formeaz{\şi astăzi adev[\ratccitadeleunde
,.neamulromâncsci-a putut ('OllSETva
putereasa etnidi si str2l\rechea
sa civilizaţie
Cllltohtc}DEI
rura16,care este mtlrturienescrisă.dar mai siguri\,CIvechimiisale pc
iewes'te
plaiuri cbiar decît.documentelescriseale cancclariilol'curţilorstr{linece nu
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cunosteausi nu luau la cunostinta viata adin«inradâcinata pcrrnanC11t,:},
dar fe!,rei
istor:«a m:lrilormaseelela tară'" 9nlOD),
Conceputin anul 192(
LegendaIvi Drnijo»,Contribuliipentru explicarca orlgineişi j()rm.iIrii.
legencleipridtolll'e Ia intem.eierea1\,lo1dovei
H,prezintil
prima încercareîn literatura de spC'cialitatc
ele a stabili sorginteaacesteikgenc]e
heruldic«.Cercetareavariantelordate de c']'onÎci1e
slavoneşti,de Gr. Ureche,iVI.
Costin,D. Cantemirsau ele(;ociexBuruiinusinclicapuţinediferenţe,Legendadespre
eroulcare ajungein locurinecunoscute,
după ce urmaresteun animalmisterios,este
atcstatâ Ia numeroasepopoareeuropenei orientale,Din această multitudinede
varianteIl. Vuiaia, pentrua le c-ompar-a
cu lcgenclarornfH1e:lscfi
variantelemaghinrc
şi variantele poloneze,Deşi nu este exclusăposibilitateaunui împrumut de la
popoarelevecine,legendaromănească.variantâ a aceleiaşiteme universale,nu este
Lipsităde specificnaţional (cum o cCl'til'idi,spre exemplu,prezenţazimbrulutîn
loculcel'bului),Studiullui Vuia este def'avorizntde puţinelevarianteluate în discuţie, autorul insusi simţind necesitateaunei reveniri asupra subiectuluipentru il
liu'gisfera comparutivistă
cel puţin cu variantelec-unosrutela slavii de sud. Tema
lucl'ilriia fost reluată şi adînrita eleMircouEliadeîn volumulDe Zolmo;risii Gen
gis I<lwn(Pari»,1970,p. ]:11-1Gl).
Ipotezeineditesînt cuprinsein ar-t.icolu
l OrigineoJOCUlui.
de C{L!uşari,
in Dacoromania,
II, 1922,i reluat în «omunicare.iprozent.ntăla Iestivalul
tionuteledansuripopulareţinut la LondraînU);l:i,Pornindde la prezenţa
tacolulCâl.uşari!or
a două.elementemitice pronunţate(raportuldintre r.l ..c''',,;
soarepe de o parte i legilturaÎntre cMuşarişi zincpe elealtii parte),Te.Vuia
sider[\acest joc in strînsă legituril cu scrhliri1epraeticlitela anticclcFtosalio.Obiceiul călusartloreste prezentatîn toată complexilateasa, fiind indicatenumeroase
practiciauxiliare.Jocul Călllşariieste definit ca un obiceide asociaţie,asemănător
cu dansurflece însoţeaucultul solar Ia diferitepopoareeuropene.Lipsa raportului
cu vegetaţia,esenţialla alte popoareîn cadrul acestor sarbătorlele primăvarăşi
de vară, ii subliniazăoriginalitatea,Studiul lui R. Vuia despre calusar!rămîne o
primiitreaptă în cercetareariguroasiiil acestuiobiceimullisecularşi prezint"llUI
interesdeosebitpentrucercetitoriicontemporani,
chiar dacă,pe alocuriautoruleste
tributar unoridei depăşite.
Apărut în condiţiigraficf' remarcabile"])l'imulvolum al S{mlii!orde etnografieşi folcLoreleIlomulusVuiaesle însoţ.it.c!eun rigurosaparati-ritie,precumi
de un bogatşi variat materialilustrativ: schiţe,fotografii,hiirţi deJ]ueruetc, AelrcsÎndu-secu preCilderespecialiştilor,lucrarea este accesibilăO1icfiruicitHor interesat de cUl1oa,'jlerca
cuILuriipopularel'omEmeşLi.
Cartea se nulnăriîprintre reuşi·tele de seamllale EdituriiMinerva0i constituie() garantie
tinuta volumelor
Ul'rn[l!oare.
.8ilviaCiubota;'1L
\V:B;HNEH
llAHNEH.Die IexikaHschenBesonderhcitcndes Frii.hrornanischen
in Sildoste1Lropa
(Sitzungsberichte
der Sichischen Akadcrnieder Wissel1sehaften
zu Leipzig.Philologisch-historische
Klasse,Bancl 115.Hcit :3),i\kademie..Verlag,
Berlin,lD70,124p.
TIl această lucrare \:1/,Bahner realizeClz,[1
o valuroas\ sinlez{lcritid\ asupra stadiului adual al cercetărilor privind trăsăturile l,'xicalc specifice ale
limbii romanicetimpurii din sud-estul Europei,.faza cea mai veche din istoria
limbii române, a limbii dalmate dispărute şi a elementelorlatine din lexicul
limbii albancze,Problemaeste jlUS{l
în cadrul general romanie,avîndu-semereu
în vedere preocupareade a scoate în relief poziţia aparte a lexiculuiromânesc
strElvc,ehi
în comparaţiecu cel al Jimbilorsurori, în procesulmai larg al dife··
renţierilorlingvisticeîn interiorul Romaniei.Totoclati.i,
autorul este obligat să-şi
formulezepunctul de vedere şi in problema dificilă şi mult controversatăa
periodizi.irii
istorici limbii române, epoca de care se ocupă constituindfaza cea
mai greu ele reconstruitdin istoria limbii noastre, cînd se face trecerea de la
latina popularăla limba română.Privirea autoruluiesteînclreptată cu precădere
asupra procesuluide devenireistoric{\.,
de constituirea trăsăturilorlexicale spe-
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cifire ale limbii romane "primitive"("Ul'l'urniinisch")
in spaţiul lingvisticdacomoesical "l'OJnanicii-timpurii",
Prin "romanica-timpude"
(Friihrornanisr-h)
autorul
înţelegeacea Iază din istoria limbii latine popularoin CFU'C
apar primele dcose
hiri regionalede la baza viitoarelorIirnbi romunice, aşadar o fază nouă a Iatinei popularo care pinti acum fusese relativ unitar;',(p. 70),W. Bahncr are în
vedere tol timpul numai lexieul fundamentalde originelatină al limbii române,
apoi cuvintelestrnvechinclatine. autohtone,vechi gl'ece,'itisau vechi germanice,
clar rezultateleperiodizăriischiţate îşi menţin, în linii generale,valabilitateai
pentru celelaltecompartimenteale limbii. In procesulde Iormarea limbiiromâne
din latina popularăpot fi distinsedoua faze: una care se situeazaaproximativ
intre secolele al IV-lea -- al VII/VIII-lea, antel'ioar{l"acţiunii propriu-zise
a ir.Hucn
tci stavo",i il doua ouprins» între secolele al VII/VIII-lea al
lXiX-lea,. cînd arc loc contactul lingvistic rumăno-slnv Obiectul lucrarii
îl cunstituio numai primu raza. Ea concorda cu epoca în care s-au produs
difernnticrjlc lexicale romanice timpurii 'ii în părtrlo ele apus ale Roma..
nici. difr-rc-nti
cri scoase în evidenta ele cercct\tori ca \\1, von Wart.burg.
.T Jud, C, H;Jlllfsi alţii (p. 10;)),Li'psindinformatiilelingvisticepentru accas1<'l
ejJoc<3,
deoareceinscripţiilelatin,' si textele din provinciiledunărenepot fi pu:«:
prea puţin la contributieîn acest sens, sarcinape care şi-o ia cercetătorul,anume
r('constituireatriistiturilorspecificeale Ioxicului limbiiromanicetimpuriidin sudestul Europei,nu poate fi reaEzaUIdecît prin folosireaunei metode complexe.
Kl constă din abordarea lexirului fundamentaldin perspectivacornpar
ativ..isl.orit.a, din cea a ,.geologieilingvistice"şi elin tratarea Iiccăru!element lexical în
cadrul cimpuluionomnslolngtc
din care el face parte, Rezultatul este alcătuirea
unor micrornonoarafii
pentru fiecare elementlexical din fondul de bază, în care
s,i fie refacut :';ii,pe cît posibil, explicat procesul complicatal .Jupter: dintre
sinonimelecîmpuluionomasiologic
studiat,sti fie surpr-ins>
suprapuner
ilc şi dispariţiile lexicale,noile rcgrupări ale sinonimclorîn timp i în, spaţiu,Se urmăreşte,
aşadar',refacereaprocesuluidinamicelr'schimbareil vocabularului.Metodaimpune
luarea în consideraţieil tuturor clialecLelol'
i grajuri]o]'rornâncşti,a limbii textelor vechi. şi cere sti nu fie uitată perspectivamai largil latinii şi romanic,],
Abordareaproblemeinumai din punctul de vEdereslrict etimologic:,
pe care se
bazeazEl,
dealtfel,!ii numeroaselestudii, mai vechi sau mai noi, de statistic[lCI
elementelorlatine ale limbii l'om[me(de exemplustudiul statistic şi cornparativ
al cuvintelorlatine păstr-atenumai în românL\,
al cuvintelorlatine păstrate numai
în unele dialecte rom[lneşti,al cuvintelorlatine din român;'lşi albaneză,al cuvintelor "panromanicc"dc.) nu-i mai apare autorului ca fiind snficientăîn stadiul actual al cercetărilor,dei el nu neagAvaloarea şi iIl1portanlaunor astfel
de studii pentru stabilirea indiv.iduaJiti\ţii
limb.iiromilnefaţi de celelaltelimbi
romanice.
Metodade lucru a lui W, Balmereste ilustrată în cap, VII, intitulat Einige
Bcsonderheiten
de, gnmdleuendenjl'ilhromanischen
lVurtschatzes
in Sild()steuropa.
Sînt studiateîn cadrul cimpuriloroIlom.a.'iiologice
respectivedenumirileromâneşti
pent.ru'gît', 'beregată','cenEI','gw;;[\',cu toate implicaţiiledialectalc,istorice,stratigraficej cu interferenţeledintre terminologiareferitoa.rela corpul omului şi
cca referitoilre la corpul animalelor.Un alt microsistemonomasiologic
studiat
este cel referitor la !loţiunea'iniIni"i'
şi 'suflet' in l"<llnânii,
apoi la noţiunile'mare',
'sărac',şi
.'bolnav',
'a lucra',
'bogat',
(P'.
7)-1().l),
personale
se
găsesc
in discuţiile
referitoare
la 'război'
cuvintele
arom,
arugăCnntribuţii
(p. 4D--51),
dr..(l cnst.a,
iLtrăi, a vieţui.(p, 57-5D).Procedeulfolositduce·la rezultate interesante.Aplicat
cît mai multor elementedin fondul lexical moştenit,el 'Vaatdueelumlninoi .în
cunoaşterlc'CI
proceSUluidinamic:de consLituireCIlexiculuifundamentalal limbii
rormîneîn perioadamenţionaU\
i în celeurmătoare,
Pe
lîngă
cele.
artitatc
pînă
4cum,
lucrarea
lui \V.Bahner
istorical preocupeÎrilol'
referitoare
la lexicul
eleorigine
latină al conţine.
lirnbilorun;unplu
l'OmHllice
(cap, Vl. Der lateini,cheGnincLlitock,
p, 45-7li), o pl'czentarecritică a stadiul\JÎ
actual al cercetărilorreferitoarela elementeleautohtoneale rOImînd(cap, nI.
Die vOl'l'iimischen
Reliktwărterdes Humallischen,
p. 21·35), la elementelevechi
greceşti(cap, 1V, Die griechischenElemente,jJ. 35-:19),la elementelevechi ger-

il

CRITICA
ŞI BIBLIOGRAFU;

manicc(cap.V. Dica[tgcnnanisehen
r';[cmcnîe,
p. 4()····14).
Toateacesteelemente(Tau
prezenteîn faza romanicătimpurie de care se ocupă aULOn11.
Ele confcr<lIcxieului romanesctot atîtea note distinctivc in romparaţ!e CUcelelaltelimbi romanice. In intreaga lucrare esto urrnăt-u
ă ideea md.vidualitati!limbii româneîntre
limbile romanice,dar o sinteză a rezultatelorobţinutepinii acum ne of'erăcapitoiul al lI-Ica intitulat Vie Sorulcrstclnuu;
des fill1ncinischcn
u.iul.di« Herau.soiuiunu il.er )'om(Jllischen
Strruch»,(p. 5-21). ConcluziileIucrruii sînt urmatoarele
(p. 107-108): 1. In faza rornarrica
elementelede substrat au avut un
anumit rol în apariţia trăsăturilor
ale limbii romane în cadrul Romanici, totusi aspectelespecialeale rornanir.iitimpurii din Europade sud-estnu pot:
fi expIicateiîn primul rînd prin acesteelemente.2. O contr-Ibutie
i mai mică au
avut în acest sens elementelede origine veche gerrnanidl.veche gTceeascăsau
eventualiranidl. :1.'I'râsăturflccaraderisticeale vocabularuluifundamentalromânesc sînt rezultatulschimbăriiorde naturrlstructurnlăpotrecutcTn interiorulfon·
dului lexicalIatiuosc moştenit,procesC2repoate fi reconstituitnumai el! ajutorul
metodeide ccn'cl.arecare a fost schiţaUtmai sus.
Ca şi celelalte studii ale romanistulutgerman dedicate limbii romane, si
aceastalucrare se e<iracterizcaz,\
printr-o in[orma,ţ.ie
bibliografidideosebitde' bc;gaUi,adusa la
printr-un spirit de sintez,lcu lotul rcrnarcabiJ,pdn aprecieri
judicioasesi
de pozi\.ietemeinicill'gumel1lale
in problemelecontroversate,
prin remarcabilecontribuţiipersonale în problemelede amanunt. Pentru lcxicologiaistoricri romănoasrri,
în specialpcn.l.rucea referitoarela elementelelatine,
lucrarea profesorului\V. Buhncr rE'prezintăun vast bilanţ,al roaliznr+lorde pin..
acum, () privire de ansambluasupra unui domeniuîn care contribuţiileau fost
numeroase,dar fragmentarei dispersatein tol. felul de publicaţii.Totodată,cum
am mai spus, lucrareane propunecu insistenţiio metodăde cercetare,care, deşi
nu este noua în lingvistică,a Icst mai puţin apIicatflin studierea elementelor
latine si prcromaneale Icxicului 1'0I11[1nesc.
In ce ne priveşte,sîntem convinşica
această metodă, îmbogăţităprin folosirea datelor oferite de !\LH "i de noile
atlase regionaleromanesti,va contribut în mod substanţialla cunoaştereatot mai
pr-of
undâ a atît elecomplicateiistol'iialexicuJuilimbiiromdnc.
Vasiler1n:inte
COHNELIU
DIlYIITHIO,
RomanitateavocabuLarului
unor texte:vechi.l'o-rnâ··
neşti,Iaşi, .Junirnea,1!l7:l,2LIp.
In decembrie1ll7:1,
a ap{rl'ut,in editura ".Junimea"din laşi, ]tlcrareacu titlul
ele rnai Sus, referitoarela vocabularullimbii l'orn[medin secolde al XVI-lea,si
,il XVII-lea.Nu (ste vorba, se intelege,ele toate cuvintele din aceasti\ epocfr.
Autorul il urrn{,rilnu,maielelucntelcexistente.'în principaleletexte' din secolUl
al XVl··leasi din trei l{'xledin secolulurmo.tor.Pe baza Ullorobservatii.înckJungaiei a tlJ10l'cerceU\ristatisticeapUcateatît fiecărei du'ţi, in part" cît şi
tuturor împreunfl.autorul vine cu o interprctancnoua aSUpracomponenţeivocabularuluililnbiinoastre.
Spre deosebireele CilJac,care consideraeri lcxicullimbii l'olnilneeste compus
dintr·o cincinlCde elemente de origine latină, din două cineirnislave. una
tlu·ce!l.i!i una de alte origini,şi spre deosebirede SexULPuşcar.iu,care ajlmgea,
aproximat.iv,la concluziIasernilnătoare,CorneliuDimitriu înglobeazăîn rîndul
elementelorlC\itino-romanice
din limba noastră şi derivatele formate pc teren
romcÎnescşi, in felul acesta, cuvintelemotenitc i cele fonnate prin mijloace
propriise ridic!'lla S[)tl/o
şi numaio cincimesint împrumuturi.
Intocmaica Cihac,SexUlPucariu nu v()rbete despre cuvinteleformalepe
terenul limbii romilnc.Dupti aceşti doi autori, limba noastră se rezumă Ilumai
la cllvinLemO'itenitc
i la împrumuturiele toate felurile.CorneJiuDimitriupune
în valoare puterea de creare (prin derivare şi compunere)a cuvinte10rexistente
in limba neastrei,fiind CE'1
dintîi specialist.care subliniaz{\adevăratulrol al formatiilorproprii din cadrul vocabularuluilimbii naţionale.Categoriarespediv[tde
cuvintea fost remarcato.şi de alt cercetător,ele azi, MirceaSeche,dar. cum o SEt
vedemimediatmai departe,acestanu i-a dat interpretareacuveniti'!.

cuvintelorlirnbii noastre ar fi urrnutorul
I)upă Soxt.il IJLi.::;('al'l·,:,
IJl'uccnLojul
20,20'
'1>
Latinesti
Slave
Turce',;li
ln rczurnnt.
pl'czir'eUi
C<1H1
tot ca la. Cihar 01 anU111C:
o «incinu:
latinesti. două
slave. una ele' oriaini diferite :-;iaproape una turceşti.
Am spus,
sus, ei\ Mircea Scche ia în consideraţiesi derivateledr: pe
terenul limbii române din cauza
procentajulstabilit de el se deosebeste sensibilde cel Iinvvistilormai
Dar Sceheface gresealade a nu
inulobaîn rîndul elementelorromnmr-e.dintre derivate,decît pe ('le formate de
"Cllvintele'
latineşti.D'eri'alelede la 'teme slavc, t\lrcclL grecesti,rmgurc:;;ti
et«.
puse pe acelaşi plan cu cuvinteleelin care' der-ivai sînt considerate,prin
urmarc.după
slavc. tl.u·cc;·,'j,
greceştic;«. Dar iată cum .se prezint{l,în rezumat. schern.J:l
de el :
lel"
4;j,53:),
'li
34,800!o
7.110/0
5,8lo,in
)0)'.
O,51oh
CGIYlUJle
Observam,asadur. nici 4:5,5jo/'(I
nu reprczinu;realitatea adevăratăpc linia
roruanitaţii vocabularuluinostru. La această cifr[l trebuie adăugate toate celelimbii române,indiferentde origineape care o are
ialtc derivate de P(
cuvintulde baz{l.
/\;;3 cum nu pot fi considera
le decit formatii românesti,deci romanice,cuvintele: apârătoure,upucâtOT,
arnuieel,rr/'unc((tul'tl,
bi.nefâci1tor,
binişor, descînlâtoaTe,i'rnpTel1nare,
juclec(llo)',
mulţime,derivatedin teme Jattnesti,la fel va.trebui
Si)procedam cu U[!ostoi.esc,
uriipesc,biinuiuW,becisnide,bejenar,bind.ntâ,âiinpd, dâruil'c,
care s-nu format. luL terenul limbii noastre.
pe baza unor eicn1ente
veche slavă,
grecea,sc,clj
ungureasci\ori nemteasca.
Procec1înd
Iîn felul acesta. nu-: dc mirnrr:c:CtDimirriu cor-ecteaza
«onuluz
iilclui l\lirc(l[lSeche in S(''rlsul elcnH'llhie[onnaLc te'renul,lin1biirOlTl<:lne,
la
carC se
c'u'.:intelelJ'.O;tC;Ilitc
din lirnba
si in'lnrUDll1turile
l'onlnlicc,
nu constitllie
,;:1-:\56C',"ll,
('j ':lproxialaL\/paLru
Jadicii'
80:J/'o·
!\cest punct ele vedcTe,nuu, pe carc îl aduce
Dimilriuin sLudiui
statistic al vocabularuluirom{mescCi.fOStsubliniat de toţi cci care S-ilUocupat
dc carLe;]S3. T)În{l
în 1110rn.en1..uJ
de faţ{L'foLa:..;aS'-ElrCl.narcatfaptul C?lo asc111P11ea
clll-CC
ia :;;(hirnba!;{:;a
<.-:tilnologiij(}r
nurneroHsclor
cuvinte. /\11tornI
care !"H:'
Cidernonstl'at(:(;1rnulle cuvinie considerateca
Qvînd
grccC3S('{1
n1a>;hiar{i
eLc.sîrlL.in realitate.roIT1Cl
nesti,.
Lucrarea lui DLnitl'iune j'nUircslecc;nvingereaCl textele din' secolul'al
XVI-lease caracterizeazăprintr-omar'C'unitate,efl acc<L'iUr
unitatepledcaziipent,ru
o bază arclelfneascăa limbii noastre literare i. în general, nordică,Graiurile
elin sudul Carpaţilor şinL foarLesh1.breprezentateîn aceste texte, sub raport
lexical.
Pentru eercetătonrlatent al limbii noastre literare, c \1Ol'de constatat cii
limba scrisă in perioada vecile conţinemai ales caJ'actereardelenestisi moldcvcneiti,că pînă la apariţia ŞcoliiArdeleneşi a lucrărilorlui Eliadeâccată limbă
este fundamentatămai ales
particularitiiţilcnordice,Orientareaei cc\1.re
grH··
iurile din sud se face
cu sfîrşitul secoluluial XVIII-leaşi, mai ales,
după 1850,Ideea aceastaeste cit se poate de bine ilush-at{lnu numaiin cronicile
moldoveneştidin ;;ecolulal XVll..lea ci şi în toaLetextele religioasE'din epoca
respectiVEi,
Cercetătoriimai vechi au subliniat marea apropierece există, sub raportul
limbii,între PraviLahei VasileLl1pu(1646)i indreptarealegii (1652)a lui Matei
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Basar-ab.Sînt aproapesaptezecide ani de cînd S. G. Longinos..u,
în lucrarea sa
Legivechiromâneştişi izvoarelelor, 1,Bucureşti,1912,pag.Ş, spunea,printre altele:
,Jn sfîrşit, am găsit eri 1ilwlecuvinteîn IndTepta.realegii sînt scrise Câ n
Cartea cu învăţătUTă.
Asemânareaaceasta se datoreşteÎ1nprejurrlTii
că legiuitorul.
muntenesca copiat]le cel moldovenesc"
Plecînd de la asemeneaafirmatii ale lui S. G. Longinescu,noi înşine, în
cursul de Istoria limbii române Zite'rare,am căutat alte argumenteîn această
direcţie.Nu este locul să extindern,aici, discuţia,clar ne vom opri numai la un
exemplucare dovedeşte,Elr;'!putinţă de contestare,dependenţatextului muntenesc de cel moldovenesc.Textele respectiveseamănă între ele pînă la identitate, în privinţa lexic-ului,deosebirilesînt şi putine şi do irnportanţăsecundară.
Cităm,spre exemplificare,două scurte variante ale aceluiaşipasaj din pravilele
respective:
,.Cu tăcerea Srl cheamă ('LiMIiart.ă sudalma,cind ce] suduit va face nişte
scamneonrocnrclo.Întru care Jucru va putea cunoastecum.dcntru adinculinimii
lui aratâ cum să' aibă prief;eşlIgSpre cela ce l-au suduit, macaTde n-ilTenici
arăta cu cuvîntul; iară seamnelctTt{Il:Îunii
simt:aceastea: cind va sudui nestinc
pre altul si <.'1si( va face a nu-l allclzisi dup.-Gcea.
cit de tîrelziunu-s va' mal
aduce aminte că I-au suduit: şi mai virtos cînd vor avea sîmbl'ăîmpl:eunăsau
ele vor merge amindoipre o cale sau de vor minca sau vor bea împreunăsau
de vor il.zicehineaţi unul altuia sau de Si) vor desfăta şi vor glumi unul cu
alalt".(CoTteromtÎneasc(/
de învâţătl17'Ci,ccl.
IDGl,p. 157).
"Cu tăccarease chiamă că să iartă sudalma cînd cel suduit va face niste
seamneoarecarele,înlrucare lucru va putea cunoaşteCU111
dentru adînculinimii
lui arată cum să aibă ]l'I'Îetenşllg
spre cela ee l-au suduit, măearâ de n-ar arăta
nice cu cuvîntul.Iară seamnelcertaciunit sint acestea: cînd va sudul nestirie
prc altul şi el se va f'ac«a nu-l avzi şi d.up-uccaiu
cît de apestit nu-ş va mai
aduceaminte că l-au suduit,şi mai virtos cînd vor avea amestecăturăîmpreună;
::;UlI
de vor meargcamindoipre o cale, sau de vor mînca sau vo' bea împreună,
sau de vor zice: hine-a-ţi.fi unul altuia, sau ele s[\ vor desfăta şi vor glumi cu
alalt" (Indreptarealegii,ed. HJ62,p, 138).
Am subliniatuşoan;ledeosebiridintre ('de dou{\texte. O singură lectură se
datoreşte
confuziei
(bine-a-f,i
fi, vorbirea
în loc dedinbineaţi,
adică
binete
!) celelalte
marcheaza.deosebiri
regionale
intre
Muntenia
fatii
de cea
din Moldova.
In leza sa de doctorat,CorneliuDimitriuduce con,statarţa;'
mai departe Şi
ne aratil <:ilcele elOU[l
texte de Ia jUinălateasecoluluial XVI1-1easînt realizate
cu aproapeace]eai cuvinte,.in sCllsulcii 1i'(h)de cuvinte-titlusint comune,amîndurorn. Pe ling;'lacestea,mai intilnim în Pravi!(!incel 16Gjcuvinte-titlu,inexistente în Indreptarea I.egii.dup,\ cum in aceasta avem, de asemenea,1:30de
cuvinte-titlupe care nu le :întîlnimîn Pravil(I.Tl;'xl.ulmoldovenescare, prin
urmare,:lGde cuvintetitlu mai rnulLdecît cel muntenesc.
In partea il doua a lucdlrii sale de doctorat,neinclus{lîn cartea publicat{t
şi intitulată Dicţionarde jrecvenţilal Limbii'}'omânevechi, pe baza căreia s-au
akiltuit toate statisticiledin volum şi s-au tras toate concluziileautorului,figureazl'tnumeroasecuvintepe care.nu le întîlnim în nici unul din.tredicţionarele
UmbiirormÎne.Ar fi o alt{i concluzie,Ia care au du.s cercetărileautorului,tot
aşa de importanti"!
ca şi cele semnalatemai sus. Nmnai l.a litera N, din acesl
Dicţionar
... am notat peste 150de cuvinte neinregistrateîn dicţionarultezaUr
al limbii noastre.Iată eloarcîteva dintre ele: neamestecat,necercetalt,neclătinat,
necugetrltoT,
neCliles,necww7J.at,
neclezlegat,neiertat, neîmbrăcat,neîngropat,.neiiltTebat,neînvăţat, nelcgc1nat,ncpedelJsi/.,ncpllltit, neplîns, nesecerat, neslâvit,
nesleit, netulburat (care va intra, mai tîrziu, în titlul unei cărţi a lui George
Călinescu,Sun ,mLcaleaneWlbILTGtă),neuc!at
etc.
/un pomenit,mai sus, de marea unitate a .limbiiromânestidin secolul al
XVI-lea.Aceastclunitate rezu]t{lşi din următoareaconstatare.tn carLeaFlor.ic<l;
DimitresC'u,
apiirută tol la sfîrşitul anului 1973i intitulat;"!Contri.buţiila istorici
limbii roinâncvechi,unde avem, dE'asemenea,Ul1.Indicele;ricalparalel, pentru
a cărul alcătuire au fost utilizateşi trei lucrări necercetateele CorneliuDimitriu (Evan9heliarulslavo-Tomân,
f'salti1'eahd COTcsişi Pravila TÎ:t01'ului
Lllca.ci);
15- Anuarul
de ling'vist±că,
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numărul cuvintelorîncepătoarecu Il, necunoscutelui Dimitriuşi neinregistrate
în dicţionarultezaur,se ridica abia la nouă.
Lucrarealui CorneliuDimitrrupune în discuţieşi rezolvăi alte probleme
importante.N-amcrezutnecesarsii mă oprescasupra tuturor.Nu pol, însa, incheia
aceastărecenziefilr{\a subliniaorientareanouă il autoruluisi trasarea un'nidrum
la capătul căruia, sînt sigur, vom putea realiza cercetări de adincime,cu ade·
vărat valoroase,asupra întreguluivocabularal limbii noastrenaţionale.
G. Ist.ratc

GABRIEL1\.
Pl\NA-·DINDELEG/\N,
Sintoo:«trcmsformnţiolla/â
[l f!1'lIpulvioerbal în limba,mmâ.nâ,Bucureşti,Editura Academiei.lD74,29fîp.
Lucrarea GabrieIci Pnna-Dindclcgun.
intitulato Sintuxa t.runsţ
ornuiiionalria
grupului verbal in lil'nbaromâniI,se ocupă de unul dintre cele mai complicate
compartimenteale limbii, greu de tratat din punctul de vedere al gramaticii
generative.Autoareaare ca punct de plecare teoria lui Naam Chornskydczvol..
tată în llspectsof tiu: Theoryof Simta»,dar aduce acesteiconcepţiiunele modiItcărl, explicabile,în primul rînd, prin faptul că modelulchomskyanil fost aplicat pe un material de limbă nou şi, în al doilea r-ind,pentru că autoarea ţine
seamăde contribuţialui CharlesJ, F'illmoreprivind "modelulcazurrlor".Noutatea
Iucrării constă în modul de conceperea grupului verbal ca "enunţulpredicativ
minim sub raport sintactico-semantic,
adica enunţul care grupeazăin jurul verbului Ia mod personal toţi determtnanţiieu ocurenţă obligatoriedin punct. de
vedere sintacticşi scmantic"(p, 9). În concepţiaautoarei,grupul verbal cuprinde
verbul şi următorii deterrninanţi: obiectul direct, obiectul secundar, obiectul
indirect,subiectul,atributivul.grupulprcpozitional,grupul circumstanţialşi grupul
cantitativ,Discutareaamănunţita a acestora formeazăobiectul a cinci din cele
şapte capitoleale lucrării.
1. In capitolulintitulat ObiecWIdirect şi obiectul.ţecundar.Suocateqorizarea
verbuluiîn funcţie de aceşti cleterminanţi(p. 15-5B)se face o analiza critică a
conceptelorchomskyene
de bază.Autoareaintroduce,fată de modeluldin A.sped:s
...,
o serie de simboluricategorialenoi, de tipul: Predicat. Subiect,Obdir, Obind,
Obsecetc, La Chornskyacestea sînt simbolurifuncţionale,şi nu catcgorrale,şi
de aceea ele nu apar în arborele reprezentîndstructura propoziţiei.Lingvistul
americanconsiderăchiar eli noţiunilefuncţionaleca subiect,predicatde. trebuie
să fie net deosebitede noţiunilecntegor
iale ca: grup nomlnal,grup'verbal etc.,
acordareade statut categorralambelor ducînd la imposibilitatearelcvărit caracterului relationajal noţiunilorfuncţionale.F'iIlmor'ese opune distincţieinoţiune
categoriaUilnoţillne
!lIncţionaWşi considerăcă structura de adîncimeeste organizată semantic,organizareasintactică revenind în exclusivltnteicomponentului
transformaţional.
Simbolurilecategorialeintrodusesepară cazul de celelal.teeate·
gorii ale numeluişi duc la un nou mod de eonceperea structuriide adincime.
Astfel,autoareadistingeo structurareprimară,reprezentatăprin simbolurilePredicat, Subiect, Obdir, Obind, Obsec, Atributiv, GCirc, Geant,' şi ostructlrare
ulterioarăreprezenlc'ltă
prin simbolurileGN, GAj, GAv,V, pe de o parte, i prin
simbolurileAc, D, N, pe de alUi parte, izbutindsă prezinte mai logic şi mai
completrealitatealingvistică.Astfel stînd lucrurile,obiectuldirect apare ca fiind
sub dominanţadirectă.a noduluiGV. Obiectulsecundar,corespunzînd,in gramatica tradiţională, celui de-al doilea complement direct, Cel care ilidică
obiectul nonpersonaldin construcţiiledublu-b'i.lllzitive
(ex. El mă roag(j ceva),
este considerat,pe baza unor argumenteconvingătoare,ca fiind un constituent
de altă natură decît obiectul direct. Argumenteleautoarei sint următ:Ck1..rele:
.a)
este imposibilăsubstituit'eaObseccu un pronumepersonalin acuzativ; bi .construcţiide tipul Obsecşi Pas sInt incompatibile;c) este imposibilăapariţia Obsec·precedat de prepoziţiape; d) este imposibi]{lcoordonareaconstituenţilorObdi!'
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,')iObsec; e) este imposjbiiădublareaObscc.Toate aceste observaţiipledeazăin
favoareanoii categoriisintacticedefinită.ca Obsec.
In continuare,G. Pnnă-Dlndek-gnn
analizeazastructurile de adincimecare
conţin simbolurileObdi]'şi Obsecşi stabileştetrnnsfcrmărîlepe care acestestructuri le suferă.La subcatcaorizuroa
verbului avind ca punct de plecare trăsătura
categorială·+-[-Obdi.r],Gabdela Pană-Dindolcgan,
pornind de la observaţiacă
există (l clasă de verbe care se caracterizeazăîn structura de suprafaţă prin
:±:[
,-Obdirj, adică prin posibilitateade a alege între o construcţietrnnz.itivăŞI
una intrnuzitivă(prepoziţionalăsau cu dativul) (ex. a ajuta cuiva/a ajuta pe cineva; a spera la ceva/a s-pera.cei.a.)constatăcă, in asemeneasituaţii, structurii
de adîncime.îi aparţinenumai construcţiatranzitiva,construcţiaintranzitivăaparţinînd in exclusivitatestructuriide suprafaţă.Construcţiiletranzittve acceptăpasivizarea,iar generareaconstrucţiilorpasivo presupuneocurentasimboluluiPas Şi
implicita simbofuluiObdirîn structurade adîncime.
Subeategorizareavorbulu: in funcţie de: simbolul Obsec ridică citeva pro..
blernc.Faptul CiIin structurndr: suprafatri există o clasă de verbe cu obiect serundar care prezintăfenomenulvariaţieilibere, fie în sensul variaţiei libere dintre consutucruul Obsecşi un grup prcpoziţlonalnecirr.umxtantinl
(ex. a convinge
pc cineva eera! a conruujepe cineva la ceva? exempluldin urmă fiind nerepernt în nrnba, după opinia noastrăj,fie în sensul variaţiei libere dintre constitucnţii Obdirşi Obind(cx. a anunţa pe C'inevaceva/a anunţa cuiva ceva),impune
optarcapentru una din structuri ca uparţlnlndstructuril de bază, Dar, dacă pcntru structurrlcin, care Obdir intră în raport de vnriatreliberă cu un obiectindirect s-a alc ca su-ucrurăele adîncimestructura cu obiect direct din motivesintactice (ea acceptă pasivizurea),pentru situaţia cînd obiectul secundar intră in
variaţie liberă cu un grup prepoziţionals-a apelat, pentru alegerea construcţiei
cu obiectsecundarca aparţinîndstructurii,profunde,la criterii de natură, în primul rînd, semanticii(semnificaţiaconst.it.uen
tului aflat in variaţie liberă). Acest
aspect iutarcşte Ideea Ciistructura de adîncimeIui-nizeazăîn aceeaşi m,lsul'ăinformaţiiel,!naludl sinLactic{j
.'iisemanticeişi ezto incercarede delimitarea aces[ora nu poateducela rezultatesalisUic-[llo<u'c:
.înanalizalimbii.
:l. Sug(:stijnoi ele anajjz{tprezinUl,şi capitolulSubiectul.Subt:$ltegoriza;I'(?Cl
în
juncţie de "ubiect.COllstnLcj.ii
cu valoare impersonală(p. ()8-93).. b. Pană-Dindelegan ]JrezinUlsimbolulSubiectsub dominanţ.a.
direcUia noeluţuiGV, la acelaşi
nivel sinwclJccu sirnbolurilePredicat, Oheli)',Ubscc,Obind, devenindastfel un
simbol catcgorialde tipul Predicat, Obdir etc, In co,ncepţiaautoarei, subiectul
cJobînde.,/k
o jJozdţiesimilarii eli :1 ce]ortalţimodificatorivtlrbali.!\eeaslii COIlcepţie este sus\im.ll{t
de lin dULUnf.'
mod de definire il I',rupu'luiverbal: "gl'upul
verbal este o secvenţ;'!de cOllstlluenţ.i
In interiorul c:heia verbul îndep1ine0te
rolul de nucleu,impunindgl'avitareacelorlalţiCO!lstitLH"nţi
In jurul lui, inclusiv
a subicclullll,prin ilH(:rrnediuJ
cazuluişi a.!prepoziţiei"(p. 5J),
Limba l'Ondln;iinregistl'cimlconstrucţiide tipul: 1 se abate (îi abate) de
pl,ecare,1 S«(!acrit ele şcoală,li arde de p[imbareetc. caracterizateprin imposibilitatea oeurenţeiîn enunţ a unui subiect.Autoarea admite că aSemeneaconstrucţiif,lră subiectsint generalePl:inreguli ele collstituenţi.AnaJizînrlconstrucţii
cu () slructurtlde suprafaţă asemanătoare(discutatede glkl1naticile
anterioarein
caelrulaceleiaşicategoriisintactice) ca: Tună, Fulgeră,PZ,ouâ,
GabrielaPană-Dindelegansusţine că aSc,llliln<lrea
(lipsa subiectuluiîn ambele tipuri de construcţii)
constituieo LrElsătudl
comunănumai în structuraelesuprafaţ,lşi că, prin urmare)
avem a face cu dou{laspectede Umb[1diferite,ultimeleenunţurifiind rezultatul
unor Lransfonmlri(acestorconstrucţiile corespundeîn stnwtura ele adîncimeo
construcţiecu subiect).Concluziaautoa,reieste că,în limba română, construcţiile
impersonaleau un profund caracter eterogen,ele fiind rodul unor modalităţidiferite de generare.i\stfcl, se disting net cotlskucţîileintroduse prin reguli de
CO!lstituenţL
de tipul: li pasă ele eeva,li (j'rdede plecare,caracterizateprin lipsa
subiectuluiîn st.ructurade adincime,de cele introduseprin reguli·de transformare, ele tipul: A.survenit ceva, Imi trebuie bani, care admit în structura de
adîncimeun subi.ect,deci reprezintăexpansiuniale lui GV în care este ocurent
:simbolulSubiect.
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3. Construcţiileverbale (reflexiveşi nercflexive)exprimindideea de reciprocitatefac obiectulprimei părţi a capitoluluiGenerareaconstrucţiilorcu 1'(1
..
loare reciprocă.Reflexivu.l.Su.bcategoTiz(lrea
verbului in funcţie de refle.riv
(p. 93-133).In limba română construcţiileverbale a căror' configuraţiesemantică cuprindeideea de reciprocitatepot fi construiteatît cu verbe fără. pronume
reflexiv,cît şi cu verbe cu pronumereflexiv (cx. Ion colaboreazăcu Gh.eorotic
I
Ion se atiază cu Glicorqtie].
Lipsa reflexivuluiîn construcţiiverbale reciprocerezultă şi din variaţia liberă a construcţiilorde tipul: Ion coalizeazăcU GheorgheI
Ion se coatizcczăcu Ghcorghe.;\utoarea distingetrei tipuri de construcţiireciproce în ftmcţie de gradul de reprezentareel mărcilor sintacticeşi. a celor semantice.Reflexivuluiromânesc,elasă cu un pronunţat caracter eterogen,îi este
rezervatăpartea a doua a capitolului.Sînt prezentatecinci modalităţide introducere a simboluluiRefl în gramatică: a) prin regula de rescriere a simbolului
Predicat; b) prin regula ele reScrierea simboluluiReciproc:c)Iprin regula elerescriere a simboluluiPas; ci) prin regula de rescriere fi simboluluiImpcrs; e)
prin regula de rescriere il simboluluiGV. Dintre acestea,numai structurileconţinînd simbolulRef1 sub dorninun
ta nodului GV sînt supuse obligatoriutrnnsformăriireflexiveşi sînt pur-tri
toaro ale unei semnificaţiireflexive.
4. Mult discutatein gramatici
le transformntionale
sînt 'ii categoriilesintactice m.mc pTccIicativ
şi element jlrec1icatÎ.v
suplimentof.Autoareale uneşte sub
simbolulAtributivşi le discută în capitolul .i1tribu.tivlll.
Submt.egorizarea
vC/'buiu; în functie ele IItributiv(p. 133·-·L)5).
Se disting construcţiiîn care ntributivul aparţine structurii de adîncimeca urmare a aplicârii n'guli]o!'de constituenti (ex. Ion a devenitînţelept)i construcţiiîn care atributivulapare în urma
aplicăriiregulilorde transformareşi aparţin structurii de suprafaţă (ex. Ion nui
crede inginer).Din lista atrtbutlvelorprimare, Gabricla Pană-Dindelegana eliminat constructitlecu a piirea (ex. Ion pare intc1.igent),
admiţîndcă în limba românii.acest verb realizeazădouă tipuri de construcţiiperfect sinonime:construcţia impersonalăde tipul Mi Se pare că. Ion eS/.cbolnavşi construcţiapersonală
cu atributiv de tipul Ion îmi pare bolnav. Construcţiaimpersonalăeste considerată ca aparţinînd structurii de bază. Atribuind caracter ele copula numai
verbuluia fi (nu şi vcrboloriLdeveni,iLajunge),autoarearealizeazăo disl.inr-ti«
netă intre numele predicativ şi elementul predicativ suplimentarîn sensul ciI
numele predicativeste Un atributiv care admite copula (ex. Ion este elev), iar
elementulpredicativsuplimentareste un atributiv care nu admite copula (cx, El
devineinginer,Ei.mă.strigâ Ion).Subcategorizarca
vcrbulutse face şi in funcţiede
acceptareasau nonacccptareaunei propoziţii subordonaterelative. Astfel.autoarea
considerăcii numai vorbele a fi. i a insemna admit în poziţia atributiv o subordonatăconjunctională.
5. Existenţain limba rOITleÎn[1
a unui grup circumstantialcu ocurcntâ obligatoriepentru anumite verbe, fie din cauze sintactice(Ion se comportâ),fil din
cauze semantice,suprimarealui f[{CÎndconstrucţiaambiguă(ex. Ion aratâ cuilJa
cartca; Ion aratâ palid etc.) a justificat un nou mod de concepereşi tratare a
complementuluicircumstanţial, în general. CapitOlul Grupul circumstanţial.,
grupul cantitativşi Yr1tpulpTcpoziţiona!,
deierminanţirelcvanţi în subcategoriziL.'
rea verbului(p. 155-179)analizeazădeterminanţiverbaIi aflaţi atît in expansiunea lui GV,cît şi exteriorilui GV şi are in vederedetermin:anţi
adverbialişi prc..
poziţionalicu valoare circumstanţială,precumşi sec"fenţecu numeral cardinal şi
determinanţiadverbialicu valoare cantitativă.Se distingeîn structura propoziţiei un grup circumstanţial,advcrbial sau prepoziţional,reprezentatPlinsimboluI GCirc şi un grup prepoziţional,prin care autoarea inţelege grupul prepozi..
ţional necircumstanţial,rcprezentat prin GPrep, şi care nu acceptă construcţii
adverbiale.ConsiderareasimboluluiPrep ca făcînd parte din expansiunealui
GPrep, 9i nu a Predicatului,bineJTlotivată,constituieo Jloutate,atît faţă de
lucrarea Sintaxatransjormaţionalăa. limbiiromânede Em. Vasiliuşi S. EretescuGolopenţia,cît şi faţă de gramaticiletradiţionale.
6. Gramaticagrupuluiverbal (p. 179-2(5)este capitolulcare sintetizeazărezultateleobţinuteîn paginileanterioarei orcloneaz{t
regulile de funcţionareale
gramaticiitransfonnaţ.ionale.
In atenţia autoeH'ei
au stat, cum era şi firesc,numai
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regulile care asigură generareagrupului verbal pe baza componcntululsintactic
(în accepţiechomskyană),excluzîndnivelele mor-Iernatic,
fonematicsi semantic,
Modulde generarea structurilorde bază ale grupului verbal în linba română
poate Ii urmă-It în schemelecu derivatlilo corespunzătoare
alci'iiuitede autoare,
Dar, pentru cii în arbori CIfost inclus si nivelul lexical, credemcă exemplelear
fi trebuit sA ilusuezotopica românească.Regulilede transformareprezentateselectiv privesc principaleletransIorrnliripe care le suportă expansiuni
le grupului
vl'rbaJîn convertirealor în structuri de suprafaţcl.Regulileele subcategorizarca
verbclorsint stabiliteatit pe criterii de nutură sintactică,cît i pe critertiide naturCIsemautică,sintaxa grupului verbal evidenţiindastfel "un set de trăsături
semantice(ine!Tnteverbului cu irnpor-tantcimplicaţii semantice"(p. 205),Sintaxa grupuluiverbal se concretizează,
în partea a doua a acestuicapitol,în redactarea unor articolede Iexicon foarte economiceşi ncredundante,pe baza introducerii unor reguli de redundantăcare exclud repctârilounor ti-âsătur!sintactice,
7, Fenomenelede smonurncşi omonimie sintacticăsînt explicateîn capitolul
Concluzii(p. 265-277),în limitele modeluluichornskyan,adică, pornindu-sede
la ideea existenteiunei singure structuri de adîncimecăreia îi corespundmai
multe structuri de supr-af'atri.
Gabriela Pană-Dindeleuandistinge trei cazuri de
xinonirniesintactică: a) sinonimiaobtlnută prin aplicarea a două variante ah'
acclcias!transforrnărlla aceeasistructură de baze, (ex. Mă interesezde orice I
Sini interesat de orice)..b) sinonimia rezultată din aplicarea unei transformări
obligatorii,urmată de o tr-ansformarefacultativ,''!,
variantă a celei dintîi (ex. Ion
şi Gheorghese salutti/ Ion se salutti C1IGheorghe);c) sinonimiaobţinută din
aplicareaunei transformărifacultativela o structură de bază (ex, Se pare că el
este obosit! El pare obosit),Autoareaatrage atenţia şi asupra unui fapt neglijat
de gramaticachornskyană,
anumevariaţialibedl la nivelul sintactic,variaţie ".care
constă în posibilitateaverbului,în str-ucturade suprafaţă,de a alege între două
structuri sintacticediferite,făril nici o modificareîn plan semantic"(p. 270).Soluţia prr-Icr
ată de al)loareîn alegereaunei variante ca aparţinînd structurii de
bază, urmeazămodelulIillmorinn.bazat pe ideea d o Singurăstructură cazuală
de adîncimese orxanizcaz»in multiple structuri sintacticede suprafaţă.Fenomenul omonimieisintacticese prezinta sub două aspecte: a) omonimiasintactică
a cărei manifestarede supraf'aţăeste o totală identitate ele str'ucturăsintactică
i ele expresieJonologică(cx, IIii dnclec==1) .,eu determin vindecarea: şi 2)
"altcineva·sau altceva dcterrnină vindecareamea"); b) omonimiaa cărei manifestare de suprafaţăeste identitateatotală de structura sintactică,;'
dar nu şi de expresie fonologicA
(ex, Se citeşte/ Se călătoreşte,enunţuri avînd structuri de bază
diferiteşi istoriide transformarediferite),
I
E,nunţareaunor asemeneaprincipii teoreticeîn gramatiCatransfonnaţion.ală
a limbii rOl'wlnese bazeazăpe analiza subtiL'!a limbii române,pe cunoaşterea
cercetăriloranterioare,
ValoarealucI'<lrii
se impunenu numai prin complexitateaproblemelorabordate, dar, mai ales, prin sugestiilelegate de rezolv.c1t'ea
unor aspecte de limbă
insuficienttratat.esau omise de gramaticatradiţionalăşi de alte lucrări de gramaLiuitransformaţionalăapărute anterior, 111această perspectivă,S-inWxatrans!onnaţionaZăa grupului verbal în limba română reprezintAun model de eercetare a limbii române cu rnetodelegramaticiigenerativ·-transformaţionale,
Carmen-Gabriela
PamtH

IGNATFLORJANBOCIORT,
Teoriaprogresuluiliterar-artistic.Ecl.ştiinţifică
şi cnciclopedic[l,
Bucureşti,.HJ75,
304p.
în peisajul teorieinoastre literare volumulpublicatde Ignat FlorianBodort
la Editura ştiinţificăşi enciclopedicăreprezintăo veritabilAnoutate, una dintre
puţineleîncercăriteoreticecreatoaredin u1timavreme,eliberatăcu desăvîrşirede
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acel "complexde inferioritateşi provinciallsmcritic",denunţatde AdrianMarino,
la anumiţicriticişi cercetători."Teoriaprogresuluiliterar-artistic"trebuiemţelcasă
În primulrînd ca o pledoarie,"provocativă",
polemicăla adresaunor locuri comune
ale gîndirii esteticetradiţionale,în favoarea statutului ştiinţifical investigaţiei
estetice,pentru precizareaunei metodede cercetaresuficientde Jundamcntatăteoretic, astfel încît să putem distingecu mai multă uşurinţă adevărulde eroare,
,;01
utia superiorfuncţionaf
a de solutiabanală şi disfunctionalâ,
progresulde impostură". Pendulareaesteticii"între ştiinţă 'ii artă' este pentru autor doar o falsă dilemă ; în timp ce "esteticatradtţionalădepunearmelede îndată ce depăşeştedomeniul în care intuiţia este suficir:n
tă pentru constatareaînsuşirilor reale ale obiectelor", matci-ialtsmul
dialecticşi istoric oferă cunoaşteriicriterii stabile si ferme,
premisereale ale "ştiinţificităţii".
Se constată.însă cil,În pofidaconsensuluimarxist
al cercetării,se mai menţin "reminiscenţeale unei viziunifilozoficespeculative",
conducîndla concluziiagnosticeşi Indetermlniste,printre care "incertitudinile"cu
privire la comparabilitateasistemelorartistice,la caracterulde unicat al produsului artistic sau asupra existenţeiprincipiilor,metodelorsi "învăţării"în artă.
"Negareaprogresuluiartistic este una din ideile de baz{lale agnosticismului
COIltemporun,este o urmare firEilscăa negării generalului,a legităţilol'dezvoltăriişi
a posibilităţiide a cunoaşteacestelegităţi.
Finalitateasocialăa artei şi literaturiio are in vedereccrcetătorultimişorean
cînd analizeazăevolutia fenomenuluiliterar-artisticîn cadrul "sistemuluifundamental"artist-artă-public.El se alătura celor care, contestîndrelevatiainteresului
tradiţional
esteticiipentru
"producţia"
şi "produsul"
artistic,
încearcă săreglator
elaboreze
o "esteticăaalreceptării"
operei
de artă, luînd
în consideraţie
,.mecanismul
al
publicului",raportul dintre producătorulşi receptorulartei ca depozitaral istoricităţii, ca resorthotărîtoral progresuluiartei şi literaturii.IgnatFlorianBociorteste
foarte aproapeîn concluzl
ile sale de cele ale binecunoscute!
şcoli teoreticede la
Universitateadin Konstanz,preocupatăsă configurezeun model de investigarea
literaturii care, îmbinîndhermeneuticacu explorareadimensiuniisocialea operei,
rezervăpubliculuiun rol cel puţin egal cu al creatoruluiîn genezaobiectuluiestetic.(CuriosestedoarfaptulcăIgnatF'lorianBociortnu pare să albi"!cunostintădescrierile reprezentanţilor,,colii de la Konstanz"şi nici de replicilecercetătorilorde la
Academiade Ştiinţe(lin Berlin,concretizateîn încercareade alcătuirea unei.teorii
,.materialiste"
a receptâr.ii.)
In ceeace priveştecercetarearomăncnscă,
abordareade
către Bociort a categorieipublicdintr-ununghinou, depăşindlimiteleunei simple
descriptlişi intercondiţionăride natură sociologică(cc îndreptăţeauastfel de afirmaţiitranşante,precumcea a lui Al. Piru : "Adevăratulcritic nu-şiscoatejudecăţile
sale de valoare din fluctuaţiilenumelorşi cărţilor")şi tinzfndcătre definireasa
ca o componentăIntrinsccăa procesuluide elaborarea valoriloresteticeeste una
dintre primele-eleaceastăfactură."Holulhotărîtorîn creaţialiterar-artistic";'
a unei
epocirevinenu artiştilor,ci societăţiiin mijloculcăreias-au născutşi sub ale cărei
impulsurilucrează",succesiuneaistoricăa operelorreprezentînd"un lanţ de răspunsuripe care indiviziisau colectivelele-au dat unor nevoispiritualeizvorîteelin
confruntărileomuluisocial...''. Nu Într-un mod diferit va rezolvaaceeaşiproblemă
Hans Robert Jauss în faimosulsău eseu Istoria l.iterarăca provocare(Suhrkamp,
Frnnklurt/Muin, 1971): .TstortcItatcaliteraturiica şi caracterulei comunicativpre-supunun raport dralogicşi totodatăprocesualîntre operă, public şi noua operă,
raport ce poate fi surprinsatît în relaţia dintre comunicarei receptare,cît şi în
relaţiile întrebare-răspuns,problemă-solutie''.
O modalitatesuperioarăcelei a lui
Jauss va găsi Bociortpentru dificiladefinireşi obiectivarea noţiuniide "Erwartungshorizont"-orizont
de predispoziţii,considerati'!
îndeobşteca reunireeltuturordatelor preexistenteîn conştiinţacititorilorîn momentulcontaetuluicu noua operă.Cele
trei coordonatefixate de JauOlS
orizontuluide predispoziţii,..normeledale sau poetica imanentăgenuluiliterar", .,1egăturileimplicitecu operelecunoscutedin con-·
textul istoricoliterari contradicţiadintre :ficţiuneşi realitate,dintre Juncţiapoetică i cea practicăa limbii"s-au doveditinsuficienteşi inaplicabile; reprezentarea
grafic:'lde la pag. 147a cărţii lui Bociortdă.Oimaginemult mai complexăşi tol-·
odată mai practicabilăa dinamiciirelaţiei artist-operă-publicprin intermediul
.multitucliniide factori-predispoziţii
ce pregătesc solicită apariţia noilor opere.
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Din perspectivateoriei inîormaţlcl,il teoriei sistemelorautorcglatoaroşi a
teorieijocurilorstrategice,Igriat F'lorian Bociortredefincstenotiunifundamentale
precum "valoare","progres",şi însăşi estetica dobîndeşteo nouă şi interesantă
definiţie,ca "şliinţ[la activităţiieficientede creare şi receptarea opereide artă".
Recunoastem
aici înrîurtreepe care au exercitat-oasupra sa Prelegerilede estetică
marxlsl-leninistă
ale 1ui MoissejKagan (Dietz,Berlin,1974),a cărui metodădialectică a preluat definitivcategoriiprecumcea de "sistem","structură","elelnent"şi
care socoteşteoperade artă "nu un obiectindependent...
ci un membruÎntr-unsistern comunicativspecific,în care aceastaare tuncţluncade a mijlociinformaţiape
care a obţinut-oartistulşi pe care el o transmiteoamenilor".Acestaparentapel la
structuralismare în fond un solidsuportmaterialistdialectic,în sensulcă elementul, structura nu sînt consideratesimple "elementeformale",imanente, ci sînt
studiateîn relaţie cu conţinutuloperei,cu funcţia ei în societate.Bociortvede în
valoarea estetică un ansambluele valori constituitela nivelul unor subsisteme
relativ independente;dacă "finalitateaunui sistem se realizeazăprin funcţionalitatea întregii ierarhii a subsistcmelorsale", atunci judecata estetică de valoare
va putea fi consideratăca.,apreciereaunei structuri în raport cu finalitateasistemuluiei". Pornindde aici, criteriulgeneralal progresuluisistemeloreste "fUllCtionnlitatea superioarăa sistemuluirespectiv,ca reacţie optimăla solicitărilesistemelor sal(", iar "arta îşi extrage rlnalltatcadin funcţia strategicăa ideologiei
unei epoci,a unei naţiuni, a unei clase, a unui curent, a unui individ (artistul)".
Observaţiacu privirela faptul cii "dinamicacontinuturtloreste mai accentuatădecît
cea a formelor"este deosebitde pretioasă,relie.îîndodată mai mult "natura informaţionalăa artci, faptul că arta răspunde în prlmuhr1nd prin conţmuturileei
asptraţiilor esteticeale oamenilor".Acestaeste şi temeiulpentru care Ignat F'Ior-ian
Bociortafirmă credinţa sa ,,în eternitatearealismuluişi a temelieisale inalienabile,mimesî.wl".
Autorulîi propunetotodatărevizuireaconceptuluide istorieliterară, care în
viziuneasa ar trebui să urmărească"dinamicastructurilorHterare,istoria internă
11Ilterutur.ii
''. Analizacriticii şi istoriei literare al cărei modelabstract intern al
sistemuluide valori .,e·stevag conturatşi insuficientierarhizat",scoateÎn evidenţă
faptul c;'i"eficienţasocială,1 activităţiicritice se află... sub imperiulhazardului,
situaţie incompatibilăcu () ştiinţi"!Iiterara care militeazăpentru un ideal estetic
clar",Ca şi Rober].Wcimannîn Istorie literară şi. mitoLogie
(Auf'bau,Berlin,1974),
Ignat Florian Bociortva respingeatît obiectlvismulpozitivist,cît ş.l subiectivismul
scolilorimpresion
iste şi estetiste: doar îmbinarea dialectică 5:liÎ1treanalizarea
genezeioperei şi a graduluide fidelitate cu care acesta reproducerealitatea,cu
sensurilepe care le-a dobînditÎn contactcu generaţiide cititori,care au interpretat-o în Functieeleo1'izontvl
de predispoziţiial epociilor. deci,cu "funcţionalitatea
şi dinamica"101",
poate conferi substantăunei trutări mai-xistea moşteniriiliterare, a tradiţiei. "Sîntemîndreptăţiţi să afirm{uncă structura obiectualăa unei
opere din trecut rămîne aceeaşişi, ca atare. şi somniflcaţlaei semantică,În timp
ceslruC'turasubiectuluiapreciator evolueazăşi, ca atare, el intră mereu în alte
raporturi cu operelede artă ale trecutului.ceea ce face IZasemnificaţiilepragmaticeale acestorasă cvolueze".
Cartea lui Ignat Florian Bociortface în totalitate o bună impresie; limpezlmca. dezinvoltura,Siguranţaargumentaţiei denotă o desăvîrşită stăpînire a
materialuluifaptle şi a surselorbibliografice,un foarte solid fundamentfilozofic
şi ideologic,ca şi o certă vocaţiecătre construcţieteoreticăde sinteză. Teoriaprogre,1'11hli
literar-artisicreprezintăuna din contribuţiiler-omâneştide care va trebui
să se ţină seama.
AndreiCorbea
IVAN EVSEEV,Semanticaverbul'ui,Editura Facla, Timişoara,1974,182 p.
Legăturaîntre semnificaţieşi lumea obiectelordenotate a devenit, În teoria semiotică,un conceptstructural.In cadrul lingvisticiiactuale,pe baza aces-

232

CItITlCA
ŞI BIBLIOGRI\YIE

20

lui. concept, se desfăşoarăo acţiune de ,.reabilitarea semnificaţiei".Semiotica
."postulează(prin intermediulunui şir de raţionamente)că între universul acceptat de om ca existent i manifestareastructurii semanticecare proiectează
acest universca existent şi semnificant,ca un univers semantic,nu există o discontinuitate,ci numai o scrie de operaţii de transcodare"
1. Prin complicate"operaţii de transcodare",structui-ali
tatea (care poate fi înţeleasă ca proprietatefie
ontică,fie lingvistică,fie ontico-linsrvistlcă)s-ar propaga,deci, celor două nivele
eterogene.Limbajulşi lumea dobindesc,prin izomorfism,o atotcuprinzătoare
unitate de or-ganizare.
Lumeaexistă, deci, în afara limbajului,dar noi nu o percepem decît prin limbaj. Ca urmare, omul se manifestăcu adevărat doar la nivelul limbajului,limbajul este lumea înţeleasăde om, este universuluman, este
în ultimăinstanţăuniversulexistentpentru om.
Desprindemdin această problematică,cu care semanticareintră în centrul
de interes al lingvisticii,în primul rînd, o rolnterpr-etareel fenomenuluicunoaşterii lingvistice(şi IlUnumai lingvistice,de vreme ce, prin semiotică,orice ştiinţă tinde astăzi să. fie evaluată ca un limbaj, şi tot astfel, orice formă de comportament,de activitate).Aceastăreinterpretareeste Uieuiclîn spiritul unei adincir! a teor-ieireflcctârii. Intcleasă ca mecanismde captare, gîndirea lingvistică
ni se impuneîn ipostazaci activă. creatoare- ca forţă care absoarbesubstanţa
,miversului,o ordonează,1i imprtmăun sens. ce poate fi o deviere:dar o deviere
r:htreom, către puterea lui de a înţelege.In lumina acestor idei, controversaîn
care. în treacăt,se ImplicăIvan Evsocv,asupra fidelităţiisau arbitrarietătli"imaginii" lingvisticea Iumii - "Spre dcosebire de ,J. Tr-ler,care a introdus notiunea ele «cîmp»în lingvistică[ ... I. constdcrămcă limba structureazărealitatea
nu în chip arbitrar. în discordantăcu structura obiectivi'!a onticului,ci se conformeazăcu principiulIzomorflsmului
r... 1. Limba este o realitate (s.n.)materializată în forme sonore"(p. 18) - nu ni se mai pare de actualitate;teoria semiotică poate fi «onsidcrutăca o soluţionaredialr-cti
că a ci.
Pe un plan mai strins legat de preocupărilestrict lingvistice,se impune
atenţia acordatăncolel."seriide operaţiide transcodaro"prin care universul.,,11Cceptat ele om ca existent" este "proiectat"în conţinutullimbii. Produsul final
al. acestor operatii ar fi, în ultimi'!instanţă, acea [orrruia conţinutului,for-mă
lingvistict ..pură", aparţinînd limbii în sine şi pentru sine. Acceptîndrealitatea
"acelui tipar pe care l-am numit Iorrna conţinutulur"(Hjelmslev), urmează să
acceptămideea că, În cadrul limbajului,cuvîntul reuseste,totuşi, să se sustragă
dublei sale determin.u-i.ambiguităţiisale; conţinutul cuvintului. forma acestui
conţinut ar urma să ne indrepte nu către obiect,ci către o substanţăpur lingvistică- subst.anţiia contilHLWlni,
deven·if.â(pe o cale pc care cu greu ne-o
putem reprezenta)un substitut al obiectuluireal supus reflectării,caţitiiriiIingvisticc,Pe calea acestorraţionamente.semanticaÎ?i r-ovendicăastăzi statutul de
ştiinţă'lingvistic{t.
Supralicitînd,însă, efectul pe care l-ur mai putea avea adevărurilevechi
precumacela că ,.seniantica,ca ştiinţă despre semnificaţiilelimbii, este întotdeauna orientată spre realitate. spre lumea obiectelorşi fenomenelordenotateprin
intermediulsemnelorlingvistice"(p. 19).sau că .vaâoarcaunui semn lingvistic
se stabileştein primulrind prin identificareasuportuluisău ontic" (p. 18)-, Ivan
Evscevdeplaseazăoarecumaccentulacestor de;:.ba'Ierî
de actualitate,accent pus,
a'5acum s-a arătat, nu pe pre.ocupareade a da curs liber legăturii - incontes-tabile _. dinlre semneleGngvisticeşi lumea ohiedE:Jor
e1enotate,
ci, dimpotriv;'i,
pe
dorinţa de a lJr'ezentamai riguros (şi restrictiv) accasti\legătură şi, ele la un
anumit punct, şi in măsura posibilului.în numele principiului,.imanenţei"lingvistice,chiar de a o suprima.
Privit{lîn spiritul acestor'teorii, "reabilitareasemnificaţiei"nu contravine,în
m{lsuraîn care autorul Semanticiiverbllllline-ar putea face să inţelegem,spiritului forrnalistal lingvisticiiactuale. Dimpotrivă,prin "postulatularticulării"
această acţiune el,' "reabilitarea semnificaţiei"se integreazăacestui spirit. Cri
1 A. J. Greimas,Despresens, trad. de MariaCarpovy.Bucureşti,.197.';,p. GO.
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tica adresată de către Ivan Evseevformalisrnului mai vechi sau mai nou ni !iE'
pare Iipsita de nuanţările impuse de aceast» reprezentaredialecticăa Iegături:
dintre conţinutulşi forma Imnvist.i
c». Nepot.rivit ni s,a părut şi tonul, creat printr-o aglomerarede termeni polemici("mirajulforma,Jizării",
"iluzia că se poate
face o descriereştiinţificăa Iimbii evitînd conţinutul","himeralimbii în sine şi
pentru sine" etc.) larg cultivaţ]de o L'poci!în care "direcţiile,curenteleşi metodele existente l- -l în disciplinanoastră [. ,1 sînt asa de multiple, de variate
şi, adesea,de contradictorii
"2, Acele "grcunaticiorientale către continut"pe care
le irivooâautor-ulnu reprezintă, credem, o .îndepărLarede ,,formalismul",de
"schematismul"
pe oare 11presupuneorice gramatică,ci o căutare de noi principii pe care să se creezealte "scheJne",alte "forme",Ele urmeazăsă integreze
semanticanumai în măsura în care aceasta se va conformapostulat1Llui
articulării, din care decurge,după cum se ştie, prioi-itatcarforrnei.Obiectivullor este
descoperirearequliiorde combinaTe(care sînt tot procedeeformale),combinare
ut-marltă,în cazullor, pe "verticala"limbii,intre extremeleei, reductibileîn final
la un "alfabet"de trăsătur. Ioneticeşi un "alfabet"de trăsături semantice,Desigur că existii un lung şir de motive pentru care gramaticiitradi1iionalei Se
poate imputa un "schematism",
Există însă, credem,motive să îrrtrevederni în
gramaticileviitoareo .schcmă''.creată,poate,pe alte baze,
Preluînd masiv idei din proiectulacestorviitoaro gramatici,Ivan Evseevse
pronunţă pentru desfiinţarea.vechilor compurtimcntăr
i lingvistice,pentru suprimarea "separăriinete a morfologieide sintaxă şi lexic" (p, 14),Ni se propune
un nou aranjament,o dispunereil "pluralităţiiele procedeede exprimareaparţinînd diverselornivele ale limbii: rnorIologici sintaxei i lexiculul"(p, 15) in
cadrul unor cîmpuri funcţionalsemantice,"formate,ele regul{l,dintr-un centru,
reprezentatde o categoriegramatJea1{\
şi din periferiacîmpului,care 'includemijloacele lexicale,contcxtual- sintacticeetc, .îolositopentru redarea conceptului
respectiv"(p. 15),Proiectulacestei gramaticiconstă deci într-o descriereglobală
a felului cum "sistemullexical şi cel gramatical al lirnbii str-uctureazăacest
spaţiu al sernrrifir-ati
ilor" (p, 18),spaţiu "i.m.aginnt
(s.n.)ca un vast cîmp de sensuri primare (some)care rdlecUl totalitatea relativ finiti'ia cunostinteloroamenilor despre naturii şi societate"(p. 17), Descoperim,dincolode 'tonul "afirmativ - categoric"cu care se pronunta autorul, o inr.onsl
stenta
temeliiloi- ce
susţin toate acesteproiecte,Conceptulniveluluide adîncime
confuz,.Jmaginat", legat deci de intuiţie, CI este prezentat C3 "o
relativ finită",
dar, în realitate,el se comportăca o totalitate de elemente
Tendinţasemanticiilingvisticede a se apropia de semanticafilozoficăsi
interferenţa
ei cu logica matematică,fapte pe U1J'('ni le semnaleazăIvan Evsccv,se explicti
tocmai prin complexitateaproblemelor ridicate de abor-dare»vastului plan
al semnificaţiilorlimbii.Chiar'în cadrul unei viziuniontologice,se impuneo în,
ţelegerelogic:l,ol'donatO!lre
a lui. In calitate de sistem,limbajulUii se atribuie
astiîzi un mecanismde gindire propriu, o logiciJ,implicită,Analizîndconţinutul
limbii, semanticaaspil'ă,de fapt, sil ne C'onduc;'i
('{liredescoperireaacesteilogici,
şi, prin aceasta,('{ltredescoperireamecanismuluigramaticalal limbii.Ca şi gramatica tradiţională,noua gramaticiiva exprima,.în 11ltimainstanţeI,o reprezentare
logicfta limbii. In m{lSllraîn care aceastClnOU{l
gramatic[1ne va, prezentalimba
sub forma unor CÎmpurialcătuite-în jurul categorii1or'
gramaticalepreluate din
gramaticiletradiţionale,nu vom putea considera,că ca va fi o gramatică.t7'1U>
tura/.nouă, inediEl("articulaţiile"ei, si.stemulei logic,rămînînd,în fapt, aeelaşi),
Nu pntem, desigur,prevedeaîn ce rnăsur21activitateaele re-analizaresemantic.fl
ii limbii ne va duce deci ciilre o aUd gramatică.,'se poate observac{l,în general,
mersul cunoaşteriise l'ealizează,de regulă"pe calea includeriic:ontinutuluidesprins intuitiv in sistemulunei disciplineliinţifice sau alteia[ " ,], în starea actualL1'a aparatului de investigaţie,specificulabordării sistemiceconsl<lînsă in
aceea cit conţinutuldesprinsintuitiv este întotdeaunamai larg decît aCl'asferti
2 [orgu Iordan,în Prefaţă la Mar'iaManoliu-iVfanea,
StTlLctl1raHBrnul
lingvistic, Bucureşti,1973,p, 5,
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a realităţii care se dosnrir.cu ajutorul aparatuluistiintific dat. De aceea.în con"
cepţiile sistemiccde ordin general, se creează de obicei 1l1 lâatlls (s.n.) între
primul şi cel de al doilea plan al analizei"3. Extragemdin acest comentariu,
care nu vizează lingvistica,dar care, prin generalitatealui. i se poate aplica,
ideea unei prudente necesarein Iegătură cu amploareaproiectelorcercetărilor
actuale.Nu trebuiesă omitemposibilitateade apariţieHacelui.Juatus''dintre aparatul de investigaţieşi obiectulinvestigaţiei,adesea foarte restrîns sau sărăcit.
S-ar putea, sîntemin acelaşispirit avertizaţi,ca "în locul unei dificultăţide me..·
todă să avem de a face aici cu o limitâ rtin'îndde natura anumitoroperaţiiintelectuale, a căror slăbiciune,ca şi "forţă,ar fi aceea de a putea fi logice,rămtnind
totodată înrădăctnuteÎn calitate"4.
lvan Evsecva inceput prin a-şi declara adeziuneatotală la principiulizomorf'Isrnului.
De pe aceastăpoziţie,el dezvăluielimitele,gramaticiiactuale,(,ilreia
i se sustrag,prin imperfecţiuneadescrierii,însemnateZOIlCl
din limbă, acele "teritorii ale nimânui"(P. 14),Se angajează,CHurmare,în acţiunealingvisticăintreprinsă pentru realizareaunei noi descrieri,integrale,a limbii. Sfîrşeşteînsă cu
concluziacă "majoritatea(s.n.)categor-i
ilor verbuluirefled,l anumite trăsături ale
proceselorobiective"."Nu rezultă, spune el, că în Iimbă nu pot exista anumite
categoriilipsite de un substrat antic (s.n.),care exprtmă diverse raporturi formale dintre cuvintesau redau atitudini ale vorbitoruluifată de faptele relatate"
(p. 163).Izomorfismul,
ca expresiea unei unităţi deplineel'intrenivelul de adîncime şi nivelele de suprnfutâ,ar trebui si'! excludă însă posibllitatea exlstenţei
unor forme sau a unor raporturi formale "lipsitede un substrat ontic".Expresie
supremăa unităţii fenomenului,izomortismuluinu i se poate atribui o accepţie
relativă, aşa cum face Ivan Evseev: "structura sfPrei scmnificaţittorl-.. ] este
analoagă (izomorfă)cu structura realităţii, chiar dacă acest izomorfismnu este
perfect(s.n.)(P. 163).
Am acordat spaţiu larg unor consideraţiiprivitoare la concepţiilelingvistice ale autorului Semanticiiverbului (expusede el mai ales în partea introductivăa lucrăriil, cu intenţia de a arăta insuf'icierrta
coeziuneşi claritate a lor.
Am pus această lipsă in directă legi'iturflcu caracterulîncă nebulosal proiectelor lansatede ceea,ce astăzinumim"noualingvistică".
Din discutiile la obiect purtate în cuprinsulIucrârfl asupra semanticiiverbului se desprindcîteva dintre chestiunilede real interes pentru gr-amaticaverbului. Ne referim,în primul rînd, la conceptulde procesualrtate.De factură Iilozof'lcâ(implicîndtimpul, mişcareaca forme de existent.i it materiei),acest concept a fost. sub o formă sau alta, invocat ori de cîte ori verbul a fost supus
unor analize de conţinut. Indicaţia <:<1
verbul se deosebe.')te
de nume întruclt
implică noţiuneade timp este preluată ele la Aristotel.Ceea ce îŞ1propuneIvau
Evsceveste st\ reprezintc cornponential,
în cadru! structurii semanticea verbului,
aoeastă idee. Conceptulde proccsualltatceste semnalat în calitate de trăsătură
dtstinctivă."dominantascmantldl, prezentăin sfera fiecăruiverb concret"(p. 159).
Acest concepteste raportat la planul ontologic,în calitate de "eorelatlingvistic
al mlşcării, care este atribut si forma il lumii materiale"(p. :l4).Verbulreprezintă
obiectll în mişcarea,în desfăşurareasa. Se poate pune astfel îneviclenţăşi relaţia
"polară"!lume-verb.Verbul 9i numele reprezint;.'!
dOU11
moduri de a percepe,i
nota fenomenele,sint două forme diferite ale uneia şi aceleia.."i noţiuni, două
strudurări ale uneia !'iiaceleiaşjsubstanţeele conţinut.In lumina analizei COl11ponenţiale,se desluşeştemai clar conţinutulspecificpărţilor de vOl<bire,
în calitate de conţinut formal, reprezentaţional.Această nouă formi'lde descriere a
sensuluipe care o reprezinti!analiza componenţialăeste în mlisură să impună
şi gr'âmaticiiun criteriu mai sigur în definireapărţilor de vorbire.In Gramatica
3 K G. Iudin, în ]'vle/oeLa
cerceUiriisistemice,trad. de 1. Bulboren,M. GOIll,
Bucureşti,1974,p. 2flS.
4Claude l.I:'vi-Stl'auss,
Gîndireasălbatică,trad.de I. Pecher,Bucureşti,UJ70,
p. 212,
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limbii române5, de pildă, părţilor ele vorbire li se atribuie un sens lcxical-urumalical,prezentatdrept "sensul lexical ::el ma .generalal claselorde euvirt(",
drept."un sens lexical foarte general".Verbului1 se atribuie sensul de actiuni'
sau stare",dar constatămca ..acţiunea"i .,starea"figul'eaziişi în definiţia'sub
stant.ivu
lul. printre ..obiecteleîn sens Ioartc larg, adică fiinţe, lucruri fenomene
acţiu:li,.îl1suiri",ye care aceta le lellLllneşte:
De f'apt, .aeeast gramaticăsoluţi()
ncazadiIeronta dintr« nurneS1verb In termeniexclusivIormajj: "pentrua deosebi
substnrrtivclenume de actiuni (exemple: vînZCLTe,
expli.caţ;ie)
de verbe, a cru'or
caracterist.icăeste exprimareaunei acţiuni (exemple: a vinde, a c:tplica) este
necesari'!referirea la caracteristicide ordin morfologic:in timp ce substailtivul
arc forme de gen, număr şi caz, verbul are forme de diateză,mod, timp, persoană i număr"6. Dar aceastădefiniţiepoate fi tradusi"!şi în termenisemantiei:
..Verbuleste partea de vorbire care exprimă,privite ca procese(S.11.),
acţiunea,
starea sau existenţaobiectelor"
7. Rărniriedeci fie să optărnpentru unul din cele
doua criterii, fie să le combinămintr-o formă corectă.Conceptulde proces ne
apare ca expresiacea mai exactă a srmant.ir.i!verbului,fapt pentru care el trebuie,credem,reţinut.
Încercarealui Ivan Evseovde a impune categoriilesemanticeale acţ'lunii,
deveniriişi sti'irii,care, deşi "nu se află la «suprafaţa»sistemuluilimbii,întrucit
nu dispun de mijloaceuniformizateşi constantede redare",ar crea, totusi,,.nişte
-rimpuri»functionalsemanticecare divizeaz;;spaţiul semantical verbuluiîn zone
distincte"(P. 44), ni s-a părut mai puţin eficientă.Raportatela ontologie,acţiunea, d,;venir!,(lşi starea ar exprima calitatea procesului: o acţiune dinamică,o
transformare,un mod de a fi al subiectului(p. 159i,-Autorulse bazeazăînsă mai
mult pe consideraţiide amănunt (uneori extr-altngvisti
cc), din care ar reieşi, de
pildă, o diferenţierea gradului de intensitatea proceselor:"Verbe!ede acţiune
[...] expr-imăo intensitatemaximăa procesului"(p. 41),"DeveniriIeşi stările sînt
procese[... ] cu o acţiune diminuată"(P. 42).Nu credemcă această idee se confirmă: între situaţii ca asurzeşti Il/mea (acţiune)j ai să. aS71r:z;eşU
(devenire)
(n, 107)sau piepli1.nătllTa.
(rCCIlS!1l
te în'tinel'cşte(acţiune)si moşneagulpe loc a
intinerit (devenire)(p. 110)diferenţelerleinlcnsitale sînt. dacă nu inexistente,
greu sesizabile. Nici criteriul Insu-umentalltăţt]
nu ni se parc 'important: "Subiectul vorbelorde devenirepoate .fi consideratsubiectal autotransfcrmăr-lt
noninstrumontale:'(p. 94), ..devcnircaeste un proces noninstrumerital"(p. 95). Hesorlul deosebirEdintre (lc/ianc,devenireşi sta)'e rfimîne.credeJji\.strins leg'at de
resortul relaţiei nume-verb,urmărit in gramatic{,pe axa subH'd-verb-obiect.
Este
relaţia care ne aduce în miezul'problemelortranzitivităţiisi diatezei.Ivan Evseev
nu a reuşit să stabileascăo corelaţiemai strîm;ilîntre ideile de acţiune,devenire
si stare şi formele de tranzitivilate'ii diateză. Conslderaţiijle
lui asupra acestor
două categoriigramaticalesînt. in general.corecte.făr<'ia fi. însă, în măsură sii
impun!iun punct de vederE'(cunoscutefiind proporţiilecontroverselorexistente
în jurul lor). Interpretarea.diatezelorca forme morfologicede exprimarea tran-ziliviitiţiieste, într-adevăr,posibilădacil plecămele la ideea că ..forme>ele diatezii
pot avea numai verbele tranzitive"(p. (5). Situîndu-seinsii pe o altă poziţie,
G)'(lr1taticcz
limbiil·omân.econsiderădiatezaprin prisma subiectului:"Diatezaeste
forma pe care () :îmbracăverbul pentru a arăta în ce raport se aflElacţhmeape
care o exprimă cu autorul acestei acţiuni"8. Acest punct de vedere ni se pare
ceI puţin la fel de important,ţinînd cont de strinsa legilhrrădintre subiect şI
acţiuneaverbului.Intru totul îndreptăţit!,ni se pare propunerea(care nu este,
de fapt, nouă) de l[lrgire a sferei tranzitivihiţiiprin introducereatra11zitivităţii
indir'Pcte.Situaţiilede tranzitivitateindirectăsînt deja semnalate.în acest spirit,
5 V. Gl'arn(Z(;ica
limbii române.Editura AcademieiH.SJ'l.,ediţia a II-a, Bucureşti, 1966,voI.L
6 Ibid...p. :30.
7 Iorgu Iordan, Limba TOmCÎnr'1
contemporană,Bucureşti,HJ5(j.p.405.
8 Gramaticalimbii române, 1':dituraAcademieiH.S.H.,ediţia a n-a, Bucureşti, 1966,voI.1, p, 208.
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în cadrul dicţionarelor:atunci cînd sub specificaţiatrane. şi intru.nz.figurează
o unică definiţie,avem a face, de fapt, cu o situaţie de tranzitavitatedirectă şi
indirectă: ex. a privi (ceva sau la. ceva).il ptitruruie(ceva sau prin ceva). Ca
fapt de amănunt,semnalămtranslormatia incorectăîn cazul lui il mulţumicuiva,
echivalatîn lucrare cu a m:u.Lţumi
pe cineva (p. 5f). Sîntem,de fapt, în Jata a
dOU{1
sensuri cu totul distincte: "a exprima cuiva recunostinta'şi, respectiv,,,11
satisfacepe cineva".Ideea unei cJasificăripropriu-ziseîn 'verbede acţiune,verbe
de deveniresi 'veTbede siC/reni se paro cu totul hazardată.In sine, ideea acestei
clasifi6lri este atnlg[ltuUl'C',
ea ar indica ",articulaţiile"sistemului,dinamismul
intern, energia lăuntl'ic{la acestuia: ,,0 acţiune îndreptată spre obiect poate
cauza declanşareaunui proces de transf'orrnarcinternă a obiectuluirespectiv,iar
acesta, la rîndul lui, genereazăo anumită stare il obiectului"(p, 1(2). Părerea
[U10!'
lingvişticii toal:evorbeleexprimă acţiuni ni se pace însă destul de intcmeiată: ideea de processe poate desprindecu mare greutatede ideea de acţiune.
Un vechi comentariude gramaticăindiană exprimăfoarte clar acest lucru: "In
expresia «acesta este alb», profanul înţelege numai o relaţie dintre calitate şi
substrat, însă cel instruit în gnamatică9tie că uccst v--altceva»
la care se re1'er,}
cuvîntul «alb» nu este substratul ci acţiunea pe care o specifică"9. în contextul ,.,Unsultan dintre aceia ce domnescpeste VI'Olimbă" verbula domninu poate
fi restrîns la sensul "a fi domn",aşa cum.ni se propuneîn lucrareadiscutacăde
noi,(p. 124);ni se pare, mai curînd,dl aici coexistăîn verb 0i ideea ele stare şi
ideeade acţiune,eledominaţie,de exercitarea puterii.
Ivan Evscevîi rocornandristudiul drept ,,0 etapă pregătitoarein vedenoil
elaborar}!unei Iucrar!elesintezădespresemanticaverbuluiromânesc"(p,'5). Prin
amploare.)i complexitatesemanticaverbuluirămîneun subiectdeschis.
fC/TiC/
Vişoianu
SERGIUPAVELDAN,Proza fantasticăT()JnâneasciL,
Bucureşti,Editura Minerva,1975,35'1p.
Deşi fantasticulil constituito modalitate:elc creaţie des utilizată în literatura noastră popularăşi cultă, el a făcut tirziu obiectulunei cercetărisistematice.
Dacă fantasticulfolclorici semnificaţiilelui au beneficiat,totuşi, de o analiz{l
competentaîn Estetica basmuluia lui G. Călinescu,fantasticulcult il fost luat
în discuţiesporadic,consacrindu-i-se
un spaţiu mai mare sau mai mic, in funcţie
de loculpe care-Iocupain creaţia unuia sau altuia dintre scriitori.Abia de două
deceniipreocupărilein această direcţie cunosc() oarecareînviorare, probabil şi
sub impulsulrecrudosccnteilor pe plan mondial,unde s-au elaborat unele antologii (ct. antologiapovestiriifantasticefrancez(scoasă.în 19.63de:P. G. Castex şi
aceeaa fantasticului,din 1\)66,îngrijităde R. Cai1lois)
şi Iucrăr!teoretice(clnborate
eleFI'.Hcllcns,Tz.'I'oc!Ol'OV,
L. 'lax si alţii),
Proza jcmtasUciL
româneClSC(L
il lui Sergiu Pavel Dan, reluind unele preocupari rnai vechi ale autorului (concretizateîn teza de doctoratPovestireajantas-·
t.ică7'omâneascti)
este prima lucrare eleproporţiide la noi care încearcăo sintczri
il fantasticuluidin literatura română cultă. După cum sugereazătitlul cărţii, autorul ambittoncazărealizarea unei configuraţiia prozei fantasticeromâneşti,încercare:cu atît mai îndriizneaţăcu cît opiniileasupra fantasticuluiîn literaturii
Il-·audfpăşit stadiul confrunthrilornic.i chiar pe plan universal. Explorindun
teren dificil,autorul nu pierde nici o cljpă din vedere obiectulcerceUlrii,dezv,\luindu-i treptat substanţa,resorturilelui intime şi aspectelecele mai diverse.
-9ap. Sergiu /\1. Ceorge. Umilei şi gîndire in cultura indianti, Bucureşti,
197fi,p. 37
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Prima parle a studiului,intitulată Prelimi.lwriiteoretice, este destinat-fitocmai
acestui scop, cuprinzîndo încercarede definire el conceptuluide JiLel'aturi'i
Jantastica,o delimitarea graniţelorşi o clasificare.Sînt aduse în discutiesi comentate pertinent,rclcvlndu-secuiităt! dar i defeCte,opiniile unor cereUitori striiini ai problemei--.. Tz. Todorov,n. Cailloisşi alţii. Totuşi,() defini(.iepropr-iu-zjsa
U conceptuluide literatură Iuntasticănu apare (cornplexrtatc.:
obiectuluiface dificilă incadrarealui într-o definiţie),ci sînt schiţate cîteva condiţii de care depinde npartr-nentaunei opere la genul fantastic.Dintre acestea,două par el fi
fundamentale:conturareatroptar», prin anumite mijloace. a unei atmosf'erede
tninâ. de mister, neliniştesau groazăşi adoptareade către autor a unei atitudini
de ezitareîn raport cu faptelerelatate (să nu pară il le acordacredit absolut,dar
nici să se situezepe linia ncgăr'iilor). Această arnbiguitute implică o poziţie
Identicăil lectorului.In continuarealucrării prezentate sînt delimitatei analizate diferitetipuri de fantastic:: un fantastic al basmului (fabulosulfeeric).altul
al miturilor şi legendelor(mir.ac-u.osu
l mitologieiautohtone).Urmează..Lmtnsticu.
C<:l
revers .inacceptabil
<livcrosimiIu.ui",numit astfel deoarece),supranornltllul
se
constituieantagonicşi agresiv- mai presus de' toate. incompatibilîn
norrrialu!",spre deosebirede Iabulosulfeeric. de' pildâ, unde el ..se
imanentşi firescnormalului".Cinul in care suprnnorrnulu:apare legitimat.acreditînd un anumit sistem filozofic:sau mugico-czoterir-,
aparţine fantasticuluidoctrinar. Se J11iJi
distinge:un fantastical "vointeide mister".atunci cînd suoruuor
..
malul "pare o prelungirebizad"iel normalul1.;i"autorul lăsînd în mod constient
anumite 1ucruri să pluteascaîn tain{l,.in vag, şi, -în sfîrşit, Iantnsticul absurd.
definit ca "o degradarecoutrariant.i,iredudibilă, ininteligibi1Cl
el normalului".
Autorul Prozei fantastice româneşti.descoperătangenţe şi note dist.inctive
Între literatura Inntastică şi celelalte tipuri de literatură: ştiinţifico-fantastic{l,
proza poeticăi alegorică,romanelepoliţisteşi de aveuturi. literatura de factură
absurdăşi prozade analizu.
Unele puncte discutabileexistă in clasificareaprozei fantasticedupa criter-ii
tr-muticc.'Multprea amplă şi amununtită, această clasificareinglobeaz,lîn cadrul
tr-rue
lor mar! şi subternecare se conf'unda.Astfel,la tema ln:,.îurireamauici1.
se
suprapun subtemelc: vraja, solovnoniaşi irnanenţamagi.cânat,liTald(fiecaredin
ultimeleclOU{1
este, în esenţă,tot () vraj{l).Tcmă: con.sem
nul f!lmtasti.c;
subteme:
locul semobiectulnefast, comoaraneclLTatâ
(este tot un llbieetnefast)etc. Tem\:
anticipaţi.afantasticIL;subteme: visul prevestitor, .,emnul[prevesU.toT
etc. (in
multecazurivisule un semnprevestitor).
Partea a doua il lUCT[ll·ii.
intitulată Orientâri şi profiluri.cuprinde.conform
ideilor din Prelimirwriiteoretice,o investigarea literaLuhifanLasticeromâneti.
Fiecare tip de fantasticgrupează,in cuprinsulunui capitol, un nurnăr Inai man'
sau mai mic ele scriiLori,începîndcu ceLconsiderat mai reprezentativ.Astfel,
Fablllo.mlfeeric incepe cu o analiză eonsacratăoperei lui Creangă,un11atde
Slavici.Minulescu,Oscar Lemnaru şi Vladimir Colin. Miraculosulmitico-magic,
la rîndul lui, a constituito sursă bogatăde inspiraţiepentru opera lui Galaction.
Agârbieeanu.Sadoveanu,Pavel Dan, Ştefan Bănulescu.In capitolulurmător,Nicu
Gane, Caragiale,Minulescu,Cezar Petrescu,Ionel Teodoreanu,Victor Papi1iani
Al. Philippicleilustrează,prin creaţia lor, ceea ce cercet,'itorulCInumit "fantastic
ca revers inaceeptabilal verosimilului".La fel sînt tratate celelalte tipuri de
fantastic,aa cum se concretizeazala' Eminescu,MirceaEliade,Liviu Rebreanu.
Tudor Arghezi,V. VOiculescu,
Laurenţiu Fulga (fantasticdoctrinar),Mateiu Ca-ragiale, Adrian Maniu, V. Beneş,Oscar Lemnaru,A. E. Baconsky(fantasticul
"voinţ.eiele mister"),Gib Mihăescu,Urmuz, Ion Vinea, M. Blecher,Emil Botta
(fantasticulabsurd),Tuturor acestora,autorul le consacrElanalize riguroase,stabilind, deseori,filiaţii pe plan românescşi universaL Raportărilela literatura
străină revin la tot pasul, influenţa lui E. A. Poe, spre exemplu,fiind depistat[l
la majoritateacreatorilornoştride literaturăfantastică.
In cuprinsul exegezclorse strecoară, totuşi, cîteva inconsecvenţe,neclarităţi sau incertitudini.Unele opere nu-şi justifică suficientapartenenţala genul
Jantastie: G. Galaction,Andrei ho!;nl; L AgEll'biceanu,
Popa Mern; Cezar Pe-o
trescu, /idevărata moarte a Lui Guyne1ncr;Iond Teodol'eanu,TUrnulMil-cnei.
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Alteori,interpretareanu duce la o concluzieprecisă: este cazul nuvelei Om.ul
care şi-a oăsit 10nbTade Cezar Petrescu,unde autorul oscileazăîntre încadrarea
în fantasticsau psihologic,adoptîndîn cele din urmă o poziţiede mijloc.Se întîlnesc şi unele interpretariforţate, precumîn cazul creaţieilui Pavel Dan, Acea
îngroşarea liniilor personajelordin nuvelelesale ar părea să aibii mai degrabft
o tendinţă satirică decît una vizînd fantasticul. Dat fiind cii autorul a luat in
discuţieşi unele creaţii mai puţin adercnte la genul fantastic,este incxplicabi
lâ
omisiuncn,în analiza operei sadovenicne,il romanuluiCreanga.de aur, in care
atmosferalegendal"ti
il inceputurilornoastre esLedeosebitde bine realizatn.
Sergiu Pavel Dan il adus, prin acest studiu, o contribuţieînscrnnatăîntr-un
domeniuprea putin investigat pînii acum. Densitatea materialului informativ.
pcrtineutaobservaţiilor,profunzimeaanalizelorfac ca lucrarea să fie de () permanentăutilitate în cercetareaanumitoraspecteale creaţiei culte.
ConstemţaJJuzatu
GEORGEGAN OpcrClliterarâ CI lui LucianBlo.qCl,
DucureştLMincrva.
l,rG, 414p,
In şirul exegezelorconsacratecreaţiei lui LucianBlaga, al (','u'OI"
n\1111[\1"
il
sporit considerabilin ultimul deceniu,Opera literare!(l lui Lucian Blaqc:(DUCllrosti, Minerva,1976)de GeorgeGană se înscrie ca una dintre cele mai cupi-inzatoare şi sistematicecontribuţii.Dacă nu se impuneprin noutatea marcată a intr-rpratăr.ii, cartea apare în schimb ca Q monografieil operei, echilibrată,de tip
clasic, subordonati,premeditatrigorilorunei arhitecturiţintind il structura ('011vingător,CIdisciplinapropriul demers critic, Din cuprinsul color aproximativ
400 de pagini nu lipsescconsideraţiile,disocieriIo.intuiţiile pcnctr-ante,şi, adeseori, subtilo,analizaaderînd firesc la obiectulci -- () operă de mare anvcrgurăcale carci reliefuri le iluminc-az.i
cu adecvaresi discreţie,111tl'-0
tenu.tivăde?ducidarr-a sensurilor în orofunzune.
Delirnuindu-şicimpul de investigare,autorul procedeaza,cum era de aşteptat, ţinînd seama IlUatît ele creşterearitmic _. cl'onologic{l
il operei, cît de închegareatrcptatâ il substanţeisale Iâuntr-icc,de .irnpli
nirea în timp a unor tClne
sau motivece-Î aparţin cu deosebire,in funcţiede eristaliz<ll'ea
exper-ienteiinterioare il podului însuşi, aceasta circumscrisu,şi ea, unor factori obiectivi,isto
I'ieo-biografiei
şi culturali, ca i, donpotriva, datelor structural-temporumenl.alc
cc-l particularizeaz;"i
pc Blaga ca individ. Din ultimii categories-·ar desprinde:
sensibilitateametafizica,sentimentulmisteruluicosmic,melancolialscată ele COTlştiinta trecerii şi a fragi.lit[\ţiifiinţei umane,dublata compensatoriu,
dar nu mai
puţin dramatic,de un acut instinctal vieţii, vocaţiacreatoare.Din caracteristicile
amintite,la care se adaugă o continuădeschidereSP1'C
cultur-auniversalii(constituind ceea ce autorul apreciazădrept jundamenteale operei)va izvorî o viziune
existentialadintre cele mai personale, premisă a întregii creaţii a poetului.
Blaga asimileazăcu fervoare,îricâ din perioadaadolescentei,literatura naţionaliL
1 se revelă de timpuriu valoarea spiritualităţiinoastre populare.Ii devin accesi
bile treptat domeniica fiIozofia,arta plHstică,etnologi
a, 'mitologia,religia. Specificul civilizaţiilororientale,spiritul Eladei clasiceşi al Bizanţuluisau cel al
Occidentuluieuropean,trecînd prin Gotic,Henaştel'e,Homantism,Baroc sau curentele moderniste,îi vor suscita interesul constantca filozofşi teoreticianal
culturii.Rămînede amintit poate,in acest context,faptul că apelulla sistemulfilozoficpropriu-zisal autoruluiPoemelorluminii,firesc,necesarin cazul orieăruieonwntariuprivind literatura lui LucianBlaga,apare dozat,G. Gană propunîndu-i
'ii reuşinds<'ievite atît:froarea suprapuneriicelor două planuri (liric şi :filozofic),
cit şi tentaţia condiţionărijlor reciprocabuzive,}'undamentallirică, filozofia(în
care G. Gană va afla totuşi mitul pe eare-l considerăcel mai poetical creaţieilui
Blaga,cel al "fonduluigeneratoral lumii", al Marelui Anonim,"Dumnezeu]Demon",cum sintetiza ginditorulînsuşi într-o definiţie-rnetafori:i.)
rămîne pentru
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C('l"Cctltor,
pc drept cuvînt, un capitol distinct, demonstraţieconceptuală.oricîte
revcrberaţiiar trimite Iir-iciişi teatrului,în vreme ce opera Jiterură se întrcgeşte
ca produs al imaginaţieicontemptatoareşi a unui limbaj specific.Se fix:eazlicu
disccrnămin;atitudineapoetului iaţfl cu principaleledirecţii ale culturii epocii
(folclornaţional, sărnănătorisin,gindirisn1,nvangardăetc.), stărumdu-so asupra
uf'inităţilorsale, reale, cu expresionismul.
G. Gami află aici, ca si alţii, cu argumente.în plus, un fenomenelcctiv,de paralelismşi de aderare consubstanţială-Blaga anticipa metoda .,expresioIJistă"
inaintea oricărul contact CUcxprosionlşi.u
-- nicidecuminfluenţesau tendinţă de afilierc cu orice preţ, Prin cîteva aspecte
dcfinitcr.ii (nrizu
intâ spre absolut, aspiraţie creatoare,sentiment metafizic. esenţializare,vizionarismmitic, cult al arhaiculuişi originarului) expresionismulconvine propriei Iormuleartistice il scriitorului.Cercotător
ul subliniază configuraţia
cxprcsionistua celor mai carncte-r-iatico
poeme din acest punct de vedere (i am
observacii ele aparţin, aproape in exclusivitate,primelor etape de creaţie).conform unui criteriu tematic sau stilistic,Insistîndtotodată asupra operei dramu[Î('('il poetului,ce răspundein buna măsuriiprincipalelordeziderateale ..teatrului nou"(fond metafizic,personajecsentializatc reprezentindputeri imaginare).
Nu este trecută cu vedereateza prin care Blaga corcleazri,in sens larg, vocaţia
escnţlalizatoareil cxpresionlştilor,cu înclinaţia spre stilizare.decurgînddin imbinarea dotallu]ui cu abstractul,proprie culturii populare, In economia]ucnlrii,
se Inregistreaâlîn genere reperele comunecreaţiei ltii Blaga şi oxpresionişti
lor,
subiectulnu pare il fi însă, deocamdată,epuizat.Rămîneînc{lil se aprr-cin111<'1sura şi .rnodulparticularin care creaţia lui Blaga se integreazăîn expresionism,
il se remarcacer-ace, ca mare scriitor, aduce el însuşi inedit, original, "noului
stil" europeun; a se deosebi,în ultimă instanţă, ceea ee il separă pe Blaga de
cxpresionişti.
Analiza aplicatăpoezieise caracterizeazăprin coerenţă,ClI toate numeroasele subcapitolece ilustrează motivele teme din a căror interpătrundcreia
naştere universulliric: "haosul diafan", lumina, atracţia ncptunică, "p[nnintul
trnnsparc-nt
", "cosmosuldiafan", tăcerea, somnul,"marea trecere", "rnil'abilasi\mînţa", .Jurnea- poveste"etc, Unul dintre dczavantujetemetodei ar decurge
din faptul cii, avindu-semereu în obiectiv creaţia integrală (ce surprinde, cu
toate uansf'ormăr
ile de la un volumla altul, prin pregnantă şi r>Iativllunitate
stilistică),se pierd totuşi uneori din vedere poemereprczentutlveunuimuit decit
altele, se ignorăcapodoperain favoareaunor versuri de ruai reştl'lns[lsemnificaţie, G. Gană rămîne, apoi,inci'!dator la capitolultehnica poeziei,subinţelespretutindeni,dar numai în parte abordat. Dacă se reconstituiedetaliat mitosuloperei, în reflexelesale cele mai iridcpărtate,evidcuţiindu-sc a(/unJul,lreasurselor
pină la topirea lor într-un aliaj un.ic- un foarte original\.l!1'!vers
poetic,se insistă mai puţin asupra procedeelorpl'in care Blaga îşi asulniimitul (extremde
numeroase,variate şi ingenioase:ele la 'recreareasau reinterpretareaunui mit,
la invel'tireatermenilorsăi, de Ia ţandăl'a ele legendi'iÎncrustatfl,polarizindînţelesurile lirice, pînă la elaborareamiturilor proprii, de unde posibilităţileexpresive nelimitate)precumşi asupra perspectiveidin care () face. Mitul este pentru
autorul 1ui Zal1w!;re
şi al Meşteruluil\fanolenu numai o modalitatede il intilni
tradiţia, ce-j poate satisfaceaspiratia spre comunicareacu un :fondprimordial,
arhaic, Poetul abordeazămitul din perspectivaunei cOllştiinţemoderne,el apar
ţinînd unei scrii ilustre, de mari creatori ai secoluluial XX-lea,ce se afirmă ca
originali cunoscătorişi interpreţi ai miturilor. Şi aici, din nou, un subiect
deschis.
Există insa în lucrarea lui G, Cană o serie de intuiţii remarcabile,intre
carp folositOaresugestiipentru o esteticăa operei. Vocaţiadcrniurgicăa scriitorului, observaexegetulcu deplină îndreptăţire, "se realizeaz[lprin proiect<ll-e<l
propriEisubstanţesufleteştiintr-un univers imaginar", trăsături! accentuată,cu
totul specifică.lui Bl,ga, ,,<:o.ro1a
de minuni a lumii" fiind deopotrivă"imagine
esen\ii-J,lîzatfi
a universuluişi proiecţiea eului",Se delaşeazil,ele asemenea,capitole 1n care demonstraţiaeste condusă cu măief;trie(Faww, Cosmosuldiafan,
lumea - povestesau cel închinateroticii).Se constatăde pildă că, in ce priveşte
repertoriulClnimalier,
nu este vorba doar de preluarca unei figuraţii păgine şi
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crcsl.inc'.ci şi de o ridicarcla sur.bol.Am spune----urrnîndideea de mai sus -Ce)poetul rescrie un bestiaTal S{lU,în care vieţuitoarelepe care le preferă se
învăluiede luminatărimuluipoezieiîn care pătrund. In capul scriei stflinoropl11,
care Blaga,.ca şi Cantemir,si-] revendicădrept proiecţiesimbolic- ideală.
fel de exhde şi pătrunzătoareîn ordinca argumentfiriisînt şi Interpretări
le
ce se refent la universulpoetului,văzut ca "sintezăîntre lumea fenomenaUlşi
un abso]utontie spre earE se aspiră",în care "satul minunilor,muntelemagic,
pădureaîncaretrflieşte cerbul cu stea în frunte sau unicornulnu mai sînt imagini poetice'ale l"ul1lii
reale sau sînt în aşa măsură transfigurate,Încît apar mai
degrabă ea spaţii ideale în carC se concentreaz{l
substanţa universului",Nota
jubilutoric,alaturi de ° poezieil Iamentatieiar defini în esenţă, după opinia autorului. studiului,lirica erotică il lui Blaga,dedublareavindu-si origineaîn metafizica,deloc senină, CIunei naturi duale. În această dualitate caracteriaI-tcmperamental[l,loc geometrica] unor impulsuricontrarii configurîndo dramă exisşi de cunoaştere(instinctvital, spirit solar, pilnie - elan creator, aspispre absolutsau, trnnspunindla nivelul operei,lumin;j-intuncric,
"obrtizare"
intcrşanjabilcintre Dumnezeuşi Satana)şi-ar putea afla punctul de plecare o
vutcarc
Profil,!!scriitorului,aa cum se limpezeşteîl1C{l
o dată, se apronu atît
cel al pârinteluilui Faust, cu care s-au serunul
at unele corespontinind de conceptiasau atitudineacreatoare, cît de imaginea eroului lui
'însuşi "aplccatpeste întreb{trilelumii",asemeneapoetului în autoportretul liricdin cunoscutaScrisoare.
La Iel de rneriLorie- secţiuneaconsacratăprezcntariicreaţiei dramatice,
de factură expresionist-Uriel,
cu personajeincarnindipostazeale "puterilor"interioare,adesea ale laturilor duale ale sufletuluipoetului.Nu lipsit de tensiune
conflict,acest teatru parc a împlini aspir-atiului Blaga spre o lărgire el cadruexpresieişi dincolode universulpoeziei.Dramelesale impun, şi remarcac
demnăde reţinut. o viziuneasupra istoriei,cele mai multe devenindde fapt piese
ale rezistenţeietnice, "ale perpetuăriimilcnare a unui fel de a inţelegelumea",
Altele apar ca drame ale creaţiei: Meşlend i'vIanol.e
(detaşîndu-seîntre toate,
prin manieraîn care Se!convertescin viziune poetic-dramatidischeletulteoretic,
meditaţiaabstractă),ilnton PalU1.Este aceasta.pînă acum,i cea mai stăruitoţllT
investigareel sensurilor şi resorturilorcreatiei dramaticea marelui poet, capitol
inedit,singular,în tcau-ulromanesc.
H.oelica
Şuiu
],UIS J. PIUKI'O,f,ivclesele linpuistiqneet ele semiol()riepcnerales,Droz,
Ccrieve__ Paris, 1975,19Gp. Pertincllccet prCltiqlle,
Ee!.deMinuit,Paris,Hl75,144p,
Cunoscutîn cercetareaJingvistic<l
actuaj{tprin lucrări ca. Principesde nool.ogie,jondementsde la theorie fonctionnelledu, si.qnifie,La Haye,Mouton,19G4,
sau Messngeset Signcwx,Paris, P.U.F.. 1966,Luis Prieto, Iost profesorIa Cniversitatea din Cordoba(Argentina),în prezent Ia Cniversitateadin Geneva, revine
în atenţiaspecialiştilorcu douănoi Jucrilri.
[;Lueles'
de li.nguisti.que
et ele sbnioLop'ie
generale" este, de fapt, o culegere
de articoleapărute în reviste de specialitateîntre anii:Hl5·4-1974.
Autorul le rcuneşte în volum,stabilindu-şi.in finalul celor carc dateaz{lde mai mult timp,
într-o "postfaţ,,\",
atitudineaactual-ăfaţă de problemelediscutate,
Interesantă ni se pare, spre exemplificare,experienţa primului articol,
Opposition
et contraste.
Sprijinindu-sepe cele două def'iniţ.iiale fonemului,cea din Principi.ilelui
Trubeţkoişi cea din PruiectulCerculuilingvisticde la Praga (PTojetele termi.nologicphonoLogique
standardisee,"TravauxdU.Ccrcle1inguistiquede Prague'"
voL4, p. 311),Prieto aladl nici problema,destul de spilloasi.,a sintaxeiJonologiee
care i-ar permite,duplj cum mărturiseşte,"de voir plus dair aussi dans l'autrc
syntaxe,Las}ntaxetout court"(p, :24).
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Iniţial, el amendează.cel_edo.uădefiniţii ale fOl_lemului,
încercîndsă demonstreze ca nu ,::cesta.
l:e!?rezmt,:
unitatea funmTle;-ttala.
a fonologiei.Foncmul
, contrar celor.doua definiţiimenţionate,poate fI divizat111unităţi mai mici si succesive. Trăsăturupertinentăcapătă statut de unitate fundamontaj.;(p. 6). Influenta
lui Martlneteste evidentă(v. "Lingua",voi. I, p. 34-58, (hl en est la phonc>Logi)
şi mărturlsităin "postfaţa"la acestarticol.
.
Pc baza celor arătate mai sus, Prieto stabileşte dicotomia opposUionnel
/
cont1'(lsti.j
şi cu ajutorul ei încearcăsă construiascăsau, mai bine zis, să descopere o sintaxă Ionologică.El merge astfel către o definiţiesintagmnticăa unităţilor Ionclogice,lucru neglijat, după opinia sa, de majoritateacercetătorilorcare
î9i Indr-eaptaatenţia către definiţiade tip paradigmatic(P. 10).El stabileştelegături strînse între cele două axe şi încearcă,pe baza relaţiei e.rpresfe- conţinut:,
atăturîndşi consideraţiiasupra unor elementesuprasegmcntalc,
să defineascăstatutul unor unităţi fonologiccsuperioare(silabă,cuvînt fonologi.c),
raportul în care
se găsesc:acesteacu fraza, tinzînd,în cele din urmă, către o combinatorieal cărei
scop ar fi "de calculertout texte possible dans la langue en question"(p. 26).
In ,.postraţa"la acest articol, autorul revine asupra afirmaţiiloranterioare,
atenuîndu-Ic,nuantindu-lcsau chiar ncuîndu-lc,El reduce, spre exemplu, dicotomia oppositionneL
! contrastifşi topeşteaceste două.trăsături într-una singură:
".le ne par-leplus aujourd'hui,comm«je le Iaisaisdans cel articlc, de tvaitsoppositionuelsel de t.raitscontrastifs,mais je considereque le contrastifet I'opposit.innnelse rctrouventensemblepour constituerun trait caractcristiquc''(p.2'1-23).
Dupăcum am arătat, la baza acestuiarticolau stat.idcile lui Andrc Mart.inct
care, în acel timp, consideraIonemuldrept un conceptoperatoriua cărui definitie rezultadin neccsitătileanalizei.
, Prieto revine arătînd că, totuşi, "Le sujct parlunt «sent»le phoneme,c'esta
dire que celui-cia pour lui une realite, ei cela ne peut s'expliquerque· par le
r61eparticulierqui revienne,dans racte de communication,
a un ensemblede
traits pertinentsconstituantun phonemeet seulementel un tel ensemble"(p.26),
Autorul încearc{ls;'l determineacest rol (v. Pl'incipesde noologie,p. 99-10:l,şi
Pel'tinenceet praUque)caraderizÎndI'onemulca unitate de identificarea Joniei
şi raportind aceasttlproblemiIla COI'e1aţia
dintre douii noţiuni: l'objet compose
i l'objetcompOsllnt.
i
Felul în care autorul îşi rcdefineştepozitiile,obiectivitateaql care revine
asupra unor idei avansatecu ani in urmă, sînt remarcabile.Observatiaeste \ialabll{ii pentru celelaltearticoledin acest VOllUll,
care abordeazălJroblemediverse,
incepÎndcu definiţ:ia:!'onemu]ui,
trecînd prin analiza Tloţiunilolf
de conţinut,expresie, conotaţie,oprindu-seasupra cornuniciiriifii, în final, aupra semnuluica
instrument.Spaţiul acesLeiprezenl{trinu ne permiLeo discuţie mai aprofulldaUi
il acestorcontribuţii.Semnalămaceastilapariţie care readuceîn atenţia ceior interesaţi, într--omHnien'linteresant!:tşi personalil, probleme acute ale lingvisticii
generale.
*
*
Cea de a doua lucrare menţionatăare o structură oarecumasemămHoare
celei dintîi,în sensulcă, iniţial, capitolelecărţii au fost gînditeca articoleseparate
destinatefie publicăriiîn EnciclopediacleINovecento,Roma,1975,fie prezentăril
la CongresulAsociaţieiinternaţionalede semiotică.Abordîndproblemeaparent
diverse,ele se adună,totui, unitar în jurul unei ipotezecare le integreazătitlului general: Pertinenceet Pratique.
Ideea care a generat aceste eseLlriîşi are sursa în concepţiasaussuriană
asupra obiectuluilingvisticii,concepţiecare, cum arată şi Prieto, se sprijină pe
un dublu P08tU1<)t,
obiectullingvisticiifiind dat de: a) actul conştiental producerii sunetuluişi b) sistemulcare integreazăacest act conştient.In rezumat,dicotomia langueI parole.Aceastădisociereîi permite însă lui Prieto să afirme că
unele problemetratate de lingvistică"n'ol1trien de specifiquementlinguistique,
mais l'el(ventde la theoric de la connaissance"(p. 9). Cum ajunge la aceasU't
afirmaţie?
16- Anuarul
de lin:;:vlst.icil
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Autorulia ca punct de plecare al demonstraţieisale opoziţiadintre sunet şi
foncm.videefundamentalăa Ionologicipragheze.Acceptăaceastă distincţieprivind-o însă din alt unghi; sunetul nu se confundăcu Ionemul,în sensul că nu
sunetul este cel care impune subiectuluivorbitor anumite part.icularitriţi, ci subiectul este cel care extrage din infinitateade trăsături ale unui sunet anvmite
"trăsăturipertinente"ce i se relevă în funcţie de un "punct de vedere"din care
considerăsunetul,într-o practică a comumcăriiunde suneteledevin unelte. Obiectul fonologieieste deci, pe scurt, "la fa<;:ondont le sujet parlant connaît Ies
sens"(p, 156).
Prieto, în argumentaţiasa, se sprijină,la rîndu-i,tot pc un dublu postulat:
a) "un objet matcriel est, sans aucun doute, «inepuisable»,
en ce sens qu'on ne
peut jamais lui rencontrertoutes Ics icaracteristiquesqu'il presanteou, du moins,
qU'OIlne peut jarnais aff'irrnerqu'on les lui reconnaittoutes" (p. 15:J-154)şi b)
"... el la differenced'un objet materiel, l'objet de penseequ'est celui des scicnces
de .l'hommeest «epuisable»,c'est-a-direqu'il presente un nombrc defini de cnractertstiques,dont la totalite peut etre reconnuecomrnetelle" (p. 15,1).
Acestpostulatgenereazăun tip de cunoaşterecare reprezintă,pentru autor,
adevărata"cunoaştereobiectivă".Ea nu se confundăcu reflectareapasivă il obi-o
ectului ci provine din faptul că pertinenţatrăsăturilorce definescobiectuleste
impusă de subiect.Numai prin acest demers poate fi conceputăistoricu.atcacunoaşterii.Cunoaştereaobiectivă,În!sens tradiţional,este redefinităde Prieto prin
termenulde ."cunoaştereideologici,";"c'iest-a-direunc connnissancede la rcalitc
materiellequi est vcenseedccoulerde facon neoessairede ce qu'est sori objet"
(p. 159).Astfel,modelulfonologic,în lectura lui Prieto, permite valorificilr.i
deosebit de interesante.
Distincţiasunet - fonem, consideratăde majoritatealingviştilorca o distincţie statică, anistorică,este reconsideratăde Pricto dintr-un punct de vedere
dialectic.Revalorrficîndsuperior achiziţiilefonologieipragheze- şi, în aceeasi
măsură,concepţiasaussuriană- concluziala care ajunge este că identitateasub
care un obiectmaterialeste cunoscuteste rezultatulunei practicişi presupunecă
"a la base de toute connaissancese trouve une structureanaloguea une langue"
(p. 10).Limba devine o "structură semiotică"care manifestăo functie. Functia
manifestatăde limbă este funcţia de comunicareşi ea poate fi idntificată 'in
vorbire (parole)_Ea apare ca un instrumentde comunicare,ca o praxis, em<:maţie a unei structuri pe care, în acelaşitimp o explică.Numaiîn acest sens trebuie înţeleasăafirmaţia conformciireia ,,0 strudunî analogăunei limbi" se af]{,
la baza procesuluide cunoaştere.Nu este vorba de o hegernonielingvisticflci
numai de un model.Nu t.rebuieSelînţelegemdi la baza oric{lruipro<.:es
de cunoaştere s-ar afla o limbll.Structura care determinăun annmit tip de cllnoa-·
tere poate fi o structură semioticil.Limbilesînt şi ele "structurisemiotice"iar
funcţia lor predolninantăeste co.municarea.
lrlsiî aceasta nu este proprie numai
structurilorlingvisticeci şi altor tipuri de structuri,nelingvistice.Putem extrapola modelullingvistic,în cadrul unei semiologiia comunicării,tuturor sistemelor de comunicare.Aceastaîn cadrul unei semiologiigeneralecare s-ar confunda.
în ultimă instanţă, cu totalitatea a ceea ce autorul IlmIlcşte "les sciences de
l'hon1n1e·'.
Pornind deci de la modelulfonologic,Prieto Înceill"căsă demonstrezecil
aceste "seiencesde l'homIlw"au drept obiectde studiu nu realitateamaterialăci
demersurilecare.dnc.la cunoaştereaşi modificareaei printr-o practică. Toate
cele cinci articole,fie că e vorba de "SE'1niologie
de la C0111lTlWlication",
"Semiologie de la connotati<m''.
"Langueet Parole''. "Langucct code.non lingulslique"
sau "Pertinenceet ideologie",se structureazăîn jurul acesteiteze pe cît de originalăpe atît de interesanUi,
11lUan
Popescu

