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IORCU IORDAN,VALERIACUŢU ROMALO,ALEXANDRU
NICULESCU.
Structuramorfologicăa limbii românecontemporane,
Edituraştiinţifică,Bucureşti,
1967,353p.
în această lucrero autorii îşi propun act ua 1iza rea problemelorde limbă
română contemporană,prin înregistrareamodificărilorIinqviistlcerecente şi prin
utilizareasoluţiblorla care au ajuns corcetărîlemai noi. Sub aspectulteoretic şi
al faptelor comentate,cartea în discuţie are oa model lucrarea academiclenulul
Iorqu Iordan, Litnba română contemporană,ediţiile din 1954 şi 1956. Avînd
în vedere nu numai faptele de. limbă care s-au impus ca normă, ci şi
ceea ceeste fenomen regional, autorii urmăresc o reconsiderare critică de
ansamblua sistemuluimorfologicromânescprin confruntareasolutiilorvechi cu
rczultetclecercetărilorstructuraliste.Contactulcu structuralismulare ca urmare
nu numai interpretareanouă a unor problemelitigioase ale morfdl:oge1',
i,ci şi
folosireaunei terminoloqiicorespunzătoare,
în masura impusăde studiile utilizate
în descriere.
In afară de o Introducere,conţinutullucrării se grupeazăîn cinci capitole:
Conceptiişi metodede cercetare a gramaticii(p, 29-41); Morfologiaşi sintaxa
(p. 42-44); Mor/emul.Structuramorietnaticăa cuvin/uluiin limba română (p.
44-54); Categoriigramaticaleale limbii române (p, 55-65); Clase gramaticale
ale vocabulorutut
(Părţilede vorbire)(p. 65-300).
J
După ampla discutiedin introducere,referitoarela problemelelimbii romane
contemporane:apariţia termenului,conţinutulnotiunii,periodizarearomâneicontemporane,caracteristicilefazei actuale a limbidromâne,autorii consacrăprimul
capitolunui istoric al concepţiilorşi metodelorgramaticiidin antichitartepină In
21ilelenoastre, cu referiri specieâola evoluţia gramaticiiromâneşti.In celelalte
patru capitolesînt' analizateprlnolpalelaaspecte ale morfoloqiel
: definireaacestei
disoipldnegramaticale,structura morfernatică'a cuvîntului,categoriilegramaticale
şi părţile de vorbire.In ee priveşte metoda de studiu, se constatăcă în unele
ceprtole descrierearămâne cea tradiţionallă,deşi elementelenoi nu lipsesc (v.
Substantivul,Pronumele,Prepoziţia,Conţuticţia,Intetiecţta etc.)i în ailitele,faptele
sInt prezentateîn Iumlnanoilorteorii (v. MOl/emul.
Structuramoriematicăa cuvîntuJui în limba română).Ceea (le trebuie mentionateste faptul că din volum se
desprindetendinţade "înnoire"a metodelorde cercetarea morfoloqiei.
Concluziile(p. 301-312),o sinteză il principalelortrăsături morfoloqlce
rele
limbii române contemporane,
precizeazădouă aspecte esenţiale ale fazei actuale
a limbiiromâne.Pe de o parte se constată "literarizarea"limbii vorbite, iar pe
de altă parte pătrundereaîn limba actuală a unor forme şi construcţiipopulare.
Volumulse încheie cu o bogată bibliografie(p. 313-345)şi cu o listă de
sigle şi abrevieri[p, 346-:35:3).
An.Iinqv,ist, lit., T. .19,p. 199-235,Iaşi, 1968.
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Intrucit într-o prezentareca cea de fdţă nu putemcuprindeîntrr-aqahoqăţiE,
de material Iaptic, nu vom releva decît cîteva aspectenoi; care constituie o
contribut!« importantă,la clarificareasi soluţionareaunor problemeIitiqioaseale
qramaticiilimbii române.
,. Clasificîndcuvintele după criteriile cunoscute(morfologic, sintactic şi
semantic),autorii recunosclimbii române numainoua parţi dc vorbire,Arttco!u!
primeşteaccepţiuneade morfernal doterrntnăt
lî "în situaţiileîn care este posibilă
mdcaruna dintre opozitirle proprii cateqorieidetermtnărti
" (p. 171).Cînd nici una
dintre opoziţii (uedetermtnat-c-deterrntnot
definit, nedcterminat-c-dotcrrnjnat
nedefinit, determinatnedefinit--determinat
definit)nu se realizează,articolul(hotărîtşi
nehotărît)devineelementformatival unui cuvint,indic,' al cazuluisau indicoal
substantiv
ării. In acest caz, mai puţin clară este situatia articolulutqenittval'ii fi
celui demonstr
atlv.
ProblemaImport
aută ridicatăde numere!est,c aceea dacă constituie() part:e
de vorbire distinctăsau dacă trebuieintegratla adjectiv,substantivsau pronume,
In lucrarenumeralul este definitca o das;; gramaticalăde sine stătătoare.Dintre
formeleconsideratede qramaticilctreditioualeca subcldfeale nurner
alului,numai
numeralut cardinal exprimăo noţiune numericăstrtctă. Nurneralulordinal aparo
ca ,,0 formăflexionură"a acestuia,iar aşa-ziselenumeralefractionare,rnultiplicative, distrfbutive,colective,adverbialcşi nehotărîresi'fltîncadratela alte părţi de
vorbire: substantiv,adjectiv,pronume,adverb.
Ceea ce atraqe atenţia în capitolulCOl1S<1('!
al. adjectivuluieste claslflceree
rilcutăpc baza opoziţiiloJde 9cn, număr şi caz in opt cateqorii.Autoriiau avut
in vedere solutiilepropusede cercetărilenoi şi în definireaşi descriereagradelor
de comparaţie.
Atît la substantivcît şi la verb se renunţă la clasificareaacestorpărţi de
vorbire în concreteşi abstracte,fiind considerată"inoperanta"în qramettcă.
Deoareceproblemancutruluiromânesca fost interpretatădiferit de linqvi5tii
românisau străini, aut.oriisocot necesarărpPYdminarea
ei. Considerîndjustificate
obtectiileaduseipotezelorcare atribulcinfluenteislav!':păstrareanentruluiromânesc,
autortiajung la concluziacă neutruldin limbaromânăeste "indicee unei tendinte
ae a salva, în trecereade la latină la română,o clasă de substantivedistincte de
masculineşi feminine"[p, 76).Cu privire la qenulpersonal,se subliniazăfaptulcă
acestacarecterlzeazănumaisubstuntrvele
numepropriisi nume de persoanăindividualizate.Sublmier
ee are in vedere determinareastrictă, ind ivi d ual iza r e d,
oare se alătură sensululpersonal.
Există însă în lucrare unele formulări,cere pat suscita discuţii. La p. 1)8
gasim următoareaafirmafie: "Substantiveleneutre cunoscîn limba românăsi o
a treia desîncntăde plural: -Ii",Este vorba de o serie de neologismeculte al căror
radicalse terminaîn -i(consiliu, cortegiuetc.). Ne Întrebămde ce se consic!eră
desinenţade .plur:alformatădin doi i, din momentce primuli aparţineradicalului?
Dintre cateuori'h,qramaticaleale verbului,diateza rămîne încă o problemh
nerezolvatăa morfologiei.DeoareceÎn românădiateza Se exprimiisintactic"prin
9fupări de elemente"(p. 192),autorii considerădiscutabilcaracterulde categori,;
morfologică
al diate'lei.Expunereadiferitelortipuride reflexivepropusede qrilITlatici
sau de studiile mai recente urmăreştesă demonstreze"caraderul sintactic sau
lexical"(p. 196)al acestor".Ac(,lai carl1ete1'
sintacticare şi construcţiapasivă,De"i
autorji considerăcaracterul"gramatical"
al categorieidediateză.0 premisaIIPdennn,
siMtă",totuşi includ diatezaprintre cateCjoriilc
gramaticaleale verbului.
De asemenea,apare o neWmurireîn leqăturăcu includereaaelyerbului
prmtre
părţilede vorbireflexibilesan printrecele J1(npxibi1e.
In capitolulV, Clasef!wmuticale ale vocabularului(Pilrtilede vorbire),adverbuleste trecut printTEcuvintele
flexibileale limbiiromane,considelÎndu-se
că sinqurulaspectflE'xiollar
este comparatia; 1:ntimp ce în capitolulAdverhul,acesta'este definit ca parte de vorbiri"
ne!lexibi1ă,
cu următoareaobservaţieîn subsolulpaqinii: "nu se cOl1juqi'i,
nici nu
se declină,i'a]'gradelede comparaţiese exprimăanalitic"(p. 210).
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In acelaşi capitolV, printre părţile de vorbire care nu aU funcţiesintactică
este enumerataşi interjcctia.Poate ar fi fost necesar aki o precizarecu privire
!a posibilitateainterjecţiiloronomatopeice
de a avea rol slntactlcpentru a nu se
crede că toate interjectiilenu se J1JrEl.nrpază
În structura.sintacticăa propozitieiîn
care apar. In capitolulultim,ititerţecţia, Se ilustreazăprin exemplemultiplefuncţia
lor de predicat,complement
directsau de mod.
în încheiere,subliniemutilitateadeosebită'0.acesteilucrări,care renrozuits
pentruspecialiştiun studiude b"lzăasupramorfologiei
româneşti,iar pentrupublicul
larg o sursă de informaremultilateralăasupra stadiuluiactual al evolutieilimbii
române.
DoinaCobei

G. MOUNIN,Histoire de la Ilnquistiquedes oriqinesau XX-e siecle, Paris,
1067,228p.
Pînă acum au apărut mai multe istorii ale lingvisticii,dar, fi( din cauvă ('il
sînt prea rezumativo,fle din cauză.cii sînt prea vechi (punctelede vedere de la
care pleacă.fiind astăzi.depăşite),necesitateaunei istorii completea lingvisticii
estp stringenta,mai ales ca rcevaluarefăcută. de pe poziţiile lingvisticiitunctionalo şi structurale.
IstoriaIinqvivticii
a fost conceputăde cele mai multeori ca o istorie il ideilor
şi teoriilorlingvistice,a principiilorşi a metodelor,adică o iSilorde
a surselor.a inlluentelor.o qenealogiea ideilor.G. Mcuninpropuneca ca să devină o istorie
cauzală.care să tină soerna.cu prudenta.si de Influentastructurfl
or socialeasupra
necesltătiîde cunoaşterelingvistică,ca şi de faptul că, uneori,reflc:x:iile
cele mai
fructuoase
fosts-a
determinate
de necesitătl
practic.
nu de ştiinlific
intenţia
de a studiaasupra
limbalimbii
(p. 6). au
El nu
limitatla analiza
cercetănllor
00şicaracter
asupralimbiiîncepîndcu secolulal XIX-lea,aşa cumau făcutcei mai mulţiistorici.
ci a pornitde la lunga istorieprlmltivăa preocupărilor
pentrulimba,atinqindchiar
problemaapariţieilimbajului.
Ne Intrchămdacă preistoriapreocupărilorsistematiceasupra limbii pnate fi
dC'numiW
"istoric'a ltnqvistlcii".Unii lingviştivorbescdoar despre "studiul limbii
înaintede fondareastudiilorIînqvistice"(Sanssura,ap. Mounin,p. 129)sau despre
faptulcă "spiriteleÎnsetatede ştiinţăs-au ocupatşi preocupatdin cele mai înd=păr
..
tate vremide ceea Ce formeazăastăzi obiectulIinqvisitcii"(subl.n.)1.Mouninface
precizareacă obiectulstudiuluisău îl Iormeeză"aprecierilepe care oamenii)(-ClU
făcut dintotdeaunaasupra fenomenelorlimbii"(p. 2), dar nu dă nici o expL'caţie
'''-'11.p'i1
fnln<Îy:j
pxtell,;ivea tprrnpnt.!llJ[
d.:ntltlu.
Avantajulunei :)iblbgrafiîboqateepărutoÎn ultimultimp,care încearca'să elarificeuna dintre problemelecele mai spinoaseale istorieiomenirii,aperitia llrnbaiului.li permiteautoruluio revtzuirecriticăa opiniilorlui MariaPei (UlJistoiredu
JaTlJat}e
) şi G. Rl'>ve.sz
(Oligineel plehistojredu Iangage).Discuţiilepe marginea
acestorlucrări întărescconsta.1me·a
că originealimbajuluinu este o problemălinrvistjdî, dar că istoria speculatiilorşi a cercetăni10r
acestei oriqini trebuie să-şi
afle Joc într-o istorie a liu9visticii.Este surprinzătorfaptul că Mouninmai acordă
credit 91otocronoloqiei,
pe care o defineştenrept o tentativăserioasadin punct de
\'('<leIt"ştiinţific.Observaţiasa că "acest instrumentdp reurcare în preistorie
...
1Iorru Iordan,Lingvisticaromanică,Bucureşti,1962,p. 7.
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nu este încă [subl,n.] pus la punct- (p, 28),lasă o imaginefalsă despreo metodă.
rare s-a doveditncaplicabîlăîn lingvistică
2.
tn comperetiecu ceea ce se stia la data aparitieiultimelorlucrări lingvistice
importenteconsacrateproblemeiapariţiei scrisului.contribuţlarecentă a diferitelor stitnte este substentle
lă şi permitetratarea ei mult mai complexă.Tnfr-unul
din nlttrnelcsalo studii paleoritoloqulşi etnolcqulA. Leroi-Gourhan
urmărost«,
p-rintrealtele, căile materialeprin care S-C1
construitîn mod Iont sistemulcare
esirrur
ă societătiicons-ervarea
permanentaa produselorqîndiriiindividualeşi cole(tive. Leroi-Courhan
considerăcă primeleqrafism,esuscerrtibil«de int.prprelilIe
nu
cfnt plctoqrame. d" traces" convenţionale, servind ca suport mnemotehnic unui contextoral iremediabilpierdut şi. decj, arta firnn-ativăeste încă de
In mininidirect legată de limbaj3 --- premisănouă, pe care C;,Mouninşi-o însuseste fără rezerve,
In primele capitole alp acestui volum se s'tuddazfl
modul în care scrtsnl
reflectăstructuralimbiisi mauierain care el reflectăanalivaşi cunoastereaaces.
tei structurlt, Acesteasînt mijloacemîn care se poate stabili constttntape care
o civilizatiedată A avut-o desprelimba sa. De eyemplu.Ionoornrncle
eqiptenenar
"'ă dovedeascao luare de cunoştinţăA unităti! sl.lab
ice. Dar limbacqiotoană,datorită structuniisflile.nu A îost în mi\Sllrasi'! stimulezefmaHzasilabei în componentele sale. Nu poafe fi vorb» n;(j dR analiză sileblcă.nici de analiza consonentică.nici de analivăalfabctlcăadcvărnfă.ci doar de un punct de plecar>către
asemeneaana1ize,
precizeazaautorul(P. 46).Sorlereaeqioteanănu este prin urmare
(1scriere consonanttcădupa cum considerăM. Cohenşi J. Fevrier,deoarececontextul permiteausor qhicirea vocalelor.
Evoluţiacătre o analiz,ă.mai subtilă a realităti!sonore n-au cunoscut.onici
sumero-acadierril,
deşi scrierea lor este fondată pe <;e"lzareaempirica11silabet,
Prima descrierea sunetelorunei limbi făcută din punct dl' v-ederl'artl.culatnriu,
CNI11limbii sanserite,nu ne conducespre noţiuneade fonem,pentru c1\ elemen.
tele ultime ale analize' l1induse."ceeace nU mai poate fi descompllsN
- 5'eg_
menteleminhnepronunţabHe
si audibile- s1nfsilabe1eşi nu fonemele,
MounLneste primu! care se referi'!In fenideni Într-o âc;trvrie
a Unnvi.stidi.
i1cestj"fiind ])omenitipînă acum doar în istorii ale scrierii.Scrisulfenlcianeste
analizatde data aCfas{anumai dintr-unpunct de vedere strc linqvistic.căutln.
du-se un raspuns 'la în'trebarea:"ce ÎntpleC1erp
Clfnnctionăriiconul,,]lint1vistlc,
"ridt ne obscuriîar fi ea, presupuneinvenţia unei asemeneascrieri" (p. 72).
Conduziaeste ca fenioienÎÎau avut un rudimentde conştiinţădespre a doua ilrticulatiea limbajului.dar, din cauza cnraderulullimbiilor, ei au notat din silabă
numaiconsoll\na,
elementulesential,lasînd cititoruluisarcini'!de a completavocalele, S-Aajuns astfel la tehnricade a transcrielimba prin litere, dar nn şi la
analizalingvisticăexhausUvăa unităţilorsonoreminimalesuccesive(p, 77).
Greciisînt cei care au fi'icutsă progresezeconştiintacelei de a doua articulatii a limbajului,pentru că limba lor i-a condusla perfectionareaalfabetului:nu
se poate sustineca ei au perfectionatalfabetlt1pe'ntrucă au analizatmilifin cea
de a doua articnlalie(p, 861.Observatiaaceasta.atît d" nertinenta,are în vedere
rpnomenulde i1crofonîe:
prin faptl]ldl în ionicRsnnefulH ill cărui numE'r'fil 'lPt
se pronuntafără suflu iniţial, semnulH li putut să devină în mod automatlitera
repre7enlîndpe e lunq,
2 Cf. E. Coseriu,Clitiquede la qloltocllronoJogie
appIiqwieaux ]nnC/ues
ro·
manes"În "Ades du X-e Congresinternationalde linguistiqueet philolo9ieromanes- Strasbourg,1962#,vol. I, Paris, 1965,p. 87-97.
3 A. Leroi-Gourhan,
Le geste el Ia parole, I, Techniqueel langage,Paris,
1964,p. 261.
4 Acelaşipunct de vedere a fost aplicat de A. Avramîn studiulContributii
Ia interpretareagrafiei chirilicea primelortexte româneşti,publicatinSCL, XV,
1964,t, p. 15---37;2, p. 147-167; 3, p, 265-294; 4, p, 471--495;5, p. 575-614,
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Clasificarea
faptelordupacriteriilingvistice,îmbinatecucriteriulcronologic,
conferăunitateprimeiparti a lucrării,careocupă jumătatedinvolum,desprepreocupările
asupra limbiila popoareledin antichitate(egipteni.sumerienlşi acadieni,chinezi,
hinduşi,feniciend,evrei. qrecl, romani),Centrulde greutateîI formeazăproblemele
de torietică.la fel ca şi in capitoleleII şi III, care cuprindperioadadintre secolul
al IV-leaşi al XVIII-lea,Capitolulal IV-lea,care trateazăsecolulal XIX-lea,are
o altă structurare,Mouninocupindu·,se
aicl. ca şj alţiiâstoricl.de actjvltateaIntcmeletorllorlingvisticiişi a celor mai renumitilingvişti: R. Rask,Fr. Bopp,W.van
Humboldt,A. Schleicher,neoqramaticii,
Oprindu-socu precăderela analizamodulul
cum a fost reallzata'analizalingvisticăa celei de a doua articulaţii,MouninJalonează o isfor!s fi Ionebicil,pentru a cărei realizareiIl'l'e!Jra!Iă
pledeazăîn repetate
rînduri (p. 199},
'
Inventarulcercetărilorasupra limbiinu se reduce la tnreqtstrereaaspectelor
fonetice,ci cuprindeşi analizaprimuluisistem de artlculatle,descrierealimbilor,
clasificarealOT,diverseleteorii lingvistice,Astfel,disputadintre anomall
şti şi anaIoqistl formeazăobiectulUlmisubcapitol,la fel ca şi prezentareaactivităţiilui
Varro sau analtzulucrării JUliDante.De:vulgari eloouentia.In evul mediu,opinlt!e asupralimbii.numeroasedar subordonateIoqlcit.s-au concretizatmai tîrziuîn
monumente
ca gramaticade la Port-Ro
vel. Mouninîncearcăsă coneiliezepărerilelinov+st.i
lor care socotesccă gramaticade la Port-Roval.
a frînat mult timp dezvoltarea
unor reflexil mai obiectiveasupra limbii cu cele ale Iul Saussurecare qăsest«
într-însapuncte de vedere Ireprosabi
le sau cu tentativalui Chomskyde a indica
un strămosflJlqrarnatloiitransformationale
în cea de la Port-Royal.
O teză sau o teorie emisa.la un momentdat nu cst« consideratăîn mod
necesar punct de plecare pentru cercetărlleulterioare. Diferiteleformulărfde-a
Iunqul secolelorasupra arbitrarulu! semnuluilingvisticsint un exempluelocvent
în acest sens. Autorul manifestăprudentă în susţinereaopinieIorcare nu sînt
bazate pe da'tc suficientesau a Iiliatiilor prezurntive.Cui datoreşte Saussure
sugestia.sau Intuitia arbitraruluisemnului.lui Condtălac.ht; Brăal care a preluat-o de Ia acesta, sau lui Wlthnev,este una dintre chestiunilecare rămîn în
suspensie
5.
Intentia de replasarea oricăreiidei sau teorii llinqvistice
la [ocul pe care îl
merităa determinatanalizaunor lucrăricare nu au avut ecou în epocă,dar reprezintămomenteimportanteîn istoria cercetărilorasupralimbii.Astfeleste semnalată
lucrarea
irlandezuJui
SnorriSturluson,
care
secolujpreocuparilor
al XlII-y::aa realizat
unasupra
excelent compendiu
de fonetică,
caz izolat
in în
contextul
europene
limbiide pîna în secolulal XV-lea,mai ales că il devansatoategoricceea ce s-a
realizatîn următoarelesuIe de ani în acest domenIu,Einar Haug'en I-a caracterizat drept un adevăratfonolog,caci nu a comiseroareaele fi consider.aalofonele
drept fonemedistincte,
Reconside1rarea
activitătiiunOr cercetătorioriginali,care nu şi-au găsit pină
acumloc în istorialingvisticii,se face cu generozit'a.te.
tn acea,stăsituaţiese 9ăseşte
J, H. Bredsdorff,discipolullui Rask, care il descoperit,înainte de Grimm,legea
muLaţieiconsonanticeîn germanăşi 'are un studiu dptaliatasupra utilităţii teoric;Î
..minimuluiefortUnentru explicareacauzelorschimbărilorlingvistic(,('O.185),J. K.
Zeus;;,autor al unei prime eiercetări.serioase asupra morfologieiceltice (p. 181)
san Anton Martv, carea opus istoricismuluidogmatic
al lui HermanPaul programul
unei ]innvi5ticisincronice(p. 219).Repudiindmetoda exeqezlor prin citatei:w·
lAtt'.care pot sugera o cnracte,rizarc
deformată,şi procedîndla cercetareaîntregii
lor opere,Vico estE;calificatdrept "un întîrziat mai mult 'decît un precursor"(p,
141),Humboldt"un mare precursormai mult citat decît cititU(p. 188),iar despre
5 Ace:asită
atitudinefi lui G. MounlÎna fosif.criticată de EugeniaCoseriu\n
studiul L'Q'lbitrairedu signe. Zur Spiitgeschichteeines aristoteJischenBegriffes,
publicatin "ArchivfUr das Studiumcler neueren Sprachennnd Literaturen",204.
Band,2. Hef! 1967,p. 81.·--[13.
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Ravnouardse constatăcă nu d fost studiatdupă cummerită într-oistoriea qrameticii comporete[p, 184).
O istorie a lingvistici>i
generale,care să cuprindătOrlteaspecteleşi problemele,nu mai poate fi realtzatăla ora actualăde un singurautor. C;.Mouninîşi
caracterizeazăpe drept cuvînt volumulca un "handbook", O istorie a teoriilor
despre limbă 5e poate or:icîndcompletaprin inreqistrar
ea ideilor emise de cărturari din ţări cu limbi de circulatiemai restrînsă,1n lucrareade fată a fost citaUi
abundentcontribuţiatărilor nordice, Pe aceleşt plan ar putea figura cu cinste
numeleromânilorDimitrieCantemir,Petru Maior$,(1.După cum, în bogata blhliol!lilHc,citarea lucrăriiacad. Iorqu Iordan,Linqvis/ic(1
romanică,se impunea.
ZamliraMIhail

KLAUS-HENNING
SCHROEDER,
Einfilluungin das Stucliumdes Rumănischen,
Sprachwissensclwit
und Literaturgeschichte,
ErichSchmidtVerlag,Berlin,1967,159p,

Scopulmărturisitde autor în prefata cărtii, şi anumefamiliarlzareacititorului
qcrrnan,în primulrînd a studentilor,cu cele mai importanteproblemeale lingvisticii şi istoriei ldterare româneşti',este pe deplin atins. Lipsa unei asemenea
lucrări se făcea permanentsimţită în cercultot mai larg al celor care, în Germa
..
nia, dorescsa inceapa studiul limbiişi literaturiinoastre.Adrestndu-soîn primul
rînd studenţilorîn romanistică,lucrareanupresupunecunoaşterealimbii române,
cere insa stăpîniteucelor mai importantenotiuni filologice.Pe baza acestora,şi
plecînddela bibliografiafundamentală,indicatăla inceputulfiecăruicapitol,se poate
realiza o bună introducereîn viitoarea specializarea tînănllui "românist".Grija
pentrulatura didacticăexplicăevitareade către autor a "prezentăriisubiective"a
problemelor,adesea extremde controversate.
In primadin cele trei părţi ale lucrării se vorbeştedespre ţara şi culturaromâneascăîn genere [Uber das Land und seine Kultur],dîndu-se,pentru o mai
buna orientare, şi o hartă a României.Partea a doua se ocupă de problemele
lingvistice,ultima de cele ale literaturii.La inceputulcărţii,în afară de prefaţă,
se mai află un tabel alilustratiilor şi un tabel cu prescurtări,iar la sfîrşit un tabel
slnoptic,care putea fi mult mai' dezvoltat,precumşi indicelede autori şi materii. In partea dedicată limbii, sînt abordate problemeca: substratul,epoca
romană,continuitateÎn Dacia, influenţa slavă, contactullimbii române cu limbile vecine, răspîndirea şi gruparea dialectală a limbii române, chestiuni de
Ionetlcă,fonologie,morfologie,sintaxă şi ortoqrafie. Cunoştinţelereferitoarela
literaturăsint grupatecronologic:epocamai veche,cu inceputurileliteraturiipînă
la 1780,dar şi cu perioadelecuprinseintrr- 1780-1830i 1830---1800,
si epoca
mai nouă, începîndcu Junimeaşi pînă in zilele noastre.
Din simplaînsirare a problemelorse poate vedea că autorula ştiut să selecteze şi să prezinteaspecteleesenţialeale disciplinei.Pe alocureaSE'.
constatăcontribuţii personaleîn unele chestiunicontroversatedin domeniulIinqvisticii.asupra cărora autorul a' publicat anterior lucrări speciale.Este vorba,de pildă, de
partea referitoarela fi'zionomia
lexicalăa limbii române(p.43--44),sau de discuţia privitoarela ortoqrefle.în care sînt exprimateo serie de idei juste. Pus în faţa
mai multor soluţii,expuse în mod obiectiv,autorul ştie să subliniezepe acelea
care au mai mulţi sorţi de a fi' acceptate.Astfel,atentia acordatăteoriei învăţatilor germaniE. Gamillschegşi G. Reichenkroncu privire la tcrltoriulde formare
Cilimbii şi poporuluiromân şi continuitateapopulatieiromanizatein Dacia ni sp;
pare îndreptăţită,după cum lăudabilăeste şi bogata informareasupra contributiei
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aduseîn ultimele lucrări româneştide istorie, arheoloqîeşi lingvisticaîn acest
domeniu.La acest capitol de bibliografietrebuie mentionataconsemnareamultor
lucriîriapărute între timp în apus, mai putin, sau de loc cunoscuteîn ţara, O
chestiunede amănunt; autorul s-aoprit asupra celei:mai potrivite explicatii cu
privirela lliHUIdOCdle'lOr
ti i 1: posterro.u
e, ncrotunjrte.
Cum e şi normal, multe tmbunătăţtrtsînt încă posibile.Astfel,s-ar putea
acorda un paragraf chestiunilorde toponimieşi antroponlml.e
românească,mentio..
neto numai'in treacăt. Problema,după cumse ştie, este foarte controversată,ni se
pare însă pripită afirmaţiade la p. 17 ca numele de locuri din Româniaprovin
aproape toate din slavă, maqhtarăsau germană(?) şi că numele româneştisint
mai ales traducerisau creaţiinoi. Hldronimiamajorăa României,chiar dacă ridică
multe dificultăţide natură lingvistică,datează în cea mai mareparte din epoca
preromană.Restultoponimiei,şi În specialcea minora,este în proporţiede peste
30% românească,
dar, desiqur,cu variatii după ţinuturi.Numărultoponimicelor
ci",
orrqineSH1\/<-1.
;:;CdOt-;
cY10IUl
Un(dd.i. Jdsulcla o parte uenurmrare
care au la bază
apelative româneşti!de origine slavă. Acest principiu, enunţat, de pildă, şi de
Puşcariu,în Limbaromână,este adesea uitat. Insuşr Puscariunu-l respectă,atunci
cînd printre toponimicoleslave din Româniatrece denumirica Dumbrava,DumDIlIViJu,
.uUJi,uIU\,',UUIU,
JlUUt;Ji!,
Ruu.c
ş:», JJliLilW,
'j'()fJilfU
şi altele, Tot o prezentare
mai nuanţată,deci mai aproapede adevăr,se impuneşi În ce priveşte antroponimia(p.38),atît de supusăvariatiilorde la o epocă la alta.
Ideca cu «pai'p il rui 10i llliJllhe:
el(,u- .mtturtrelnuopusă pe seamainfluon
ţei
slave nu este, desigur,a autorului.Menţionăm,
de aceea, faptul că in destul de
multe cuvintede originelatină ale limbii româneacest !,. este etimologic.De la
acestea,şi de la derivatelelor mult mai numeroase,el se va fi putut răspîndi :;;i
la alte cuvintecare nu-l aveau. Imprumuturileslave n-au făcut decît să consolideze aceastădeprinderearticulatorică.Iată o serie de exemple:ied < haedus(cu
ae >< ie); iederă<hedela; iepure> Ieporemi ieri < heri, vb. a ierna< hibernure;
iematic<hjbnaticus;
vb. a ,.erta< Iiberiareetc, In nilie
n
tv (scris ie«; lat. Unea)Iotul
apare şi înaintede i. Adesea,acest sunet este continuatorul
consoanclormuiateJ şin.
La p.49,după ce vorbeşte de caracterulunitar al dialectuluidacoromân,autorul adauqă că În linii mari se poate totuşi vorbi de o împărţirea lui în doua
mari arii: UHade răsărit, înfluentetămai'mult de limbileorientale(turcă),cuprinzînd Moldova,Muntenia,partial Bucovinaşi Dobrogea,şi alt/l de apus, sub influenţă ungureasca,Incluzrno'1ransuve.un,Lnalla, Ivwram\ueşuL
Banatul.La p.50
ideea revine,de data aceasta.cu completareacă această divizarese poate susţine
nu numai cu ajutorul influenţeimaghiare,respectlivturceşti, ci şi cu răspîndiren
tefÎ.iorialăa unorelemente slave sau romamcc(prubdbilrOllldneşti),
Este porne··
nit acum numele lui E. Gamillscheg.Nu lipseşteînsă nici gruparea dialectalâ
tradiţionalăa teritoriuluidacoromân.Observămînsă ca teza lui Gami'llschegse
te.iertiJa un .sLdU1U
JJHHl
!.,.!uj\ '_.\_
.... uJ.,l.i
J,')I,..,-/.l.l,U
llil.i.lJH
lU1..UdlH_',
(le;,l<l;:.u.[şitul
epo..,
cii numiUîadesea "româm:lcomună"san "protoromâna".Strdlul lurcisw('.lor
din
TamVecheestededată mult mai recentă.Inmare măsurii,la fel stau lucrurileşi cu
împrumuturile
de.originemaghiarădin graiurileromâneşti.In primulcaz, vechimea
fenomenelorinvocatede GllmilIscheg
permiteadiscutareaunor chestiunicum sînt
loculşi epoca de formare a limbii române,teoria aşa-numitelo[•teritorii-nucleu"
(Korngebiete)
etc., În <lIdoilea caz, ne aHdE!în faţa unor împrumuiurilexicale
recente, majoritateaIa peniferialexi'cului,cu caracter strict dialectal (mai ales
cele maghiare),care nu afecteazăstructura dialectală a limbii române actuale,
Straturile ficestea recente constituie, fireşte, o marturieliuUvistică asupra
situaţiei politice'a Tărilor Româneştiîn ultimele secole, dar importanţa lor
nu trebuie exagerata.De altfel, alături de stratul ungurismelordi.n graiuriIe de
pestemunti,trebuiau amintiteşi aşa-ziselegermaI]isme,
în vremeceîn Tara Veche,alături de turcismetrebuiau puse şi ariile descrise de elementelede origine ne0gf(cească,precum ş:ide o serie de neologi'smelatina-romanicedevenite popularE.
Teoria lui Gamillschegeste o incercarede recol1struire,
folosindmetoda geologiei
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lingvistice,a celei mai vechi repartâtiidialectalea teritoriuluidacorornân.Cealaltă
leorie,schitată,de 1. Şăineanu,ilustratăapoi cu exempledin ALRde Reichenkron
şi de autorul acestorrtndun nu credemcă poate fi invocatăîn problemarepartiţiei teritorialea graiurilordacoromâne,care trebuie să aibă în vedere fenomene
aparttntndstructuriilingvisticeintime a acestor graiuri'. Se ştie de mult, de la
Weigand,că linia Carpaţilornu este o lranită lingvistică.
La p.112 autorul vorbeşte de cele două mari partide,conservatorşi.Iiberal,
ale căror interesese ciocnescîn Scrisoareapierdutd.Din textul piesei rezultăInsă
la fiecare pas că e vorba numai de fracţiuni ale aceluiaşipartid, anume cel
1iberal,aflat într-adevarîn criza in anul .de graţie 1883".Cum ar It putut Ncentrul" s11-1
impunăpe Dandanache(care nu-i "ein recht bloder JunglingO,
p, 113,ci
.ein recht b16derAlte")drept candidatîntr-unpartid advers.Se ştie apoi că autorul
pieseiavea mai deqrabă vederi conservatoare.Mentionămacum unele i'nadvertente,pe care autorulle-ar putea Inlaturala. o eventualănouă ediţie: p, 41, serta:
huruiau venit în Europala sfîrşitulsecoluluial IV-lea(376),nu in secolulal V-lea
cum se scrie pe st\geţllecu numeleior ele pe harta umimnăj p, 47: Printreautorii Dicţionerululenciclopedicilustrat .Cartea Românească"
figurează,din greşeală,
şi numele 1.Aurelj p.48: titlul dicttoneruluâaromân al lui T, Papahagi trebuie
revazut; p,85: GrigoreUreche este consideratcel mai importantcronicarmoldovean. Dacă avem in vedere concepţiaistoricăşi mai ales valoarealiterară, ultimii
citaţi de autor, Costinşi Neculce,sînt mai îndreptăţiţisă primeascăaceastă apreciere; p.103: .Convorbirileliterare" nu s-au mutat de la laşi la Bucureştiîn
anul 1944,cum afirmăautorul,ci cu mult mai înainte, in 1885; p, 143: romanul
Lina este numaireeditatin 1965,el apăruse încă în anul 1942;p, 146: o greşeală
de tipar, netulburatăîn loc de netulburată.Ar trebui incluse şi numeleunor personautău cuiturerede talia lui N. .IVlllescu
sau AntunIvireanu.
Lecturacărtii probeazăcă limbaromânăeste intens studiată,atît de români,
cît şi de foarte numeroşistrăini,pentru valoareaei ca documentviu al romenitătii
răsăritene,pentru aspecteleinteresante ale structurii sale fonetice,mortoloqice,
sintacticeşi lexicale.Pe de altă parte, ea este purtătoareaunei culturi şa. literaturi bogateşi uog,nale,care, uc asemenea,mernd să ne cunoscuteşi de alţii. De
aceea,subliniemdin nou merituldeosebital d-lui K.-H.Schroederde a fi pus la
dispozrti
a publiculuigerman o lucrare atît de necesară şi, din toate punctelede
vedere,binevenită.
VasileArvmie
'\;1RGILNEMOIANU,
StructurlllismuI,
Editura pentru literatură universală,
BUCUl
ee;,),1\167,208p,
Polemicavehementadin 1966 dintre Michel Fouoaultşi Jcan-PaulSartre,
personalităţifrancezede notorietatemondială,asupra structuralism
ului, polemică
la care au aderat etnologulClaude Levi-Straussşi psihanalistulJacques Lacan,
a atras după sine, în mai toate părţile,alte polemici,alte discuţii,'alţi adepţisau
potrivnici,altă serie de probleme.La 'I1oiun număr al revistei "SecolulXX" a
fost inchinat structuralism
ului, 'au apărut articole în care se încercau diferite
definiriale acestuia.Primulvolumal col;:ctilei
Criteriolleste intitulatStmcturalisfl]ul,
semnatde VirgilNemoianu,în ;careautorulîncearcă,după cum singurmărturiseşte,
să descifreze,:ensulnoţiunilorde stIucturăşi .structuralism
"într-un context mai
larg, al teorieiculturii"(p. 9).
VirgilN!lTIoianu
considerăstructuralisill.ul
ca fiindun aşa-zis"conceptcentral".
E drept că,in decursulistoriei,unele noţiuniau căpătatpreponderenVi,au tins
uneorispre absolutizare,
şi structuralisill.ul,
care pretindea fi o metodologie
gpncrală,
singuraîn stare să pună pe baze ştiinţificestudiulmai tuturor ştiinţelor,a devenit,
brusc,un astfel de "conceptcentral",omniprezent.De-a lungul istoriei, unele

"conceptecentrale"au rămassau au Iostusimilatealtora,alteleau dispărut.Discutînd
mecanismul
prin care acţioneazăşi prin care se manifestăaceste"conceptecentrale",
Nemoianuarată că mişcareastructuralistă"nu se limiteazăla anumite principii
codificatesau la anumiteşcoli constituite,ci înglobeazăo mare diversitate de
fenomeneînrudite"(p. 1'7).
Structuralismul
nu e un curent unitar. Nici conceptulde structură (folosit
pentruprimadată, Într-unsens mai apropiatde cel modern,de către Kant] nu
poate primio definiţieunică.In secolulal XIX-leastructuraera, în general,opusă
funcţiei.Spre sfîrşitul secoluluistructură incepe să însemnemai puţin o simplă
configuraţie,
o organizare,ci, după definitialui Lalande,citat de Nemoianu,capătă
accepţiade "tot formatdin elementesolidareîn caro fiecare depinde de toate
celelalteşi nupoate fi ceea ce este decît în şi Plin ele" (ap. V. Nemoianu,op.
cit.•
p. 20). Incepindcu sfîrşitul secolului(în 1894W. Dilthey prezintă comunicarea
Idei cu.privirela o psihologiedescriptivăşi analiiicăîn care foloseşteconsecvent
termenulde structură)conceptulde structurăîncepe să fie preluat In ant'ropologia
filozofică,f.ilozofiaculturii,gindireafilozofică,
V. Nemoienuface un istorical noţiuniide structurăplecîndde Ia E. Spranger,
care distingeaexistentaa şase structuri(teoretică,economică,estetică,socială, a
puterii şi religioasă),discutînd,foarte pe scurt, contribuţiaadusă de Ferdinandde
Saussurela irnboqătireaşi la precizareatermenuluişi oprindu-seasupraşcoliide la
Pragaşi a importanţeiei pentrustructurellsmul
linqvlstic.O dată 'cu şcoalapragheză
(mai ales prin N. S. Trubetkoişi R. Jakobson),noţiuneade structurăîntruneşte
ambelesensuri"atît pe acela de tot unitar, închegat,coerent,cât şi pe acela mai
vechide sistemal relaţiilorîntre părţi" (p. 2::)).Conducătorul
celei de a doua şcoli
lingvisticestructurale,Hjelmslev,in definireastructurii "ca un ansamblu de
relaţii, ca formulaexhaustivăa ansambluluirelaţiilorformale ale obiectului"se
apropia şi mergea de fapt pe linia neopozitivistului
R. Carnap.V. Nemoianu,
tinind cont de faptul că pentru neopozitivismaceastă "reţea formală epuizează
latura cognoscibilă(dacă nu şi reală) a obiectului"(p. 24), considerădefinitiile,
pc drept cuvînt,ca fiindfoarte apropiate.
Conceptulde structurăcu izvoareîndepărtate(ideeade structurăapare prima
oară la Aristotel-- prin unitatea lucrului şi a esenţei) capătă deci pe parcurs
diferite completări,noi configurări,rnfiltrîndu-se şi cucerindteren în filozofie,
critică
literară.
lingvistică,
creaţie
artistică,
diferit
abordat,
dife-rit.
definit
şi înţeles
şi, din
această etnologie,
cauză,necesar,
dînd
naştere
la şco:li
diverse.
Medicul
psihanalistJacques Lacan, în interviul acordat revistei ,,Figaro Litteraire"din
29 decembrie1966,mărturisea: "Cnvîntulstructuralismpăstreazăun sens ce ne
poate,vag, grupa,dar asta a şi încetat să fie adevăratpentru cuvîntul structură.
Structura.nu are aceeaşi semnificatiepentru fiecare".
Nu putem vorbi deci nici despre structuralismca despre un curent unitar,
Închegat,care să corespundăunei.definiţiiunice. V. Nemoianudiscută conceptul
de structuralismplecîndde la cel de structură.Grija de a depista "structurile"
in obiectulcunoaşterll-- dupăcum scrie autorul- va fece ca orice structuralism
să se îndrepte"în primulrînd spre obiect,iar nu spre cauză,spre ţel, spre devenire
şi transformare"
(p. 29).Nu se poate spune,subliniază autorul mai departe. ca
filozofiastructuralistăar fi neopozlttvismul.
Neopozitivismul
tine de formaobiectului,
pe cînd structurelismul
mergespre obiect,spre analizareaacestuia,a structurilorlui.
Deşi ambelese apleacăspre obiect,scopuleste diferit.Nici fenomenologia
- care
fi e mai apropiată- nu poate fi confundatăcu structurelismul.
Considerăm un
merit al lucrăriidiscutateseparareanetă făcută între diferitelecurenteşi filozofiile
care le definesc.Chiar dacă, aparent, obiectul,importantîn structuralism,neopozltivtsmşi în fenomenologie
le apropie,ele nu se suprapun.
Noţiuneade structurallsmeste prezentăîn mai toate ştiinţelemoderne, dar
despreşcoli structuralistese poate vorbi numaiÎn lingvistică,psihologie,etnologie.
,,0 dată cu Saussureşi elevii săi (un Ch. Bally,un A. S6chehaye)ideea limbiica
sistem,ca tot, În care schimbarilese condiţioneazăşi se genereazăreciproc,se
transmitde la parte la parte,era menităsă revoluţioneze
gîndirealingvistică"(p. 36).
Accentulpus pe noţiuneade "relaţie" de către structuralisma facilitat, atît în
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cercetarilede lingvisticăcît şi celede criticăliterară,mai alcş de stilisticii,pătrundereametodelormatematice.
Statistica[fonoloqica,
lexicala,a unor trăsăturistilistice)
apare dinceîn cemaidescaunicămetodăde lucruinunelestudiipretinsstructuraliste.
Da,rstructurulismul
nu se poate reduce la statistică,este mult ruai complex,mai
divers in manifestări.Statistice,folosită abuziv,nemotivat.nu ca n rnetod.i,ci
Ca UIlscop tu sine, duce cel mult In o analiză.mccenlcistă il textelor,nu In o
analiză structuralăd lor. Teoria informaţieia dus la anunuteconcluzii privind
topicasau straturilelimbii.
Jean-Paul Sartre, in cadrul polemiciiamintite,se ridica, ab.solutlllolivat,
Impotriva lipsei de perspectivă diecronica a structuralistilor,a faptului că
aceştiarefuza istoria.V. Ncmoăanuremarcăcă Andre Martincteste unul elin
puţinii lingviştistructurulişticare au încercat să aducă perspectivadiacronică în
studiile structureliste
: .după el, modificarea(Ionoloqică,de pildă] e totdeauna
indreptata spre un scop care priveşte configuraţiaintregului"(p. n). Raportul
structură-ev
olutie, scrie mai departe autorul, constituiemodelul stabil pentru
orice depăşire a structuralismului,Aplecareaspre obiect a structuralismulut
este
comunăoricărei cunoaşteri,mai mult chiar, obligatorie,o condiţiesine qua non
a procesu
lui de cunoaştere.Dar e doar o fază, un motnenila. care acesta nu
poate fi redus, după cum se încearcăîn structuralism.
V. Nernoianudiscută pe larg structuralismulin crrnca literară, modalităţile
diferiteşi multipleîn care acestapoate apărea.Este făcută distmcţieîntre structuralismulcritic, pornit din disciplinestrăine (lingvistică,psihologie)şi cel pornit
chiar din critica literară sau din literatură. Comenteazătendinte care a existat
"de a alinia cercetarealiterară la lingvistică,dela o ştlinţifizaşi mecaniza"(p. 45),
tendinţăreprezentatăde grupul rus Opoiaz(V. Şklovski,R. Jacobson,1. Tianinov,
V. Jirmunski,B. Tomaşevski]sau structuralismulreprezentatîn Angliaşi Statele
Unite de LA.Richer
ds, W. Empson,apoi R. .Iakobsonşi marelegrup de cercetători
lingvişti(8. Saporta,M. Riffaterre,St, Ullmann,J. Lotz, J. Hallidays. a.) carc
.s-au dedicat disecării poeziei'' (p. 48). Structuralismulîn critica literară este
reprezentatde T.S. Eliot în Anglia,mişcarea"New Crcticism"în Statele Unile,
concuratăde "Neo-aristoteHeni"
(Chicago)care se distanţeazăprin cercetărilestructurale de problemelelimbii, îndreptindu-st atenţia spIe 'acţiune şi compoziţie,
văzînd structuraca fiind compusăelin alte elementedecît cele lingvistice.
V. Nemoianuconsacrăun alt capitol structuraltsmului
din creatia artistlcă
(pruză, lirică. drarml,picturii,lllUhiCă)
discutind"romanulstructuralist",romilillli
"pentrucare nu acţiunea,ci mecanismulfortelorinteresează"(p. 65). Ii consicl0rii,
din acest punct de vedere, romancieriSlructura1işti
pe Robbe-Crillet, N'lthal!,
Sarraute,M, ButOI,J. Joyce, Proust şi ThomasMann, exemplede .structuralism
integral"\lăs.mdla A. P. (Jliterslo!1
şi lLv. Doc\erer.Nu negămtotal justeţca fJi!1Ctului de vedere,însi:idefinireaaşa-zisuluiromanstructwralistare atîtea posibilWî.ţi
de interpretareînCÎtlasa loc ·arbitrarului.
Volumuldespre structuralismal lui Virgil Nemoianucuprinde.ş1o antoloqie
de texte ule reprezentantilorcurentuluidin diferite domenii (teoI'ia literaturii,
criticăliterară,teoriainformatieişi estetică,lingvistică,
psiholoJie,bioloC]ic,
filozofie).
textelemai numeroasefiind din critică literară,lingvisticăşi psihologie.Sint lex.te
bine alese,în care autorii discutăconceptulde structurăşi structuralism,
clarificindu-şi, astfel, pozitia.
AparutÎntr-unmomentin care se Simle<L1
necesitateaunui studiudesprestructuralism,u unei istoriia noţiuniide structură,a discutăriidiferiteloraspectelegate
de Clcest"conceptcentral",volumullui V. Nemoianu,Siructuro!isITIlll,
T('llŞC"!P
,ii
dea o informaţieoportuna,(hşi uneoriproblemelecan, s-ar cere clilrHicalesau
măcarcomentatemai pe larg sînt tratate s1;lccint.
Struct1.1ralismul
în lilHJvist!Cd
este,
de pildă,discutataproapein treacăt,deşi ,referirilela acestasint numeroase.Dar o
discuţiemai amplăasupraideilorlui F. de Saussuresau a şcoliide la PraeJaar fi
fost,nu numaibinevenită,ci necesară,Beneficiind
de o bună infarmilţie,
V Nemoianll
a reuşit să dea o imagineutilă a ceea ce s-a înţelesşi se înţelegeprin ',truclurd'ii
tIUct[lraIîsm,
Marcela.,1ntonaş
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Lexicreg.ionCll,
2, Editurastttntlfică,Bucureşti,]»57,156p,
Continuîndseria culeqeri
lor de qlosare reqionalejn:jliata. de Societatedde
ştiinţe istoriceşi filologice,noul voum de Lexic regional,prefaţat ':ii redactatde
LucretiuMareş,cuprindescurte glosan, dialectaledin 'zecercqiuntale tăril, Însumîndpes,te4600de cuvinte.Fiecareglosar conţinelexic aparţinînduneia sau mai
n,H1
ItOI localităţi.Cuvintelesînt prezentatepe reqiuni, iar pentru utilizarcemai
usoară il materialuluiadunat culegereacuprindela sfi.Işitun indice srenerdJ,judicios intocrnit.
Volumulreprezintăo valoroasăcontributiela cunoaster
ea unor aspecte ale
Icxicu
lui popular,autorii strădulndu-soşi, de cele mai multe ori, reuşindsă pre;dnh cuvinte neatestate în alte lucrări, care aduc sensuri şi forme gramaticale
noi sau CaiD(eI
circulă pe d.Hcarii decît cele menţionatedeja de unele izvoare
Iexicoqrufice.
Deşi în prefaţă s,e insiste asupra acestor lucruri (p. 7), la o confruntaresumară observămcă multe cuvintesînt atestate,cu acelaş]sens sl în aceeaşizonă
Wougrafică,
de arte lucrări de acest gen. Astfel,numeroasecuvinteau fost publicate în revistele.Cum vorbim"şi .Limbaromână",în lucrărileGlosat de cuvinte
din.ţucieţutÎ îlceG,Bucure.sti,1931,de G. F. Ciauşanu,şi Glosar regk>najde V.
Arvinte,D. Ursu, M. Bordei
anu, Bucureşti,1961,sau in diferite dicţionare(mai
alesîn Dictionarullimbii româneşti
Iaşi, 1939,,al lui August Scriban)1. lată rezullatul unui sondaj succint.În "Cum vorbim"apar: băsmeşte,1/8;32, riqliitoanc«,
IjB,;i5,răsutoi, II/3, 35, hoia, 1I/1l12, 40, ţibrtc, 1l/1l---12,41, vtşta, IIjl1-12, 41,
aleşleu,mn. 35, scolIdci,III/2, 36, dirIă[, III/3--4,43, unnijie,III/5, 27, ochete,
IlI/5,27, puiul, IIIJ5,27, cuţtnţt,llljO,27, holust,III/6,28, tier, IIl/6, 27j în "Limba
rornână'":aiţna, VIII/6,50, ieşlfjd, IX/2, 20, aleşteu, X/4, 317, picluî, XIII/l, 82,
astru, XIII/l, 32, şailic, XIII/1,83, lUZ,XIII/I, 84; În C;. F. Cieusanu, Gtosarde
cuvintedin judetul Vîlcea: căile (12),ceilă; (12),ciotic (12),ciorco»](12),(ciuc]
(12),cocol](12),coiină(12),iutcer (13),Mld! (14),hîmbă(14),l11Spiţât
(15),lnviol<1
(15),răul; (16),buşt! (20),cacjori (21),luf (33); în V. Arvinte,D. Ursu,M. Bor·
dc.iaI1u,Glosar
regional: umbrar (114),balOn (118),tleGura(120),hoiOmoc(123),
izărj (12:{),hata (127),luvicâ ([27)i .în August Scrihan,Dictionarullimbii româneşti; uşure (18),lnldacă(75),haider (118),pataşcă (121).buila (122),coşlei (123)
cuvilâ (127),plumb(127).
ceea
ce priveşte
srlosarea
materialul
în culegerea
de
faţă In
e,ste
în general
definit
precis,cuvintelor,
printr-unsinonim
dincllprns
lin:fuacomună
sau prin
decriereit obiectului.sau fenomenuluirespectiV.Uneoriînsă, în definiţii,se folosesc cuvintesau va'rianteregionale,iar alteori definireas'e face cu ajutorulunui
sinonimregional sau popular, ceea ce îngreuiazăînţele.Jereacuvîntului(răvar,
răvme, s.Il..laboş (47).lejer, telere, s.n.cTăpă.tor rotund (47)).
Deşi în astfel de culeFri se ev,ită,de obicei,definiţiileample,era necesar,
în c<!zulsâ.nonimu
lui IitleTarcu lllai multe sc,nsuri,să se precizezecare din ele
corespundecuvîntuluirespectiv.In acest sens cităm, printre atele, şi: rcipor,
s.n. sg.",pojar(108)(boală,incendiusau căldurămare?), chindeu,chindeie,s.n.=
ştergar (45) (prosop sau maramăn maJin, malini, s.m.-liliac (46) (arbust sau
mamifer?), cornul,cornuţe,s.n. (30)diminutivde la corn, coarnesau adaos,înfloritură?). Credemcă. ar fi trebuit,în cazul de faţă, să nu Itipseascăcitatele,pentru
a completa.deIi.niţioşi a uşura înţelegereacuvîntuluititlu. De fapt, citatele date
sint sumareşi foarte puţine (Face excepţiematerialulelin Suceava,p. 115-118).
Deseori,definita este datâ la plural: bîdîciânie,bîdîdănii,s.f.= băIării (11),
obriiniţă.,obmniţe,s.L, cobiliţe(41),pâcicăr,pacicărl,,s.m."papuci de casă Împletiţi (41),pară, pere, s.LcartoLi (74).Alteori,ca în cazul cuvîntuluiiub, nu se dă
'1În cazul revistplors-a;ndicat anul, numărulşi pa9ina din publicatiarespectivă.La celelal:!elucrări, cuvîntelefiind grupate alfabetic,s-a indicat numa.i
pasrini1
din Lexicregional,2,
14-- cd. 334
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pluralulsubstantivului,
dar definiţiaeste dată la plural (Il; iub, s.n. sg.=brobo,ane
pe faţă (14).In cazul cînd substantiveleau sens colectiv,efa bine să se fi arătat
acest lucru.
Redactareatermeniloreste Iăcută, în general, cu multă atenţie. Se observă
însi1că, în unele cazuri,sînt insuficienteindicaţiilegramaticaledate. Astfel,de
cele mai multe ori, la substantive,nu este indicatpluralul.Este greu de presupus
ca un cuvînt ca şiroi şurub (47).să nu aibă plural. In aceeaşi situaţie sînt şi
cuvintele: unică, s.I, bunică (33),poiică, s.f."farmacie,polm6d',s.n.eeprtspa,pridvor (62), traiică, s.I, tutungerie(47), mişică,s.1'.= mătuşă mai bătrînă (1) (93),
biţitc, s.n.plasi1 (97),pirtdileu,s.n.v-jupondimpînză (108),s.a, In unele cazuri
lipseşte singula.rul(pociresi,s.m.s=puleţlde pomi fructiferi (106)),iar uneori, la
substantive,
găsim doar precizareasubst. Ex.: prerli, substv--pesmet
(81), pisoc,
subst, nisip întrebulntatla tencuit(108).De asemenea,,Ia adjective,nu este indicată forma de plural (purd,-ă- surd (53), coşobii.să
= bătut rău (69), porav,-ă
=harnic, vointe, (LO
l) s.a.).
La verbe s-a indicatformaindicativululprezentşi dictezemai ales în cazul
cînd acesta diferă de cuvîntulfolositîn explicaţii.Uneorise dă definiţiaCu tnflnitivul şi cuvîntultinu.
In ceea ce priveşte problemaselectării materialuluise observă că nsoloqismelecare au căpătat în vorbirea popularăo pronunţare9reşiti1sînt e.testate
de autorh Lexiculuiregional.Este bine că. aceste forme au fost consemnate,dar
se pare că în multe cazuri.avem In fată nişte fapte izolate,dndividuele,
Clarenu
reprezintăsrltuaţa generalădin localitatearespectivă.in acest sens ci'tămciteva
exemplei iată], iataţe, s.n,- etj (14),abor, s.n, sg.= abur (45),clenică,clenici,s.I,
=cllnică (80),(ti) noreqti (a)porecli (31).Pe ele altă parte, unele necloqismeau
o răspîndiremult mai mare, depăşindgraniia Iooalităţiidin care provine forma
respectivă.
Dacăun cuvînt are sinonime,s-a făcut trimidcr
ea la ele, însă nu ']a.simla
fiecareîn parte toată seria de sinonime.Referireas-a făcut numaila primuldintre
ele. De ex.: corcovan, corcovutu,s.u. bucată mare de pîine, de mămăligă,este
sinonimcu şuchi, şugmete,suciiiuman,coşcovan(p. 69). La fiecare dintre aceste
sinonimegăsimo singurătnimltere
: corcovan.
În unele cazuri se iml!icăun sinonimClarelipseşte aHt în glosar cit şi in
indice,(călugăreeste sinonimcu cirlan (68); hreuci este sinonimcu Ji'sni/e(76);
ceapSdeste sinonimcu pooncă(120).Dar cîrlan, Jisni/eşi poancă nu sînt expli.
eate nicăieri).
A1teori,trimi.terease face la cuvintulde bază fără a se precizacare din sensurile lui trebuie'luate în consideraţie,(dudulan,dudu]ani,s.n.- dudă. Dar dudă,
ducle,s.f. 1. bălăr.ie;2. tulplinăa cepci în virful căreia se fac seminţele.
Ca o neglijenţă,sem.n:aIăm
cuvinteleal căror accent nu este notat; mişcoc
(29),şpaga (32),trancău (:l3),har.şău(46),şprahait (127)şi multe altele.
De asemenea,nu trebuiausă Il'pseascăsig;lelesatelor anchetateîntr-o regiune
care prezintămaterialdin mai muLtelocuri(Excepţiefaoe tOltglosaruldin r,egiunea
citată mai sus). Or, nu toaltecuvinteleînregistratepot fi comuneintregiiregiuni.
TnebulesubLiniatfaptul că observaţiilefi1cutenu diminuoazăvaloareamate
rialului cuprins în această.culegere.Materialulbogat şi variat, apartinîndmiii
multor sfere;semantice,prezintă cazuri de pluralitatea ÎE!rmenilor
referitorila
noţiuni înrudite,cuvinte cu SCllSUfti
opuse sensurilorcunoscutepînă acum, noi
atestări pentru unele cuvinte învechite,răspîndireaunor forme lexicalleîn zone
geograficenoi.
O exigenţăsporită faţă de prezentareamaterialuluitrimlisspre puhllcareuu
ar fac;edecit să tie înlăturate,în viitoareleculegeride acest gen, neajunsuri1e
semnalate.
Ion NUlă

ADRIAN
MARINO,
Operalui AlexandruMacedol1si,i,
E.P.L.,1967.
Opera lui AlexcndruMacedonsliipoate fi socotită la noi prima sinteză de
istorie şi critică literară care dezvăluieo ebordaremodernăa creaţieiunui mare
scriitor.Se poate desprindedin carle o Întreagăconceptieasupra naturii operei
literare,ca şi asupra funcţiilorcriticii.Lecturaatentă dezvăluieresorturileintime
ale acesteiconcepţiişi elE!ar putea fi deduse,aproapefără nici o putinţăde eroare,
deşi tcoretizănleexplicite,atît de frecventein eseurile autorului,sint aproape
constantevitate.Principiileestetice şi de metodăsint perfect asimilate,implicate
organicîn tesăturucercetarii,mînuitecu supleţeşi pătrundere.Investiqatiadeqajă
o încrederedeplină,justificată,în posibilitateacriticii de a pătrundeîn structura
intimăa poeziei,de a o "explica",folosindmetodeşi procedee critice mereu
porfectionate,
dar şi o fină percepţied "in'fabilull.li"
poeziei,o inteleqeresupcrioeră
il naturiiei, fără de care orice organizare"sistematică"
riguroasăar devenio formă
rigidă de încătuşarodoqmatică,aparent "ştiinţifică",a unei opere literare vii.
n»••Poetul--- noteazăîntr-un loc AdrlanMarino-- sfidcdZăorice clasificareriquroasă,ironizeazăpostumorice doqmatisrn
metodologie"
(p. 426).
Aşa.cumViata lui Aiexariârv.
Macedonski
a fost orientatăspre realizareaportretului spiritual._--de aici caracterulde "eseu de interpretarebiografică" analiza
operei lui Macedonskieste subordonată.obtinerii.structuriiinterioareil poetului,
aflării sensuluisuperioral creaţiei sale.
Sub acest aspect,se poate constataîn metoda criticuluiun proces în dublu
sens: ca şi în cazul biografieiparcurqereaideoloqieişi operei scriitoruluiduce la
conturareaunor linii de <evoluţie,
elementeale portretuluiliric şi spiritual. iar
acestea,odată intuitc sau deduse,oferă explicaţiaîr.tregiitraiectoriiii creaţieilui
Macedonsk.i.
Fixareanucleuluide bază al spirituluisău este in acelaşitimp premisă
şi concluzie.
Monografia
lui AdrianMarinonu înseamnănumaio viziuneoriginală,integrală,
asupte poezieilui Macedonskici, inainte de toate, o restahilir
c a adevărului,o
rncrrtatărepunereîn drepturi,izvorîtă din dorinţa "de a înlătura o flagrantăşi
enormăeroare fi istoriei literare" (A. Marino_ N. Manolescu,Dialog: "Opera"
lUiMacerionski,
"Cootemporanul",
nr. 5, 2 fcbruarlc1968),De aici, tonul pasionat,
de pledoarieşi polemică,adeseasubinteleasă,cu interpretărileţnterioaresau chiar
cu altele posibile. Temperaturapledoariei explică şi scerider
ea apăsată a
conrluziflorfinale.Marea forţă Elpoezieimacedonskiene
este susţinutăchiar cu o
anumităagresivitate,care poate să_supere.uneori,dar este şi ca manifestareaunui
temperamentcritic dinamic,impetuos,preocupatsă "feuee:w" cu mare intensitate
evoluţia"erouluj
Msău,
"Asediul"operei lui Macedonskieste inaugurat cu fiXi"ln,'il
unor puncte
cerdlnale: orientărtteideologiceşi formatiaIiterată. Cercetarealor are ca efect,
lncă de la început,desprinderea"traiectoriilorfundamentele
ale spirituluimacedonskian"[p, 32),dintr-unpunctde vederecare DUînqăduieconfundareawideologiei'
lui
Macedonski
cupoeziasa,Din perspectivatemperamentului
structuralpoetlc.ortentărtle
ideologicedevin punctede sprijinin susţinereaunei atitudinimorule,stimulenteşi
clarificăriîn conturareaUnortendinteproprn.Lecturileşi preferinteledin literatura
universală-----analizate atent în mici studii de literatură comparată intr-o
uccepţicsuperioară,foarte aduală --- nu sînt privite ca simpW_
"cnlturăM
il 6criHo
..
mlui sau "inV1entar
de izvoare",ci "un tlabloude afinită(ielediv()",urmăriteadînc
In transformareaşi adaptarealor la person.aUla,lea
i1'tîtde subi'ctivă, egolatră a
l.uiMacedollski,
dominatăde "rezolvareapropriului:stiucaz de cCi1ştiinţă"
(p, 34).
Trecîndla slwctU.Uloperei, obiectivulcriticului devine aflan.; "SltnDuHc!lui
viu" al creatiei,a temelaIfundamentale,
"toate lailmotivele
cfI.re·ivor
în timp, fizionornialiterară" (p,
de la
"decurgecu nece:,itatedin cîteva
tipice,simholli;[:ate
într-o :3eri8de imagini
pilot",,.imaginicentralecare prindÎ11focarullor in!reilg'1l
vi.ziunea poetulni'(p. 12ti),
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Arializ.afixeazil, în repetate rinduri, nucleul central al "structurii",anunţat
incă de la începutulcercetarii(structuraspirituluimacedonskian
... este în acclast
timp "romantică"prin lirism,individualism,
aspiratiiideale şi zbor Înalt al irnaqinatiei, şi "clasică" prin nostalqiaechilibrului,perfectiunii,armonieişi Iimptditătii
solare"... , p, 17),dezvoltatăîn toate ipostazeleei, foartecontradictorii
de atîten ori,
mereuin functie şi din perspectivanucleului.Văzută."din interior"dar ,i de la
jn,'il\imeaintregii opere, confruntatămercu cu afinităţileşi. modeleledin lirica
universală,delimitatăîn cuprinsulpoeziei româneşti,personalitateapoetului ne
apilreîn întrcaJa ei originalitateŞi bogăţie,"expliC'ltă"în tendinţeleei esenţiale.
Dellmitareatcmelor fundamentaleduce la cunoaştereatrăsăturilorddini:orii, la
ctezvăluir
ca ortqinulituţiide substanţă, la aflarea unei "chei" pentru rcceptaren
profundăa multiplelorsemnificntiiale operei. Operaţia aceasta nu repreziută
ţuxtapuner
ec temelor poetice, ci extragerea atitudinilorlirice din acelasi focar,
care genereazăo viziuneorganică,unică, ale cărei resorturiinterioaresînt analizate pe larg. De remarcatîndeosebică analiza"structurală"are la AdrianMerino
totdeaunaun caracter dinamic,evolutiv,urmărireagenezei,dezvoltăriişi. cînd
este cazul,douradărttsau disparitieiunei teme fiind o preocuparepermanentăde-a
lungul intregii cercetări. Se evită astfel greşeala frecventă astăzi de a stabili
structuri irnuahile,Înafara oricărei evolutii.
Criticulştie să depisteze"tonul specificmacedon
skian", atitudinilesau temele
ve par, la prima vedere,mult îndatoratsunui modelstrăin. El sesizeazăpunctul
in care poetul o ia, uneori abia perccptlbi
l, pe drumulsău, transformînd orice
motiv poetic curent într-unmotiv "macedonskian".
După stabilireastructurii,studiul lui Adrian Marinoîşi propunesă răspundă
la o întrebare"hotărîtoare":"este sau nu Macedonskiun mare poetI", Analtza
artei, a "specificuluipoetic",desfăşurată,din nou, după tratectontprecise,izvorîte
din acelaşinucleude bază al poeziei,văzut de data aceasta dintr-o perspectivă.
estetică,va da un răspunscategoricafirmativ,argumentatpe larg şi pe dcnlin
convingător.
Într-o <,iapăpreliminară,criticulîncepecu un fel de "ABe al lectnrii.;"
lui Maccdonski,
cum trebuiecitită poeziasa, operaţieelementarădar fundamentală
pentru înţelegereaunui poet de o asemeneacomplexitate.
AdrianMarinoreuşeşte să evite monotoniaobosito'arclor analize litcrate,
resimtităîn alte monografiiactuale despre opera unui scriitor,printr-o orientare
il artei poetuluipe o direcţieprecisă; dezvoltareascnsuluipoezieisale, a logicii
ci interne.El f1xeaziimai întîi coordonateleele bază ale Iirlcii,deduse,cum am
văzut, din atitudiniprimordiale,structurale,pe care apoi la scruteazăpasionat,
refăcîndmereu totulituteuoperei dintr-o perspectivănouă. Nu căutînd schematic
"argumente"pr-ntrusustinereaipotezei,ci descifr
ind traiectoriaprintr-oinfinitate
(lE<
nuanţe,contrasteşi interferenţe,care o .complică"pÎJlă la n.-rocunoasterc,
dar
o şi imboqiitcste
ccnsiderublt.făcînd-oconvinqătoare,
autentică.
Unelenote, motive,vibratii lirice,care par să contrazică,să subminezeintorpretareapropusă,nu sînt nici evitate, nici forţate să intre Îl! "schemă",ci cuprinse într-o explicatie atentă, de la inăltimeagenerală a operei, criticul avind
fn,:reu"întrea!J
a hartă a spirituluimaceclollskian
desfăşuratăîn faţăU(p. 250),Aplecîndu-sellsupraopereipoetuluicu o capacitatede comprehensiune
de milrCsell:.,ihilitat(',dar i cu o exigenţăcare eliminăfară ezitllretot ce este "prozăşi cadudtate",
"invaziaideilor goaleMdin tinereţe, .aspecte definitivmoarte",AdrianMarinova
urmări creşterea,cris!aliZGrea
lirismului
luiMacedonski
Înluminaunui sens. a unei
linii ascendenteintrevăzutăîn rumificiltiile
inlre9ii opere şi numităcu precizie;"
...
Cleace defineştenU11111i
pe Maceclonski
este o permanentă,
mărtilrisită.vastă,proglamată.desprinderedin materi",cu atît 111ili
îndîrjită,cu cît restul este mai 11pasător,
impulsulsaltuluila polulopusmaiviril, voinţade elevaţiemai 'apăsată(...) Macedo!1::'kieste poetul dematerializărilorsuccesive, al transfigurărilorqraduale, care
introducîn universcrqilnizdrişi modificăricalitativnoi, cu teurEntaconvertirii la
reg:mu
1 spirHuluiil în'treqiimaterii şi existenţe.Acesta este şi marea sa vocaţie,
ut.ributnlsupremal orilillalităţiisuIe litcnm" (448).In aceastăviziuneinedită,gran:
dioasi;
..UlltJiversului,
desccperăMarino"miezuladîncşi unic(11opereisale"(p. 449)ŞI
intuireaei va determinllîntreagaanaliză,şistematică,a evolutieipoeziei,în plfLl1Ul
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estetic,de la poetizareamaterieipînă idealizareşi <ţritituuli
mre, fiecare etapă
este punctatăde notelespecifice,noi, pe care le aduce poetulîn literaturaromână,
ele putind fi adunateîntr-o substentialăcontributiela evoluţiapoezieinoastre din
ultimulsecol. In afara punctelorde reper fixate în lirica universală,cu precadere
cea romanticăşi simbolistă,Adrian Jv!arinodelimiteazăpe poetul lvlacedonf'ki
in
raport cu alti mari POE'tiromâni Fminescu,Arghezi,Blaga,îndeosebi,cu carp,
Ia o analiza.atentă şi pătrunzătoare,Macerlonskivădeşte surprinzătnar»lrăsătur!
comune,dar mai ales hotărîtoareşi escnţi'al«deosebiri.
,
Intrarea în detalii minuţioaseSE'face pentru il c-msoliclao cr.ncluzil',pentru
il elimlnndefinit'ivo apreciereeronată.In cazul lui MilcPclonski,
victimiîil atitor
nreiudedltisi etichel)'iri Ialsc, insîstenta,perseveren
til analiticăÎnseamnăcurJtirea
tenace a crustei deformatoaredepusepe imagineasa. Demonstratia
nu {' socotită
inchelat.ăopcît atuncicînd, "vPelcorcine",cînd interpretareaa devenitevidentă.In
fdlll acesta,trăsăturiledefini.toriiale fizionomieilirice maeedonskiene
sînt r.lădite
pe o temeliecare, cel putin astăzi.pare de neclintit. La sfîrşitul: dilătorh,j în
spiralăprin poezialui Macedonski,
se impuneîntr-adevărun universpoeticfascinant,
zquduitdramaticcipcontrudic
tll puternice,cipo nebănuităfactură modornă,
, Imaqincacomplexăa scriitorului.
este întreqităde analiza ideilorsale estetice
şi polltico-sociale
şi de slntetlzareaconcep/ieiele viată, "cea mai înaltă formăde
r'idirilrp" <nirituluirnacedonsktan
la univorsnl" (p. 690),ppntrl1" smulqo..secretul"
ultim, "Lnita(paspiritualăesenţială"(p. 691).Departede intenţiilecriticuluide a
face aici din Macedonski
un ideologsau esteticianpropriu-zis.
Odatăintuităstructura
artistului.('il nu va putea fi abandonată:,,1v1acedonski
nu este "idcoloq",ci "poet",
pentru care mijloculfundamentalde cunoaştereşi expresierămîne în permanentă
intuifle şi imaqinnapoptidl.El este străin de spiritul de sistem,de construcţiile
abstractc.riquroese... H(p. 633).
Dacăvaloarea poetuluiMacedonsckiafo,,![ntuită sl afirmată,măcar )n unelrhluri Alpsale. de către C. Călinescu.TudorVianu,VladimirStreinu contributialui
în planul ideilor literare este, practic, abha acum scoasă la lumină si rezultatetc
cercotărfllui AdrianMarinaconstituiefără îndoialăo revelaţie.îndreptătiudconcluzia
răsplcată:"Maceoons1zi
reprezintăcea mai fină constiinţăesteticăromâneascăil secolului al XIX-lea"Ip. 567).EVoluţiaideilorca şi mtreaqadesfăşurarea manifestărilor
sal« sînt raportate1" "coordonatele
de bazHale sp:rituluisău, unde se anqreneazăÎI'
modorganic"(p. 567)şi urmăriteîn problemelefundamenaleale (steticiişi teoriei
a căror
laneaşteptată.
Macedon.ski,
predominant.
pste, elin
de
olitprare,
consecvenţă
şi rezolvare
profunzime
Ceea
cp relevă,romanticr
în sfrîŞÎlL
cartea
luinou,
Marino
pstt?feluJ cum concepeMacedollski
poezia: nn mod ele exisVenlă,.unkaraţiunea
vietnu(p. 734)cu o tendinţăunică,neostenită,spre spirituatizareşi absolut.
O cateqoricăvIziunedialecticădominăÎnlTPaqa
analizăa sl"iritu]ud
macpdonskian.
Nu trăsătmÎimuablledescoperăcriticulci, mereu,sistematic,"bifurr:ări",
"polarizări"
ille tendintelorfundamentalecontradicţiifunci'n.rp.
structura"eminamIlte dua1isIă"
a poetului,pfrmanentadevenire,depăşiresau "neqareUa unor atitudini lirice.
Î'ZV0rîte
toate şi reinteqrateîn unitatea irepetabilăa ullei pntprnice persona!itt\ţi
noetiC1{!.
'
\
Cănueste YNbadeunstudiu obişlll1it
rl(O
rernnqt'tuireistorico-1it0I"ră
ne-o dovedeşte,dcKăIIW.t
estenevoie,prIvireainlplectaalului
secoluluiXXaruncat asupraoperei,
avid să qăseascăîn opf'raunui marpscriitorreflectareafrămîntărilorsale dramatice,
existenţiale.Şi sub acest aspect,oemonslrează
monografia,
Macedonskise relevilun
poet modern,obsedatde dilenwlede nerezolvat"le condiţieiumane,într-o poezie
,.fundamental
traqică,lmidi în acest seU';în liteTil!llra
noastră"(p. 492).
Studiullui AdrianMarinoare IlleritulelI"nelă1ăduitde a fi demonstratddinitiv
[ii prin AlexandruMaC('dolsk'L
po('ziaromâT1Pascăatinue
una din culmileei cel"
mai \'iguroase.Dar demonstraţianu tlrmăreştesa fie o "cJ)uizare"asubiectului,o
p1acă
... pe un monumpnt,ci si aici e un alt mare lTIPl'it
al cărţii - o invitatie
pasionată la pătrundereasi înteleqereaadîncă.a poetului.Opera lui Alexandru
?v!f1cedonsl(Î
vrea să fie şi este incontestabilo .cheie indispensabilă
pentru această
inţe.legere.
L Volovici
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1. NEGOrrESCU,
Poezialui Emtnencu,
I'ucurastl,Edituriipentruliteratură,1968,
223p.
Volumullui 1. Negoiţescudesprecreatiapoeticăeminesciana
este primacercetare independentăîn care accentulprincipalcade asupra postumclor,cu toate că
în bibliografiaoperei poetului o asemeneapoziţienu este integral inedită, fiind
precedatăîntr-o anumitămăsură de monografialui G. Călinescu,de unele studii
şi de editia lui Perpessicius.Valoarea cărţii constă în analiza amplă a. acestei
dimensîummai putin exploatatea scrisuluieminescian,
în creditulpe care-I acordă
Imei zone care s-a bucurat doar de subordonarefaţă de creatia antumă, de
indiferenţă,do minimăcunoaştere,dacă nu de contestate integrală.Redeschiderea
procesului posturnel
or se justifică nu numai din nevoia de a intregi imaginea
asupra ansambluluioperei poetului,ci devine oportunăîntr-o nouă constelaţiea
poezieiromâneştiîn care IiqurcazăBlaga,Arghezi,Barbu,Voiculescus.a, şi din
care nu poate lipsi autorul Panorameideşertăciunilor.Studiulla care ne referim
demonstreaza,
că deşi postumeleau fost tratate doar ", .. ca o bază, ca un pămînt impur,din care s-au desprinsori s-au prelunqlttemeleşi motivelesectorului
antum, definitivşi decimai perfect»ele •... nu au doar o valoare suplimentară,
de a preciza conturele şi scara lirismuluicminesoian
j depăşindatari epllcatiunl,
ele pot alcătui o operă de sine stătătoarecu viziunişi sensuri spiritualedistincte.
Căci nu vechea perspectivăEminescus-a lărgit,ci, alături de ca, a apărut uha
cu totul originală" (p. 19-20). Acestea sînt premizele în functie de care se stabilesc obiectivele lucrărll 'şi care sînt concretizateIntr-o dihotomie care nu e străină de opozitienietzscheeanăîntre apolinlc ,;>idionisiac: wFatalui Eminescue dublă: priveşte o dală spre noaptea comună a
vegherii,a naturii şi umanităţiiiar altădată spre noaptea fără început a visului,
a vîrstelor eterne şi fi geniilor romantice.In timpul vietii sale şi apoi dccenâ!
de-a rîndul nu s-a cunoscutdecît prima lui faţă:' probabilcă nici el n-a cutezat
s-o destăinuiepe cealalta... In planetariulromantismului,
sfngularHatealui Fmlnescu prindefigura din aceastăfaţă. cu doua profiluri: unul neptunic,născut din
spuma amarăşi din ape tinjind spre orizonturilelumfi, celalalt plutonic,învăpălat de focul originar"(p. 21).
Nu pot fi invocate argumentecare să poată justifica rezerva şi refuzul unei
cercetăricare ar avea intenţiasă dezvăluie,sa comentezeintr-un spirit sl la scara
unei sensibilităţimoderne,poezia eminescîană.
O inventariereintegralăa atitudinilorcare s-au înreqâstrntîn Istoria noastră
literară faţă de manuscriselepoetuluipredatede Maiorescula 1902nu ni se pare
utilă. La un an după ce criticul încredinţaseAcademieiaceastă inestimabilăşi
mereu actuală valoare, Ilarie Chendl consemna,cu nedumerireşi cu stupoare
chiar,rezistentacriticii faţă de acest aspectal operei poetului"Cu operelepostume ale lui Eminescus-a intîmplatun fenomenfoarte ciudat.tu loc de a saluta unanimsalvarea din ghiarelepieirii a unui tezaurpoetic imens,în loc de a
reproduceşi comenta noile probede genialitatea singuruluipoet de valoare
necontestată,presa a preferat să certe pe descoperitoriiacestor scrieriU (.Semănătorul" din 4 mai 1903).Intre cei care au privit favorabil opera nepublicată
sînt de menţionatVlahutăşi maicu seamăIorga pentru care postumeledescifrau
proteica personalitatea poetuluişi conţineau"diamantecare aşteaptă ceva mai
multă tă!ieturăpentru a străluci'deplin".
tn,vremeanoastră nu opţiunea ori rezistenta faţă de poeziile 'nepublicate
meritau evidenţiatedeoarecedezbatereas-a transat definitivîn favoareapostumelor. Nu e mai puţin adevărat că unele rezerve fată de poeziile din manuscrise
S0explică nu atît printr-o concepţieclasicizantădesprepoezie cît prin faptul că
multi editori [pînă .le Perpessicius)arnestecaufrecvent postume avînd() valoare
independentiicu versiuni şi variante.ale antumelor,cu piese de atelier, exercitii,
bruioane,cu .moloz·;
CercetătorulIrancez A. Guillermouconstata că "Textelepublicate de Eminescu în timpulvietii şi cele pe care edltorii sai le-au găsit printre manuscrise
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pentrua le publicacu titlu postum,nu reprezintădeclt o proporţiefoarte redusă
a ceea ce el a compusşi a lasat intr-un stadiu de desăvîrşiremai mult sau mai
putin avansat. Luată în bloc, opera seamănă cu cea a unui sculptor
ale cărui statui terminates-ar păstra intr-o mică încăpere şi ale cărui schite,
de la m'arrnorade abia degajată din bloc pînă 11 capodopere aproape
definitivear ocupa toate celelalte săli ale unui muzeu" IA. Guillerrnou, La
qeneseinterieuredes poesiesd'Emtriescu,
Paris, 1964,p.441),StudiullUii,1.Neqolţescu, pledînd pentru încadrareauniversuluipoetic al postumelorîn tabloul general al operei eminesciene,este integral oportun.Tentativaînsă justitlcabilădoar
ca intenţie polemică,de a conferi acestui aspect valoarenet superioarăfaţă de
untume,de a diferenţiavădit ori chiarde a opunecele două aspecteale creaţieiaceluiaşi poet, poatefi discutată,dacă nu e cumva chiar discutabilă.Nu fidelitatea
nelimitatăfată de portretul creionatde Maiorescudeterminărezistenţafată de o
asemeneapozitie ci excluslvîsmulcu care sînt opuse amplele poeme, cu mari
vlrtualitătl,unorvalori consacrate.Criticulîşi propune "tratarea celor două aspecte ca autonomiideplineşi care nu-şicomunică,provocatede ruptura structurii poeticea lua Eminescu
... (p.20).
Menţionamla început că prima demonstraţiea Valoriiincontestabilea postumelor a fost făcutăde G. Călinescuîn monoqrafiaconsacratăoperei poetului.
in care, alături de anaJi'zaantumelorsînt prezente primele exegeze ale marilor
construcţiiaflate in manuscrlseşi pe care le descifrasedirect din caiete, înaintea eparlţlelmonumentalei
ediţii a lui Perpessicius.Referitorla vasta reconstructie din Momentomori şi polemizîndnu numai cu predecesornci şi cu cei din
contemporaneitate,
comentează:.tn vremece aşadar Eminescuscria versuri de
tăria acestora,istoria literară se încăpăţîna să nu-l recunoascădecît autorul a
trei poezii din care numai una de adevărat merit (Morluaesl}, deşi părăsirea
vremelnicăa unor proiecte de către poet nu Însemna desconsidereroalor, ci
numai aşteptareaunor timpuri'mai bune de redactare.Chiar cînd aceste proiecte
ar fi fost pentru totdeauna abandonatede Eminescu,condiţia poeziel române nu
ne ingăduiesă dispretuimatîta arqintărie,caro poate fi în spontaneitateaînfrunzăturflorsale, mai somptuoasădecît piesele cunoscute.Critica stăruia ptna mai.
ieri să socoteascădrept o profanarepublicarea"postumt)loru
care ar face ruşine
poetuluj1uceaiărulut.Ar:
realitate,aproapenu e vers care să nu fie vrednicde un
poet mare"
(G. Călinescu,
luinuEminescu,
1936,,1
vol,
38), Valoarea
studiului
la care neOpera
referim
rezidă înBucureşti,
ineditulpoziţ#ei,
ci V,
in p.
cuceritoare
comentariişi exegeze ale postumelor,în reactualizarea(dadi nu redeschiderea)
nui proces care a început odată cu secolul nostru şi ale cărui dezbateri s-au
desfăşuratîn urmă cu trei decenii.
Reeditareaunor texte călinesciene
nu este de natură să insinuezevreo descendenţăcu nuanţă subordonatoare,
ci să confirmedoar motto-ul potrivit căruia
fără lucrareaîn cauză .încercareade fată n-ar fi fost cu putinţă",dedicaţiacare
nu presupuneflidelitatenelimitată.Am opina chiar că de cele mai multe ori invocarea autorităţiieste mai mult formalăşi oportunădecît tutelară,că tocmaiacolo
undese inregIstreazădelimitareaprea tranşată, unde se părăseşte spiritul călinescian,se înregistreazăexagerări,se forţează, se supraliciteezăşi se creditează
virtualîtătl,posibilităţişi nu prezente efective
.
•Povesteamaqului- scrie G. Călinescu
-- a rămas neterrninată,dar sînt in
ea strofe greleca mătăsurilecare nu trebuiescsă fie lăsate a putrezi prin caietele Academiei... Pictura n-ar fi în stare,prin prea marea ei concretotăsă cutundefenomenul
socialnumit"sIatîmpărătesc"
într-anaer maigros,devenitchlhltrnbariu
de atîta impresiede vechime,ca un fum de tămîie închegatîn jurul lucrurilor.
Versul se desface'în valuri aromatede miere, ceremoniase petrece parcă pe un
perete zugrăvitde biserică,în dumnezeiască
foericire""(p:
44).. .
.
. '. .
Tot între premizeIela care ne-am refent se rnscrre ŞI comentanulprivitor
la dificultateareceptăriipostume
lor datorită şi autoritătll conferitede şcoală ima(Jiniiunui Eminescudefinitivşi exclusival antumelor:.Obişnuitulcu muzicaexterioară a versuluieminesciaill,
'Snprejudecatacă poeziatrebuie să .aibă pe lîngă u,
fond şi ,,0 formă",va învăta cu greutatesă preţuiascăpe acest aIt Eminescu,maI
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spontan si mai crud, dar miiibogat în idei poetice... Eminescua fost, prin
vocaţie, un poet al amplitudiniillrtce si al vdziuniicosmice,Perfectele,pilitcle
maşinăriipoetice de mai tîrziu cu geneze şi extincţii cosmoqonice,
cu tntrebari
asupra neantului,nu trebuie să ne facă să dispretuâmtoată floarea de fier rămasă
fără intrebuinţare,dar în care se Hăst'scversuri sublime"(p.73-74). Postumele
sporesc în mod considerabilatît perspectivaorizontalăcît şi sondajul vertical.
tnctt portretulpoetuluidin antumo,unlcă valoarenaţională,tinde să devină prin
această r.ouă ;,i h.finit mai profundăşi mai hoqată dimensiuneo incontfstabilă
valoare universala,dacă nu tot unică,
Vizluniloastrale şi cosnioqonir-«,
perspectiveleIstorico-mitoloqicc
asupra destinelor civilizatiilor;călătoriileşi descripţlllesiderale prezenteîn postumeconferă
scrisuluieminesciano COOl
donată portlculeră,dernonstreaz.ă virtualităţilecreaţiei
sale, ne dau. Într-o anumită măsură imagineaa ceea ce ar f,iputut să devină
opera poetuluidacă ar fi îndrăznitsă-şi definitivezeşi să dea la luminăhalu«inantelepoeme.In această direqie, studiullui Neqoitescunu poate fi indeajuns
apreciatşi orice rE'zervijnu-şi are temeinicăjustificare,obiecţiilerelevindo mentalitate conservatoareşi dogmatică,înqustimeşi lipsă de receptivitate.Patronată
de magistralamonoqran«călinesciană,actuala exegezăcuprindeînsă puncte de
vedere originale,dă o amploarenccunrscutăcomentariuluiunor poeme, implică
noi elemente de comperaţie eu literatura universală,suscită întrebări şi ridici
obiecţiiprivitoarela conceptu
I de 'artă în ucnerul.lu estetica poezieiromantice
in special.Cums-a menţionat,autorul îşi fundamentcază
întreaga demonstraţie
pe
autonomiadeplinăa celor douăaspecteale creaţieieminesciene,
fură niciunraport
de subordonareori.coordonareÎntre ele, ci ca antinomiiuneori, oricumC,Jdouă
existcnte care nu-şi comunică.
intre ele şi, implicit,pe evidcnţierea,pe potentaree
dimensiuniişi valorii posturnelor,realizată.uneori în dauna poeziilor publicate.
Aceastademonstr
aţio mai cuprindeşi o creditare,exageratădupă opinianoastră,
a poezieiromantice,văzută nu ca o modalitatepoeticăistorica,cri ca o permanentă,ci Ciisinguraautentică.Să însemneoare poezia antuma doar "înlo:uirea
metaforlsmuhu
vizionar imanentpoeziet(s.n.) tisnind din craterul obscur'al fiintei, cu o afectivitutoparticulardelimitată"?(p.23).Fari îndoială că postumele
reprezintăvalori în sine şi nu doar trepte spre edificiulantumclor.Dar () separare tranşantă, Înlăturareaoricăror punţi de legătură între cele două realHiîţi,
conferireaindependenţei.
deplineşi a opoziţieichiar dintre cele două aspecte ale
operei aceluiaşipoet nu par să se justifice.Nu întodeaunatrecereane la "inconstientul beat de voluptateal somnului,umbra traqică peste un tărîm de valori,
decorulhalucinant,mirific,magia şi mitul, implicatiilelor oculte" în speţă, de
la "metaforainfernală"şi "universulplutonic"(p.21-22)la "expresiimai naturale,
mai.raţionale" înseamnă dcliriclz
are, depoetlz.are,deposedareade Incărcitura
poem'attcă,metaforică.Pentru I. Neqoitescu,"Vestitaluptă a lui Eminescucu
forma,lăudatulsău truvaliu manuscriptictrădeazăpînă la urmă aceeaşi tendiaţă
de a părăsi concretulfrumuseţilorobscure,noapteaimaginii,pentru natura comuna
şi sentimentală'(p.30). Si totuşi 1. Blaqa,implicatse parc în această opozitie
!lintreforţeleiraţionaleale imaqinaţieidezlănţuite,ale visului.elledeliruluioniricsi
structurara\lcnală,intelectualii,
filozofică,este, după caracterizareapoetului'\1. Philippide "filozofprin studii şi formaţieintelectuală,dar poet prin fire şi vocatie,
este animatde douăpornirila fel de puternice,pe de o parle setea dp cun0d',tere intelectuali.!
şi, pe de altă parte, o capacitateputin obi;;nuitiide il qindi
poetic (Al. Philippide,Sludii de litera/mă universală,Bucureşti,19fjt),p. 1(8),
De altfel prima poezie a cicluluiPoemele ltuninii(1919) confirma dl13litilLeil
pomenită.
"Eu nu strivesc coro1ade minuni'il lumii
Si lU ucid
Cu mintea taim,1(0Cp le-ntîlnesc
I , I , , 1I
Eu cu lumiriamea sporesca lumii taini:11
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Şi poezia lui 1. Barbu,pentru il nu ne referi decît la literaturanationala,rămâne
poezie'autentidîîn ciuda faptuluicii aproapetoate cele treizecii
nouă dE'
fiOeziidin Joc secundsînt, după expresiaaceluiaşicritic şi poet, "rezultatulun«i
distilări şi al unei redlstilări mtelectuale"(p,202-203).Acceptîndo singură şi
suveranămodalitatepoetică, înseamnăsă aruncăm peste bord o mare parte
11poezieimoderne,începîndpoate chiar cu Baudelaireşi terminîndcu Verlaiue.
Din faptul cii la Eminescufilozofian-ar fi ,,0 filozofie<1 poomatiz.ări
l, ci o
filozofiepoematizntă.
de unde şi caracterulei discursiv,retoric şi uneori didactic",
derivă.consecinţaincrimlnutorie
: "Ia.1ă
de ce sîmburele
de mit al lirismului
ernincscian s-a putut sterillza, substratulqerrninalde idei poetice s-a putut sccătui sub
\espezi!cmetafiziceide împrumut.Curentulmagic şi mitologic,suflul existentiol
îsl stinqputoril» şi peste lume se lasă crusta prea limpedea înţelepciuniisistemetice' (p. 31-32).Incă G, Călinescu,căruiane-ar fi greu să-i atribuimo viziune dogmaticăşi fidelitatefaţă de ° imeqine oricum consacrată a poetului, cenzura
uneoriex:aqeri1rile
postumelor."Uranismulcare e pîrqhia poeticacea mai elastlcă
a lui Eminescu,e de astădatăpeste măsuraînqăduitădelirant.In locul mecanicei
reci care înfioarăprin lipsa de fund Ioqic,o betie de artificii cereşti, potolită in
parte numaiacolounde aluziaha deplasarea'Înintreqlmea sistemuluisolar repun",
qîndirea Î1 cadrul datelor fizice" (G. Călinescu.op. cit., p. 30). Şi pentru el
Scrisortie,prin excesiva sonoritatea versurilorsînt mai putin lirice, dar fragmentul consmoqonic
nu reprezintăIilozcfleabstractă versiflcată.ci "idei poetice
de ·struellnăintelectuală
... Genezaeminescianăare desfăşurareamitului,deci a modului poeticcel mai înalt... minteaieşită din relaţiile ei strîmte,tactile şi vizuale
e înspăimîntatăşi leCjeastrăhatcrtiluminiisidctalo devineo frază rcliqioasă, pro..
ducătoarede fioruripoetice"(p. 149). Fără Admiraţiarcliqioasăfată de LuceoicruI şi fără feti.şismul
didacticîn fata valorilorconsacrate,IneqalablluleminescoJog
recunoaştetotuşi:" Fata In grădinade aur nu poate lupta în cele din urmă
cu Luceoiărut,
E acoloo lipsă de încordareuneori,o apă iezitiicare nu curge şi
care Înfătişel1zti
numaiversificureaqrăbită'a besmuluipoporan" (p,255),chiar dacă
poemulrămino o compunere"dini[( cele mai substanţiale.cu elementeproprii,
C0 nu se mal qăsesc in Luceoiărui",
In ultimul volum antological publicisticit
c:iline;c;ene,cei cai:C"refuză poeziei orice întelegereideologicăşi caută în ea
CÎnteculpur" sînt numiti "critici pedanţi, de şcoală waqneriană"(vezi Ulysse,
E.P.L.,1967,P 418).Vizîndaceiilşisupralicitarea imaJinativului,a lipsei de idei,
lta, lD total
0p'lsa poeZIer
nO!,care
SIlui
sfănma,
.$1
ltoate
acestea,
ea
!lsteză:
,,0 veeh:,
m,<ar,,;
poezi.e,
Cumeascunde
aceea a,'
E;niesc,
l, cu
pae
finită
şi lustru.
este, in ciuda clarităţii aparente a ideilor (ideoloqice,de altfel, nu poetice),o
ve:;nicren[îscătmlre
enigmălirică,,,cele mai puternicepoeziilirice'ale lui Eminescu
sint cele abstracte precumGlossa"."(p. 420-422).
Cu privire la raportul dintre
sentimentşi intelect,pledoariacălinescianăpentru () complexăviaţă sufletească
mI şi-a pierdut valoarea: "Sentimentulgol nu există. Sentimentule un pmces
care însoţeştevi'aţil noastra sufkteilscătotală. Un individcare nu gîndeste nici
nu poate avea cine ştie t:e afectivitate...cei mai mari poeti au fost şi 9Înditori.
Tntelectualitatea
este substratul însuşi al emoţiunii"(p. 428).
Actestabu'/:de ref<c'rinţe
nu urmărescsă contracarezeopiniiledin cartea pe
care o recenzăm,ci au doar intenţia de a invita la med;taţiepe cei care sînt
dispuşi să acorde credit nelimitat unei OriE'lltări(fie ea poetică) fundamentată
exclusivpe delirulromantic,pe lwbulos,oniric şi mai ales pe [retienaI,cu intenlin ('vieipntăde il discreditatotal prezenta oricărui element intE'lectual,
raţional.
Hf'feririle])\1inteuţioneazti.să cenzurezeopinii şi să conseml1E'ze
descpmlenteci
,ă releve necc'sitatE'8
şi leqi.limilntea
unor puncte de vedere dpC1S(,bite,
O dificultatecare se ridică în calea exegezeirecente (şi pe care Il-amremarcato ((1evidE'ntăpentru autor)este acea privitoarela caractf,rulliric prpdominant
al'postunwloreminesciene,aşa cum ne asigur:!comentatorul.cu tOntecil marilp
pOPll1e
fltestă Cll precădere prpdispoziţiaepică şi dramatică a temperamentului
artistic al poetului.
Intreaqa discutie,paralelele care s-au făcut, ca si inaderenţa faţă de
unPleopinii.exclusiviste,nu annleazăvaloarea şi oportunitateacercptăriiîn tota.
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litate, nu pot umbri cuceritoarelecomentarii şi exeqezc parţialo şi nu şi-au
propusnici un momentsă ştirbeascăpreţuireape care ne-o impunevolumul,exemplar
prin asociatiile
la nivelul
romantice
europene
(germanemai ales),
prin talentul,
prin adeziunea
faţălitereturi!
de creaţia
emiuescian
ă.
Revelatorni se pare comentariulla poemulPanoramadeşertăciunitor,
"Civilizatiile'a căror trecereo cîntă EminescuIn Mementomori,sînt jocul cel mal fastuos
al operei lui şi fără îndoialăcea mai mare constructielirică a literaturiinoastre.
Prin descrierilede peisaje şi momente,prin înflorireşi declin,curge fluviul lirismuluicu ape qrele,_cînd lene.,e,cînd înspumate.---şi în monotonţa maqicăa versunlor, în abundentalor succesiune,dospeşte,.conceptia-eminesciană,
ideea filozofică
ce de astă dată nu altereazăpoezia,lăsînd-osă se umpleeleseveleamareale tonului şi să fie cotropităde viziuni"(p. 95-95).
Dar aceeaşi'substructurăpolemicăşi o nestăvllităpropensiunespre superlattv
';;iinedit au generatspre exemplu,plecîndde la versurileurmătoare:
"Si răsfirat;in spatiuîngeri duceauîn poala
A lumiloradînceşi blînderuqăciunl
Şi tnttnzjndîn vînturi aripile regale
L-a lumiitrepte-elbastrele duc şi l depun"
comentariul.Ingerii şi bunătatealor dau aici viziunide hău cosmic,acea profunzimepoeticace lipseştesecătultetimaqinia Luceaiărului"
(p. 57-58), care-şiva
găsi, credem,puţini aderenti.Aceeaşipredispozitiespre comentariulde mare virtuozitatestilisticăîl face să părăseascătextul, să brodezepe marqineaa ceea ce ar
fi putut să devinăstrofa în discuţie,sa eloqiezevirtualitatişi nu roalităti.Aceasta
face ca întrebareape care ne-o punemdupa lecturacărţi! să rămînătocmaiaceea
privitoarela realitateaori virtualitateadimensiunii
plutoniene.
Al. Teodorescu

OV. S. CROHMĂLNICEANU,
Litertituraromână întle cele două războaie
tnonâiale,vol, 1, E.P.L.,1967.
Cînd G. Călinescuformula,în 1939,în cunoscutelepagini despre Tehnica
etittcet şi a istorieiliterare din Principiide estetică,conceptiasa vasupraistoriei
literare, definitădrept "forma cee mai larga de oritică",constructorulcăruia îi
datorămmonumentalaIstorie a literaturii românede la Oliginipînă în prezent
(i941)făcea desigurprofesiede credinţă,Istorâcşi crittc deopotrivă,dar rezuma
totodatăşi o reactie specificăepocii.
Se înălţase - treptat - piedestal unei prejudecăţivecina cu abcratie:
riscurileîntelegeriiistoriei literare drept dorneniufără nicl o atingerecu critica
estetică aveau să se vădeascăÎn rătăcirileunor istorict "puri", ca Boqdan-Duâcă
de plldă, Reactlonlndîmpotrlvaacestei coborîria istoriei literare la "istorieeulturală", mardicritici ai epocii devin şi marii ei istoriciliterari: Lovinescu,Călinescumai cu seamă.
Fundamentarea
prin examencritic a fost cuvîntulde ordine al istoriei literare între cele două războaie.
Se pare însă ea asistăm azi la o evoluţie în sens opus: abundă istoriile
literare care nu sint în fond decît criticădeqhizată.Este In mare parte şi "Muaţia
recent aparutei lucrări a lui Ov. S. Crohmălniceanu,
oare ne-a prilejuit toate
aceste (poate prea amplu extti.nsepentru o introducere)reflecţii.
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Sub titlul Li/era/uraromânăintre cele două rtlzboaiemondialeautorulpubhică
deooaldatănurnai primul volum al unei istorii literare consacrateunei epoci
deosebitde bogate,dar şi aqitate de orlcntăriestetice şi individualităţicreatoare
distincte.Pertea apărută tratează numai proza perioadeişi, anteDioracesteiaclimatul epocii publicaţiile,qrupările şi direcţiile literare dominante[Sburtitoruţ,
avanq[uda,GÎndirea,presa literarii de extremădreaptă, Viata românească,periodicele IvteTarerndrumatcde partid),urmîndca al doil.eavolumsă S( OCUpE'
de
poeziaşi drematuruiuepocii,de critica şi eseisticaEli.De la început se schlţoază
deci o anumitădificultateîn apreciereaacestei lucrări neîncheiateîncă. Ne vom
strădui să ne limitamobservatiilela ceea ce considerămcă s-ar jji putut şi, mal.
ale", ar ii trebuit să se facă chiar în acest volum,indiferentde faptul că acestuia
îi Va urma un al doilea.
Irnprcsl
a pe care o ai la. inchelereeIecturll este de a fi parcurs o lucrare
rcaltzată în formula"panoramau•Climatulepocii, cu care se deschidevolumul,
reliefeazatrăsăturilegenerale,distinctive,ale perioadei,sub diverse aspecte, de
la cele social-polltlco
pînă l'a orientarileartistice.Configuraţiaspecificăa epocii
este adtncltăpe acest din urmă plan în cea mai substantielă,din punct de vedere
Istoric-Iiterer,
partea luerărrl..referstoarela PUbJilcatJi,
grupări şi directii literare,
întregităşi de studiul unor Formuleestetice mai largi (clasicism,romantism,realism, naturalism, "manierismU)abordate în epoca din perspectiva unei
fructificări distincte. Dar ceea ce decide impresia finală este modalitatea 'aleasă.de autor în prezenterealiteraturiipropriu-zise(în aceastăprivinţă,
e cert că unutateede structurăa Iucrăriiva impuneşi poeziei,drarnaturqtel,
critlcii,
în volumulurmător,o orqanizarede felul celei aplicateaici tlpurllor de proză),Încercindu-seo gruparea autoriloroare să ·lumdneze
flllatllleşi afinităţileltteraremai
intime(p. 207)1 în fapt însă în mai multe dintre paginileconsacrateprozeiintentia acestei coreliirinu trece dincolo de titlul capitolului,de unde şi aerul de
juxtapunerea Unorarticolemonografice,
grupatesub cite o formulăsintetizatoare.
CaetunPiconÎn cunoscutaSclPanoramade lanouvelle litteraturetrancaisesau
John Brownîn Panoramade la Ittteraturecontempotatne
aux Etats-Unisnu procedeazăaltfel.Ni se pare că explicaţia(ceea ce nu e totuna cu justificarea)acestei
stăr] de fapt trebuie căllltatăin Iirnjtareela o singurăperioadăde istorie literară,
perceperealiteraturiica proces,devenire,fiind astfel pusă în fata unor dificultăţi
reale,
chiar daca rădăcinilor'
nu de netrecut.
Paradoxal
panorame.J'
e amintite
acordă
mai
mare importantă
dln trecut
ale esbe
unorcăorientări
n'pi,
consacrînd
capitole
Intregiunor precursor»(I.'heritageşi, respectiv,Les grandsanceLres).
N-ar fi servit
oare subllnlerrlpunctuluide vedere istoric un capitol chiar, consacratmoştenirii
active,vii, a unor clasicica Eminescu(cu ecourilelui in Blagamai ales, Arqhezl,
Barbu),Caragiale(care anticlpă prin ceva şi "anJiproza"lui Urmuz)sau Mace·
donski(cu atîtea prelungiriîn lirica simbolistăetc.)?
Nu t'rebuiesă se creadă că raportărilela realizărileanterioareale Literaturi!
nu se fac. Rebreanueste pus în leqăturăcu Slavici,Sadoveanu- cu Crelangăetc,
etc., marcîndu-li-seastfel scrii'toI1ilor
dintre cele două războak noutatea,originalitatea. Ceea ce lipseşte este mIşcareainterioarăa epocii literare, totul pare a
fi încremenÎJt
pel1trua se lăsa prins în formulerezumative,sintetÎC'e.
De multe
ori sub asemeneagrupări se aşează opere, scriitoriipentru care un[i V1ecini
de
paginăau constituttmodele,exercitîndinfluente,dar toomaiacesteasînt lucrurile
sistematicpierdutedin vedere."Realismuldur" a evoluatde la un Rebreanupînă
la PavelDan,În vremece altora formuLale este destul de puţin adecvată: G. M.
Zamfirescu.
Rezerveridică de fapt chiar această soluţionarea grupării scriitorilorPe
crUeriidestul d imprecise,eterogene,care conducla clasificărica: eposul (M.
Sadoveanu),reahsmul dur (Rebreanuş.a.), comediaautomlatismel<Yr
(Gh. Brăescu
ş,a.l. proza artistică (MateiuCaragialeş.a.), reconstituireabalzacianăşi clasifi.,
carea oapaoterologică
(G. Călinescu,Ion Marin Sadoveanu),I':mtiproza
(Urmuz).
Unelecompartimentări
par anumear'ealepentru elimina.Tea
<ltot ceea ce nu intră
în nicuuna d.in celelalteformule: Caleidoscopul
mediilor(CezarPetrescu,L Teo-
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doreanu s.a.). Altele sînt subrezite de evidente suprapunerireciproce: Anollzil
psihologică(FI. P. Benqescu,C. Ibrăileanuş.a.), Literntur
a C/utenticitălii
şi experientei (Camil Petrescu, Anton Holban, M. Ef·ade s.a.), Universulproiecţii/oI
obS'esive(Cib Mihăescus.a.). Soluţiacălinescianăa grupării scriitorilorîn jurul
publicaţiilorşi direcţiilorliterare care le-au marcatcu spînltullor opera era, fără
înclol
ală, superioarăîn ce priveşte oapacitatcaei de a suqere dlalcctlcnfenomenului literar, procesulde devenire,extrem de complex,al uno] iiteruturi.Ceca
ce surprindeeste însă pierdereaacelor sanse aparte pe care le oteră în compensaţieformulaaleasă. Autorular fi putut pregătiprin concluziiperttale.extrase
din analiza fiecărei grupări, o concluziede ansambluasupra deplvisărilorcl'n
proza noastră interbelică, asupra scnsurilor ei mari de evoluţie,asupra raporturilor care există între direcţiile literare proerm'nente
şi diversificareaformulelor
estetice în proza noastră,pluralitateade personalităţicreatoaredistincte,de stiluri individuale.tn loc de 'toate acestea,o singurălidee de bază, sub raportul
sintczel,asupra prozei epocii: dominaţiaromanului,caracterulde epocă a diversiflcărbişi le9iHmăriilui artistice.e drept observaţieesenţială,dar nu suficientă.
O încheiereabruptă a volumului,ca după însererea unei ultime fişe de autor,
face şi mai strldentă această disproportiedintre consemnareade date blobibl!ograficeŞi anahiz
a internă a operei,pe de o parte, şi comentariulconcluviv,gene_
ralizator, sintetic,de care unqhiulpropriu istoriciliterare esteatîit de int'rn condiţionat,pe de alta,
Acumulareaatîtor rezerve ar putea face impresiede ncqativismpoate, dacă
(>lenu ar fi raportate,cum trebuie să fie, la cerinţeleproprii istoriei literare.
Dacăam face abstracţiede acest-sistemele referinţă,nu am putea să nu semnalăm
numeroasecalrtătial,elucrăr'I,toate Însă indicîndu-lpe cniti«,prea puţin pe istoric.
Remarcabilă
ni se pare (şi tocmaide aici credemcă vine superioritateaacestei părţi a Iucrării] supleţea,pătrundereafină cu care autorul,analizîndpozitille
ideoloqlceşi estetice ale unor grupări sl direcţiiLiterareca Sburătoml,Gindirea,
Viaţa româneascăetc.. nu pierde niciodată din vedere, după ce stabileşte cu
rigoare dominantapozitivăsau negativă,proqrcs.stăsau rcactionară,nici reversul
acesteia.Ceea ce şi face ca aceste capitolesă sugereze,cît nu reuşeştetot restul,
mişcarea,bătălia de idei fi epocii, dinamicavietii literare, tot aici evttîndu-so
impres!ade juxtapunerea unor fise sau studii relativ independenteşi realiztndu-se acea reţea inextrioabilăde relaţii reciprocecomplexecare transformătotul
într-un proces, într-o complioată dar autentică,convinqătoareviziune dlacronică,
s.multan-evoluttvă,
Dintr-oasemeneufericitiisituare a autoruluiîn raport cu o epocă extremde
complexă,pe cerc o examineazăfără prejudecăţi,vine de pildă coexistentaaprecierii Sbu:rătorului
drept direcţia cea mai fertilă în llteretur.a dintre cele două
războaie,nu fără marcareaerorilor de ideoloqic, cu justetea recunoaşteriivalorilor autenticeproduse în artă de grupări atît de abrupt despărţiteprin ideologia lor generală,ca Viala românească,cu orientareaei dcmocr
atică şi raţionalistă consecventă,şi poziţiileiraţionalisteale Gîndirii.
In comentariileconsacrateprozei interbelice,Ov. S. Crohmălniceanu
demonstrează Înainte de toate receptivitatela specificulariei scriitorilor,analizîndcU
pătrunderec-pereleşi caraalerizîndu-i
n\l'anţatpe creatorlălor. E sufiCiÎent
fiii ar11tăm că unele capitole(CezarPetrescu,H P. Bengescu,CarniIPetrescu)sînt superioare prin densitateasintezei, sprijinită pe examenulanallitical operei, unor
monografiiconsacrateacelorai scrHtmi.Ceea ce-i lipseşte'autoruluişH triî.dează
încă o,datădeghizam.entiul
de istoric Merar sub care se ascundeun critic este
utilizareaneconcludentă,"de serviciu",a bioqrafiei,lipită întotdeauna,Hiră nici
() comun'cmecu analizaoperei.Stilul este elevat, fără preţiozitate,expresivfăIă
liricizare,ritmul cărţii e dominatde () linişte didactică,al cărei rever,5este o
anumeindifErenţăpe fondulcăreia autorul a făcut concesiiunei presupusereţete
cbligcllori1
a. ideriei literare,necrezindbtuşi
se vede bine-o în utilitatea,în
juslihcareareală a multoradintre cerinţe.
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Ov. S. Crohmălniceanu
realizcaziiÎn Literaturaromdndîntre cele două războale mct.dtalco lucrare utilt fără doar şi poate, o primă sinteză,dupăEliberare,
asupra acesteiatît de frămîntateşi superior fecundeepoci Iiterure,căreia autorul
are meritulde a-i restabilifiz,ionomia
deformatăpînă nu de mult de unele prejudecăţi,distingîndferm din tabloulgeneral linia sau fascicolulde liniJ ale progresuluiîn ideologieşi în or+r-ntărrle
estetice,autenticelevalori artistice în literatura vremii.Intenţiasa a fost de a face istorieliterară.Rezultatule totuşi altul:
o lucrare foarte apropiatăde spiritul unei "panorame".Ar fi facil să se rcplico
că aceastu a fost intenţia, cartea conţine sufiC'ienlte
indicii care interzic o ase,
meneareplică
.. De altfel. o asemeneaintenţiear fi fost ea însăşi,în sine, fragilă
pentru că unqhiulpotnvit de prezcnteu
e a unei literaturi aflatiîlată de no.,i.
la o
distanţă în timp de peste două deceniinu este col al panoramel.ci al istoriei
literare.
Avem numerosicritici Informati,pcrtinonţt,de mare receptivitate.Ne Vpscsc însă istoriciiliterari. dublati de critici pătrunzători,Oitresă aibă capacitatea
de reconstituiredin perspectivei
de azi a procesuluide devenirea literaturiinoastre, în momentelelui esenţiale,cu harul de a insufla mişcarepaqimlor istoriei
literare considerateatît de nedrept de atîţia colportorrai prejudecătildomeniul
cel mai arid al cercetăriiliteraturii.Observaţiileformulateaici se potrivesc,deşi
IlUÎn ,aceeaşimăsurăşi IlUt011't0.
şi altor istorii literare,restrînsela studiulanumitor epoc', apărute după Eliberare.Istoriculuiliterar îi trebuie În afară de informaţie şi qust, sensibiliteteestetică, îi trebuie viqoarea romencterulul,a creatoruluişi efervescentareflectiei,
a gînditorului:primaimprimilmişcare
tablouluideepocii,
vibraţie Indâvidualttătilor
creatoare portretizatc,suflu epic procesuluide dezvoltare a unei literaturi,a doua ridică faptele, analiza operei pînă la interpretarea
sintetică,la generalizărilede domeniulfilozofiolculturii,la întrevederearădăcinilor
celor mai adlncl ale unei literaturi,a constantelorşi dominantelorei şi schiţarea
perspectivelor
de evoluţieviitoare.
Fără a atinge această treaptă, spre care însă istoriu noastră literara de azi
trebuiesă tindă,Literaturaromanăintre cele două razboo)«motuuale,constituie,prin
fineţeamultorinterpretări,prin opticasuplăde care dă dovadăOv,S. Crohmălnlceanu,
şi ţinute ei, de ansemblu.remercebilăca expresie,un pas semnificativspre analiza
aprofundatăa locului acestei perioadeîn procesulgeneral de dezvoltarea literaturii noastre.
StănutaCreţu

OVIDIUnîRLEA,Poveştilelui Creangă,Bucureşti,Editure pentru literatura,
Studiide folclor,1967,319 p.
Rezultatal. cercetărilorlui Ovidiu Bîrlea asupra prozei populor
c (vezi cele
trei volumeAntologiede proză popularăepică,Bucureşti,Editurapentru I:'.teratură,
J966)studiu]recent al poveştilorlui Creangăeste în primulrînd al unui folclorist şi apoi al unui critic literar. Refar+r
i generale ş,i CClllUJ1(,
dn contribuţiile
anterioot
c În cercetareaoperei lui Creangăpomencaude rniraculoasaIacultat»pe
care a avut-o Creangăde a păstra esenţelefolclorului,replăsmuitede un artist
capabilsă dea basmelorşi amintirilorG transparenţăşi o arhitecturăcare sfidt'azd
analiza.Şi totuşi, contribuţiade spcci'alitat!,
a folcloristuJni
demonstrează.
de astă
dată, stiintific,că poveştilelui Creangăse integreazăîn contextulpoveştilorromâneşti reliefîndu-se
prin note distinctive:"tn acest scop c,mcomparatfondulpoveştilor lui Oreangăcu cele 480de varianteromilneşticunoscutepÎnd acUmîn repertoriul nostru naţional"(prefaţă,p. 5).
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Materialulfolcloricpropriu-zis,adus în discutie,este nnpresionant,El reprezintă tot ceea ce folclorlsttcuautohtonăa putut oferi de la cele !Itaivechi colecţi.i
pînă la stadiul actual de cuprinderea acestuia."Preldmrnarii1e"
fixează pozitta
criticiiil Iolclorlstulud
În trei probleme:Creangă.şi critica ţiterată, Izvoarele
repettoriulde poveşt.i şi O problemăele clasiiicore,conturîndcadrul
monografice.
Reevaluatecritic, contributiileistoriei şi criticii literare în intorprc
..
!nri?aoperei atît de originalea povestitorululhumulesteandevenit clasic al literaturli române,sînt, cu putine f'xcepţii,utile cercetătoruluiintr-o eventualămonografie.De la larga, Ibrăileanu,.JeanBoutier
e pînă la Călinescudistanţaeste apreciabilă.Interpretărilenu vizeazăfondulfolcloricîn profunzime,ci incidental,Ca
atare, raportul exact între contribuţiapersonală şi cea folclorică.în opera Iui
Crcanqăn-a fost pînă la actuala cercetareelucidat.
In ipostaza de critic, Ovidiu Bîr1eaintcntioneuzădepăşireadiletentismului
spre adevăreta exegezăîn critica aplicată operei lui (lreaJ1gă..
Concomitent,
Iolcloristulvrea sB.aducă mai multă lumină istoriculuişi criticuluiliterar printr-o
cunoastereadîncităa folcloruluiTeoretic,solutia metodoloqicăadoptatăde autor
In dificilaproblemă'a clasificăriie consecventIolcloristicăprin îmbinareacriteriului cronologiccu cel "după speoralitereră".Totuşi,cel mai indicat rămîne în
cazul cercetăriide fată criteriulcronoloqicpentru ii se urmări evoluţiaunitară a
scriitoruluide la autor de naratiunldidactic«pînă la Amintiri'.Insăşl realitatea
operei [ui Creangăimpuneprimatulacestui criteriu.Astfel,dadi în virtutea el.asificări]sale sintetice,OvidiuBirloadiscută povestirilellwl şi cămeşaşi Acul şi
baiosu; în diviziunea1 Basmedespre animale,ele rămîn în intentia scriitorului
apropiatede tipul Istorioarelordidactice,ca anecdote(scurte povestiri didactice
cu caraoter moralizator,educativ},Nu întîmplătorle-ii introdusCreangăîn manualele didactice.Spre deosebirede acesteu,CinCiplini, trecutăde O. Bîrlea în subdiviziuneaB a Basmelornuvclislice,este o anecdotăsocotită de scriitorulînsuşi
operă ertistică şi nu didactică,atunci cînd îşi tipăreşte scrierilein volum.Editorii de mai tîrziu, cu exceptiaediţiei princeps1890·1892,nu SiJUdoveditfideLi
plan;'IIulscriitoruluiîn orînduIf,?aoperei sale, Istoriciişi criticii literari Îi cornparan poveştHecu fabule (Ibrăileanu- fiapmta!fea
l'a La Fontaine)sau cu schiţe
şi nuvele (Ibrăileanu,]\.1,DragolIUirescu,
T, Vianu, Aa..Dima).
Clasificareafolcloristuluidupă specii literare modifică configuraţiacronologicăd povE'stirilor
elaboratede scri.itorca anecdote.AIci ar fi, pDate,riscul c.ltlC'i
clasificănimetodologice,care nu respeeWîn fap't intenţiil1escriitorului.O altă
dovadăpledeazăin defavoareiiunei.clafiHicări
strict şt.iintificr:
- interferenţasw"
cHIor:basm - nuvelă,povestiri leJende,
Contribuţiade specialitateil lui OvidiuBirlease desfăşoarăintr-o largă ana.
lizd în capitolelede bază ale studiului; Fondulfolcloric,Procedeefolcloricede
creatie,Stilulpopularnarativşi Creangd.Hecarelip d.epovestediscutateste tT<ltal
monolrdfic,de la izvoare reconstituiteipotetic prin confrunJtmea
tuturor variantelor posibilealf repertor.iului
folcloricnaţional,pînii la variantaCwangă,crea.ţie
uriisticăatit de originală.prin ceea ce o diierenHazăşi o ridică deasupradCP'otora, în acelaşi timp reintrată În circuitul folcloricda.toriti.'t
accl<!iaşi
originalităti.Investigaţii!
este dusă pînă în plan universalunde circuitul
exi"
lEmluunar anumetipuri şi motive la mal.multe popoare.Procedeuleste nou în
exefJ.eza
operei lui Creangă..El oferă posibiHităţi
de cerce.area poveştilordasieului nostru în structuralor fidelă tipareloirna:raitivestrăvechi,Fonduleste,
dar, folcloric,naţional şi universal totodaVl..Anelizape verticală a lX)V(Ştn(,r
bumuleşteanului
cu aruumerrtesuperioarecercetării.lui: Jean Bouti.ere
litatea deplină faţă de fondul folcloric cunoscutpovestitoruluLAcci!.stăCdnlC
teIistică!:\xplicăfolclorbmrea
poveştilorlui Creangăîn mediulpopular,ln dcelc5i
timp, fidelitateascrHtoruluifaţă de fondul populilTau.tohtonînlătură consideraţiile fante3Îsiedespre pretinSt1operaţie ele combinaroil ti.purjJorhklori.:'" pe
care ar fi făcu,t-oCreangă.Constdtiirileduc şi la redeccoperirea
lui Creanqi'î.
fol
cloristul,căci poveştilelUli,aşa cum au fost scrise, se vădesc a fi mai aproape
de aulenticulpopulardocit cohctiile celor eaTeafirr.ni'i
că au făcut operâ folclo
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nea. Bivalenta operei lui Creanqă: cultă-Iolcloricăii conferă scriitorului o
fizionomie
cu totul aparte în Iiteraturaromână,chiar şi in cea universelă.
Mijloacelede expresie originaleale scriitorululde redescoperimo dată cu
cercetătorulprin comparaţiecu procedeeleunor naretorl populartautentict. eltoirea unor scene şi detalii realiste dii>n
contemporanejtate
pe schematradiţionalăa
naratiuniipopulare,lipsa de adîncimepsihologicăa personajelor,înclinareaspre
homeric; verbozitateapovestitoruluişi humorul(ca insumerea procedeelorde
crceţie ale lui Creangă).
Fată de contemporani
.el nu numaică respectăfondulfolclorleal povestilor,
dar utilizeazăşi procedeelepopularede a le invesmtntaîn acea formă care e
totuşi atît de personală"(p. 143).
Comentariullui O. Birtea disociezăfin între elementulprimar popular şi
ceea ce ar fi putut intra in folclordin opera lui Creangăi modulpropriude prelucrarea elementelorpopularede către scriitor.
Problemaumoruluilui Creangă este strîns legală de explicareade către
cercetatora specificuluioriqtnalităţiiclasicului,Rădăcinilesînt folclorice,Analiza
se opreşteÎnsă la formă.De aceea,cîteva nuanţărini se par necesare.Umoruldin
opera lui Creangă,notă particularăIl stilului său, nu trebuie văzut numai ca o
Insumareil procedeelorde creaţie ale lui Creangă.El ni se relevă din operă ca
un sentimentcomplexce implicăalternarea a două componente:veselia şi tristetea, Este aici o trăsăturăa umoruluipopular,pe care Creangăa resimtit-ostructural, extoriorizfnd-o
prin operă cu mijloaceleartei literare. Umorultrebuie văzut ca o sinteză,înglobîndtotodatăconcepţiadespre lume şi viaţă a scriitorului.
In ce privestecomparaţiest\Uuluipopularnarativ cu cel al lui. Creangă,originalitateapovestitoruluiconstă in crearea unei variantepersonalea stilului oral
in scris: "Numaiîn cadrul oralităţ1işi-a putut da CreangăItOlată
măsura9,eniului,
său, construindo operă incqalebi.lătocmai prin temeiurileei folclorice"(p. 225).
Privită evolutiv în etapele ei de creaţie, opera lui Creangă îi apare Iolclorlstului ca un "triptic" cu Iatete inegale.
Concluzieinvestigaţieifolcloricea poveştilorclasiculuiimpunecîteva inter,
protărl demnede reţinut: Croangăşi povestitoriipopulariau comunatit fondul
dt şi mijloacelede expresie; genul proximal operei lui Creangăeste povestea
popularăromâneascăîn haina ei moldovenească
de la care trebuie să plece cercetarea Iiternră : antinomiaorganicăa operei lui Creanqă: "Pe cî:t e de folclorică opere lui, pe atît e şi de Itlriginală,
de individuală"(p, 234).
Cercetătorularnbiţtonoazăsă surprindăinefabilulstructurii ertistioe a operei lui Creangă,definitCi!o "simbiozăorganicăa dorulut cu humorul"(p, 237).
Interpretareainedită are suport faptic În insistentaanaliză a lui OvidiuBirlea. Am vedea-o însă completatăcu analiza complexăa umoruluilui Creangă,
elin care ar rezulJtaşi alte caracteristici.în interpretareapersonajelor,dar mai
ale-sfi personajuluicel mai viu din opera memorialistică-- povestitorulînsuşi,
Muitorie prin analiza rneticuluas
ă il, izvoarelor folclorice ale operei lui
Crf'ClnJi:L
lucrareaconţineîn mai micămăsurăanalizeestetice.
Excelentăcontribuţiea unui folcloristIa intelegereaopenei unul elasticde
vulo-ir
ea natională:7iuniversalăa lui Creangă,studiullui OvidiuBtrlcasugerează
islcriculuişi criticuluiliterar h1Jterpretiiri
noi.
Luc.iaHopu
RENEVvEtLEK,
AUSTINVifARREN,
Teoria literaturii,Bucureşti,1967.
Apărutăîn anul 1949,Teorialiteraturiide Rene \Vellekşi Austin\Narrena
cunoscuto a douaşi () a treia ediţie în Americaşi în Angliaşi numeroasetraduceri nu numAiîn limbilelăriloreuropfme,el şi în japoneză,coree'a'tIă
elc, Certaaudi-
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entă a acestuivolumnu s-ar putea explicanicidecumprin noutatestrtdentă,SJeneratoare de modă.Teorialiteraturiişi-a căpătatun alt prestigiu, solid şi nezqornctos,
de carte fundamentală
în teorialiterarămodernă.Sînt astfelelela sine Înţelesecornplexitateeconstrucţieişi în ecelesitimpseria mare de unghiuridin carp ea poate
fi privită. Eruditianeobişnuităa celor doi cercetătoriamericani,aspectulde care
iei în primulrînd act, se dovedestea fi doar un instrumental unei viziunide un
..-chtltbrusuperior.tu expunereaprincipiilordin sfera problemelorqcnerale, ÎnaunIiza unor elementeconcreteale operei literare,'iNcllek şi Warrcn aduc sistematic
discutareacriticăa istoriciteoriilor,pentrua se apropiacu cît mai multiisiguranţă
de conţinutulfermal obiectului.Este ceea ce numescautorii"perpectivisrnul",
adică
"un procesde cunoasterea obiectuluidin diferitepunctede vedere core, la rîndul
lor, pot fi definiteşi criticate"(p. 208).Promovatăla nivelulopereiliterare,această
concepţieguverneazătot ansamblulteoretic.De aceea,carteareprezintăo lecţie de
înaintarelucidă spre miezulopereiliterare,în care contribuţiileanterioaresînt invocate nu pentrua aglomeracăile cu o armatăde normeproprii,ci pentrua fi interpretate,puse deci la. contribuţieîn luminareadeplinăa cercetării.Cheiaatitudinii
noastrefaţă de aceastăsintezămodernăne-ar putea fi. dată chiar ele un citat din
paginileci: "Se cuvinesă preţuimlucrurilepentru ceea ce sînt şi pentru ceea ce
pot face şi să le evaluămprin comparatiecu alte lucruri care au o natură şi o
functieasemănătoare"
(p, 316).
Un prim capitol,Definitiişi deIimită
ti, cuprind,'() aborduro iniţiala fJ relatiei
Iitcratură-c-studiul
literaturii,a naturii şi funcţieiacesteia.Fiecare din problemele
enunţatevor primi abia în celelaltesectiuniale cărţii, Aboldareaexirinsecăa stu·
diului literaturiişi Studiulintrinsecal tiieranuti,amploareaanalitică pe care
comportă.Stabilinddiferenţiereadintre literatură ca "activitatecreatoare"şi studiul literaturiica "o formă de cunoaşteresau de erudiţie"(p. :37),autorii proztnta modalităţilede înţelegereşi cercetare,care au pendulatîntre identlticarve
cu metodeleunei ştiinţe,după prestigiulei într-o anumităepociişi soluţia antiştiintlfică,de proclemarea unicitătii inanalizebilea produsuluilitcrar.
Propuntndu-si
şi o interpretaresistematicăa istorieimetodelorcercetări.iIite-rare, Wellckşi Warrenau în vederemai întîi seriu de relaţii externe,adica c..,ed
ce s-ar numi .abord<lreaextrtnsccă",predominantă,sub diferite forme,în istoria
Iite.rară.Raporturileliteraturii cu biografia,psihologia,societatea,ideoloqla,cu
celelaltearte, studiatecel mai adeseaprin suborrlouar
ea mecanicăa opereililelafl:
şi în detrimentulel. sînt comentateÎn funcţiede un criteriufundamontal
: .studiul
cauzalnu poate nicidecumsă Inlătureproblemelepe care le ridică prez:"ntared
analizaşi evaluareaunui subiect cum este opera de artă literară. intre ciluzil"j
efectDUexistă o relaţieproporţională
: rezultatulconcretal cauzelorextrinseco '
opera literară ...-' este Intotdeeun
a imprevizibil"
(p. 105).S-ar părea că interpreta,
rea cauzalăeste resplnsăin corpore, dar aceastăatitudinenu poate fi propriedU[C,.
rrlcr cărţii. Ei pledează pentru o finalitate estetică il cercetării cauzolc,
accentuînd.cu fiecarecapitolcă literaturaîşi are natura ei specifică,o istorie cu
dinamicaneidentificabilă
cu a nlcluneîadintre realitătilenaturale şi spirituale'dE'
care se leagă,însă, evident.
Biografialiterară s-a constituitde-a lungulvremii C<lun gen distinct.,I\spec·
tele biogr<lfice
au valoare exegeticănecontestată,dar relaţia dintre biogrofiei
operă nu se infi1ţişează
simplu,biogr'afia-- documentşi explicaţiepentru crea.ţid
Ş\ aceasta- mă.rturiea biografiEi.Existentaconcretă,aspedul izolat,periferic:al
vieţii dE,vinesau nu materialpentru creator.Autorii stabilescîn principiufaptul
că "nici o mărturiede ordin biograficnu poate schimbasau influenţaevaluaTPi!
critică"(p. 114),vizînd studiulbiograficabuziVinu interesulpentru persoflâlitdLpd
creatoruluica un tot.
In sistemul de relaţii literatură-psihologie,
interpretările(,xtrinsecesuscită
serii numeroasede clasificări.Poate fi efectuatun studiupsiholoqic:
al scriitorului
01 tip, ca individ,aşa CUml-au fi1eutFreud,Jung, Th. RiboIşi LiviuRuu, citaţi
de vV(!llck
şi Warren,Însd teoriilelot' sînt fie E>xcesi.ve,
fie lacunaw.Procesulde
creaţie a fost descris îI) numeroaselucrări, aci situindu-seanaliza jocului dintre
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conştient,problematalentuluişi a muncii pe variante, elementede o deosebită
importantăîn exegezalitereră.Cercetareetipurilorşi legilor psihologiceîn opera
literară,"feriimai strins legată de studiulliterar propriu-zis,exemplificată
cu interpretări despre personajelelui Shukespearoşi Dostoievski, este supusă aceleeaşi
riqori : psiholoqiaeste doar materianecesară,veridicitatea psihologicănu se constituie ca valoare artistică in sine. ea se ovidentiuzădoar cind măreştecoerenta
,şi complexitatea
'- dacă, pe scurt, este artă" (p. lH).
Trecindla un alt capitol,Literaturaşi' societatea,constatămîn atitudinealui
Wellck şi Warren consecvenţaprincipiuluiiniţial. O dată enumeratewrelaţii:le
descriptive",se trec în revistă principaleleconcepţiideterministe.Concluzia,dozînd
cu grijii nuanţele,se desprindecu deosebităcleriteto: .asemeneastudii au o
valoaremodestăatîta timp cît considerăcă literaturaeste pur şi simpluo oglindă
a vieţii,o reproducereşi,prin urmare,un documentsocial.Asemeneastudii nu au
sens decît dacă cunoaştemmetodaartisticăa romancierului
cercetatşi dacă sîntem
in stare 'sit spunem--- nu numulîn termenigenerali,ci În termeni.concreti-" care
este raportul dintre tabloul literar 'i realitatea socială" (p.. 144).In functio de
această pozrţiu şi de aprecierea acordată ideilor lui Marx referitoare la
relaţiileindirectedintre literaturăşi societate,trebuie.iudecatcluciditateaşi justetea atitudini:lui Wellek şi Warren,chiar dacă interpretărilesociologice,pe tot
cuprinsulcărţii carrcate,ironizatesînt catalogatede ei marxiste.Se respingecauzalitateaunică, insuficientăÎn studiul literaturii: •Trebuiesă admitemcă situaţia
socialăpare să determineposibilitateaînfăptuiriianumitorvalori estetice,dar nu
determinăvalorile însele. Putemstabili in linii generalece forme de artă sînt
imposibileşi ce formede artă vor apărea efectiv"(p. 147--148).
Tratat asemănătoreste raportulliteratură-ideologie.
Istoriculproblemei,îl! care
s-au ilustrat cu precădereIilozofitşi esteticicndigermani,se defrişeazăcu dificultate, trecîndprin Diltheyşi RudolfUnger,acesta din urmă apreciatpentru Încercarea dpa defini ideile în spirtt mai larg, pînă il ajunge la analiza acelei
"Gebtesgeschichte",
care il dat na.ştereIn "unaşe cantităţide scrieri în care etnoIoqia, psihologia,ideoloqia şi istoria artei sînt prezentate într-un talmeş-balmeş
inextricabil"(p. 166).Paralelismuldintre filozofiei literatură este acceptat de
Wellekşi Warrencu rezerve,fiecareare natura,istoriaşi,functiaeiispecifică.Ideile
sînt materiepentru operă, nu întotdeaunacriteriu de superioritate şi de aceea,
poezia
de idei, considerată
gen,qrudul
nu o culme,
judecată
după valoarea
materialului
cuprins,ciundupă
ei de trebuie
coerenţă
şi de!,1"nu
intensitate
artistică" (p. 170).
Intre literatură:şi celelaltearte sint raporturidiverseşi tol atitea moduride
cc;reclfll
e a l'::-r.Apar desigurelementecomuneşi comparabile,
cum eu arătat esteti..
cienii de-a lungul timpurilor.Dar în fiecare artă, afirmă autorli, creatorulmerge
pe urmaunei traditiispecifice,evoluţiaare UIlritm diferit.Pentruun studiucomparativ, sînt necesaremai întîi studii speciale,pentru Iiecareartă, Wellek'şi Warrcn
indicăaici încă un teren alb care lâşteaptăcercetătorul
: elaborureu"unui sistemde
termeni.descriptiv!bazat pe caracteristicilespecificeale fiecărei arte", pentru il
ajungela comparuţiicare "nu vor lua formaunui ansamblude linii paralele,ci
mai degrabăaceeaa unui sistemîncîlcitde coincidenţeşi divergenţe"(p. 183)
.
.he'Llmîm1ll-ne
la expunereaacestei părţi a cărţii lui Wellek şi Warren,am
Lăsatdefinireastructuralismulul
Lorin teoria literaturiipentru cea de a doua secţiune, Suuiiiuintrinsecal Iiieratutii,in care izvoarelesînt mai evidente,metoda.
tehnicaderivateruai clar din lucrărileformaliştilorruşi şi ale şcolii.lingvisticede
la Praga.Termenulstructuralismprrmeştela Wellekşi \Varrenun. sens mult IIlni
larg. Cei doi savanţi.americanidepăşescexagerărileîngust struduralisteprintr-o
descendenţămnicomplexă.Desigurcă denumireadf! "structuralismorganic",apli.cată
)rientăriilui \Vellekşi Warrende SorinAlexandrescu,
are in vedere·sintezaefectuată de aceştid,în straturi succesive,de la principiilegeneralepînă la. conceptia.
asupra opereiliterare ca alcătuităinseparabildin structură,semn şi valoare,Sînt
15- cel.334
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implicateastfel sistemul,roletlllc,corelatiile,normeleşi întreagatehnicăde analiză
structurală.
Echilibrulremarcatpînă acum în cartea lui Wellek şi Warren semenţine>
şi
în interpretărileasupraopereiliterareca realitatespecifică.Dihotomie
fondşi rorm«,
consideratăinectuală,simplistă,este înlocuităprintr-onouă serie de relaţii: .vcrcdemcă al' fi mai nimeritca toate elementeleindiferentedin punctde vedereestetic
sii fie numite «material»,iar modul în care acesteacapătă eficacitateestetica să
primeascănumelede «structură»"(p. 189).Nu este o simplăsubstituir
o de termeni,
ci o întelegeremai adecvatăa "moduluide existenţăa operei Ilterarc", dadi o
raportămşi la grupaanterioarăde problemeteoretice.Armăturaş;econsouriouză
pliu
delimitărileasupra naturii produsuluiliterar,prin receptareacritică a răspunsurilor
date la intrebarea"Ce este o operă literarăe" Se stabileşteastfel "faptulcă adevăratul poemare un caracternormativ,faptul simplucă un poempoate fi interpretat
corectsau incorect.Numaio mică parte din fiecareinterpretareăndlvtdualăpoate fi
consideratăadecvatăadevăratuluipoem"(p, 201).Şi mai departe: ,;fireştecă normele, în sensulîn care folosimaici acest termen,nu trebuie confundatecu acele
normecare pot fi clasicesau romantice,etice sau politice.Normelepe care le avem
în vederesînt normeimplicitecare trebuieextrasedin fiecareexperienţăpersonală
a unei opereliterareşi care, luate la un loc, constituieadevărataoperă literară în
Întregulei" [p, 201).Expresiastaticăa interpretăriieste înlocuităprin sesizareadinamiciiopereiliterarecare are "o oarecareidentitatestructuralăfundamentală"
(p. 206),
dar şi o viaţă istorică,dezvăluindcunoaşteriiştiinţifice"un statut ontologicspecial"
(p. 207),SistemulÎnglobeazăvaloareaartistică,care nu poate fi separatădo structură decît în mod artificiaLFuncţiaesteticădominantădeterminăevaluarea,dincolo
de diversitateanormelorce pot fi aflate într-o creaţie, intr-o mişcaresau într-o
întreagăliteratură.Ea este cea care unificăanaliza,îi dă un drum,refuzînd-ofilrlimiţării'atcmistc.
Pornindde la filozofulpolonezRomanIngarden,care deosebisela niveluloperei
literaremai multestraturi,stratul sonor,unităţilesemantice,stratul obiectelorreprezentate (lumea).apoi punctulde vedere şi calităţile melafizice(sensulfilozofic),
Wcllekşi Warrenincludultimeledouă straturiîn lumeaoperei,cum au afirmatîncă
de la începutulexpuneriilor teoretice.Stratulsonorşi efectelelegatede el (euronia,
ritmul şi metrul)sînt analizatedin aceeaşipermanentăperspectivăistorică.Stilistica literară,avînd În centrulei cercetareacelui de al doileastrat, estedefinităprin
raportarela interesulesteticpe care îl acordăunitătilorsemantice,fără să se meulinii la cercetareastrict lingvistică,Problemelespecialelegate de imagine,metaforă,
simbol,mit, natura şi tipurileliteraturiinarativesînt supuseacelorasilegi generale
enunţateprin diferentiereÎncă în discutareastudiuluiliterar cauzat
Un capitolfinal,Istorieliterară,va relua intr-ououă ordonaremultedin ideile
desfăşurateanterior şi anumc: modalităţileclasice ale istoriei literare (studiul
cxtrlusecşi succesiuneade eseuri critice),relaţia dintre valoareagenerdlăşi realilalFa individuală,qrupu! de relaţii izvoare-influenţe-operă,
necesitateaunei Istorii
literare morfoloqice,Un deosebitinteres îl are discutiadespre periodizarealite.
returil, esenţialăin istoria literară. Incadrareastrict cronologicăpare a se justilica, spun autorii, prin "nev<i.apractică de a se mişca în cadrul unor limite"
(p, 346).Istorialiterarătraditionalăfoloseşteînsă în modobişnuitreperulîn politice,
dezvoltareasocialăşi filozoficăa societăţii,desigurnu neglijabildacă nu se atinq
excesele.Fără a fi sceptici,Wellek şi Warren recunoscnoţiuneade pcnoaddce
"unul din principaleledemente ale cunoaşteriiistor'lce"(p. 350),propunindşi aici
predominarea
criteriuluiliterar.
Remarcamîncă de la începuterudiţialipsită de ostentaţiea celor doi mari
cercetători,claritateademonstratieipe care o susţin în aceastăTeoriea Iitettitut
ii.
Valoriiexceptionalaa cărţii, desprinsăaici doar în liniile mari, i se adaugă lectia
de luciditatedesprecare vorbeam,sintetizetăcu simplitateîn final: "Laurmaurmelor,
de-ilabia începemsă Jnvăţămcumse cuvineanalizatăo operălitererăîn tntroqulei!
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metodelepe care le folosimsint încilfoarte stinquce,iar bazelelor teoreticese află
în necontenităschimbare.Aşadar,mai avemmulte de făcut. Nvavemde ce regreta
că istorialiteraturiiare un trecutşi un viitor,un viitorcare nu trebuiesă se rezume
doarla completareaIacunelorexistenteîn schemelepuse În luminăcu ajutorulmeto,
delormai vechi.Se impunesii elaborămun nou ideal de istorieliterarăşi noi metode
care să facă posibilăînfăptuirealui. Dacă,prin accentulpe care-Ipunempe istoria
literaturiica artă, idealulschitntnicipare excesivde «purlst»,putemmărturisică nu
considerămcă alte metode'ar fi ineficaceşi că studiul concentratni se pare a fi
antidotulnecesarîmpotrivamişcărliexpenslonisteprin care a trecut, în ultimele
decenii,istoria literară. O imagineclară 'a sistemuluide raporturi între diferitele
metodereprezintăîn sine un remediuîmpotrivaconfuziei,chiar dacă cercetătorul
individualpoatepreferasă îmbinemai multemetode"(p, 354).
Gabn1ela
Drăgoi

R. M. ALBERf:S,
Metamorphoses
du roman,Editious Alhin Michel,Paris, 1966,
In teoria romanuluimodern,reprezentatăprintr-o bibliografieconsiderabilă,
volumullui R. M. Alberesse individualizează
ca o [;Înleză'a prlnclpalelortransformăride optică in arta romancieruluidin secolulnostru. Crdticulfrancez,după
panoramavastii din L'Avenlmeintelectueliedu XX-a siecle şi după tabloul complex din Htsioitedu romanmoderne,se opreşte aici la problemaiormetot,esenţiale pentru dcfinireamodiflcărrlor
începutecu opera lui Proust.Se demonstrează
astfel că noul romannu este un fenomende excepţie,apărut nefirescşi alarmant
în literaturafranceză,ci doar o slstomatizer«
a unor tendinteexistentedifuzîncă
de la începutulsecolului,Renunţîndla conventionalismul
schemeiclasice a romanului, autorul modernnu pune în discuţiedoar aspectulformal în sensul strict
al cuvîntului1 este vorba de întregulmod de existenţăa gep,ului,de o incompatibilitatea viziunii,a structuriiinterne cu noul conceptesteWc.Eliberatde dogma
povestiriicoerente,a actiuniisi personajelorstăpînitecu riqiditatcde vointa unică
a autorului,lipsit de obligaţia de il da reprezentărifidele, romancterut are
posibilitateamobilităţil materiei,folosităîntr-o constructieinfinit mai bogatd.Cititorul este astfel antrenatîntr-o căutareardentă,proprie În primulrînd scriitorului,
e g:tseşteimpllcatîntr-undialilgcu care nu-l obisnuisecompoziţiei
lineară şi provizibilăCIromanuluisecoluluial XIX-lea.Pornindde la. lnteleqereaaceasta,exprimată încă în Hlsioiredu romanmodeme,păstrînddefinltiedată tot acolo,romanul
moderneste ,,0 creatie literară care se serveştede o povestirepentru fi exprima
altceva"(p. 441),R. M. Alberes expune sistematic,de la arhitecturăla detaliu,
modiflcărrle
viziuniiestetice,
La Proustapare dislocareatimpuluiunitar, legat de o cronologieobligatorie,
se introduceo dtmcnsiunonouă, relieful timpului,"efectelede stereoscopie",O
epocă de tranzitie,post-proustiană,
ilustratăde Gide şi Huxlcy,Vi!incerca
tentaţie il ueometr,ieiîn spatiu sem a compoziţieimuzicale,"hnfoniae.
alătură numelui.lui Proust pe cel al lui. RobertMustl,scriitoricare deschiddrumul optlcit f'enomenoloqice
în creaţia romanescă,detcrmlntndschimbarea
turilor dintre realbtateşi autor, realitate şi personaj.Lumeadevine astfel o
frine oriqinală"care ia locul "iwauiniistenderdlzetedupa normelebunuluisimţ"
(p, !:14).
EseulIui Alberes,tlnzinclsă analizezeo
estetică i'l rom,anulul.
modern, nu invodl doar' tradiţia literaturiifranceze,de La Proust la AlaJn 'Robbe.
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Grillet.Ideea reliefuluitrece de la Proust prin .romanulpoliqonal"al lui Lawrcncc Durrell,continuindu-seÎn arta "mobilului"la Miche
l Butor, Construcţia
mozaicată,reală şi mitică,din celebrulromanal lui .JamesJoyce,Ulvsse, se regăseşte in arta Iabtrintului ce trebuie descifratla Mir.helButor, Universulabsurd
la Kafkapoate fi comparatin aspecteleesenţialecu cel întîlnitla SamuelBeckett.
Incercareaorientăriiiniţiate de "noul roman",ambiţiaei de a crea o "artă
tutaIă",intră în delimi'tări
le lui Alberes,care distingeînsă creatiileeu adevărat
mari de epiqonismul
destu] de frecvent,născut din uşurinţamimăriiacestei"scriituri".
Dinamicaimprimatăde Alberes tablouluidesenat de formele arhitecturale
ale romenuluimodern,mobilitateaasociatieişi mişcareaunind opera prccursortlor
cu cea a scniitcri
lor contemporanicaracterizeazăşi cea de-a doua parte a cărţii,
intitulatăsugestivVitralii stereoscopiceşi stereoionice,Sînt Înserate aici comentarii referitoare la 'arta monologuluiinterior, la rolul vtzualuluiîn concepţia
romancierului
modern.
Multedin ideile expusede R. M. Alberesse pot întîlni şi la. alţi criticlfrancezi. unele argumentesînt foarteaprop.iatede demonstraţia.
susţinutăîn favoarea
"nouluiroman»de NathalieSarrauteşi Alain Robbe-Gril
lct. Dar studiullui R. M.
Alberesişi propune,cum se afirmăde la început,atît o informaţie,cît mai ales
o iniţiere într-unuldin cele mai interesantefenomeneale literaturii.contemporane.
GabtietaDtăqo)

ROLAND
BARTI-mS,
Ctiiiqueel verrte, Paris. Seuil, 1966.
Cu cît trece timpul,cu atît brosuralui R. Barthesîşi pierde semnificaţiapolemică şi cîştigă în importanţăprogramatică.Sînt cunoscuteîmprejurărilecare
au dus la apariţiaei, încît ar fi de prisos a le trece aici în revistă.Ne vom mărgini doar să arătăm că prima parte este ocupată de răspunsul dat lui R. Picard
(Nouvellectliique ou nouvelle rrnposture},
Lăsînd la o parte tonul polemic.rămîn valabile o serie de obiecţii,în genere cunoscute.care ating fondul unui
anumefel, nu totdeaunaadecvat,de d discuta literatura.Mai interesantăeste a
douaparte, în care sînt expuse principiileproprii. Ceeace SOidesprindede la
bun început,este tendinţalui R. Barthescătre subiectivitate.Inlegrîndu-securentuluice dominăîn ultimul timpteoria literaturii,principiilesale au un fundament
linqvisticmanifest.Respinq
ind luarea în consideraţiea relaţiei oporă-autorşi
evitîndnormetivul.vechii"critici,BarthesfundeazăO nouă normatlvitate,
decurgînd
din "ştîinta discursului",deci fără a căuta criterii axiologice.Călăuzitde ideea
că un scriitor se carncterlzeazăprin .conştiinţa cuvîntului",el socoteştecreaţia
literară .() depozitarăa unei imense, neîucetate anchete asupra cuvintelor".
Pentru a Du-şirata Întreprinderea,cel ce o investigeazătrebuie să recurgă la
metodeapropriate:literaturafiind o critică a limbajului,cercetareaei nu poatefi
decit un fel de critică a criticii limbajului.Generată de evolutia literaturii din
ultimele decenii, o asemeneateorie are avantajul de a descifra sensurileei
rrlptice,convertindu-se
uşor Într-o estetică a herrnencuticii.
Opera tiind limbaj,<"
simbolicănu prin imaqine.ci prin .pluralitateasensuril
or" - concept Hngvistic
căruia R. Bartbesîi acordă o importantăaproapecategorială.Deci, susţineel, nu
trebuie să se caute un inexistent .sens literal", ci să se Ieqiferezepluralitatea
mllintitCi,
qeIl(>rată
ele dlllbi(.luitatea
cuvintelor.Bazalingvisticăîi dă dreptullui IL
Barthessă aspire către o nştiinţă a literaturii",al cărei obiectsă fie cercetmea
pluralităţiiensurilor şi pentru a cărei precizaree bine să fie amintitecuvintele
autorului:.0 operă e eternă nu pentru că impuneun sens unic la oamenidiferiţi,
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ci pentru di suqcreazăsensuri diferite unui om unic, care vorbeşte-aceeaşilimbă
simbolicăde-a lungul unorepoci multiple: opera propune,omul dispune",Afirmînd răspicat bogăţia interioarăa operei literare, Barthesaşează promlzeleunei
metodeaprofundatede întebeqerea ei. Interesantesînt şi opiniile'referitoarela
critica literară: aceasta trebuie să producă un sensi altfel spus, criticul Uterar
supuneopera unei anamorfozevoluntaraşi dirijate.Un narcisismde aceasi natură
lingvisticăil conducepe criticul ideal imaginatde Barthos către o subiectivitate
constlentăde necesitateasupuneriiIn strinqenteleaşa numitului"cod" al operei.
In incercareasa de fi stabili puncte de reper cît mai sigure pentru cel ce
.ntră în labirintul operei literare, mizînd adeseape paradox, Roland Barthcs se
sprijină pe o dialecticăactivă,ce răstoarnă orice pronosticrutinier.
Dan Mănucă

JACQUES
CHARPIER
et PIERRE
SEGHERS,
L'Alt poetiquc,Paris,EditionsSeqhors.
colI."Melior"
Excelentăantologie.LArt poeHique
realizeazăîn peste şapte sute de paginio
vastă panoramăa moduluiin care filosofi.critici şi poeti au rcceptatrpoevlade-a
lungulsecolelor.Apărutăîntr-unmomentde derută,atît a poetilor,cît şi il pocziei.
aceastăcarte vine să confirmeo SE'rieîntreagăde adevăruri, neglijate aproape
lotal în ultima vreme, dar conflrmat«de istorie. Cititorulculeqeriirămînecu o
sumă de asemeneaconstatări oricînd valabile, care, fie şi numai din această
cauză,pot fi numiteprincipii(nu requli); el işi va confirmafaptul că poezianu
trebuie judecată, în nici un caz, după criterii rigide, căci e atît de bogată,
atit de plină de neaşteptat,atit de diversă în manifestări,încît a o supune
unor perc.ept
> absoluteînseamnăa o aşeza într-un pat al lui Procustcare să o
deforrneze
pînă la desfigurare.Căci,pentrua-l cita pe Miquelde Unamuno,cuprins
şi el in antologie,"poemulare a face cu postcepte,doqma-- .cu precepte"(p.675)
Un lucru se poate constatadupă lectura volumului rg,cenzat: oricît de
moderneşi de noi, majoritateateoriilorvizînd poezia, apăruteîn cursul ultimilor
ani şi - am risca -- in cursulultimelordouă secole,nu înseamnă,în esenţă,decît
redescoperireaaltora mai vechi, poate altfel interpretate,poate altfel aranjatej
tncorcîndo despicarea firului in patru, ele ajung la aceleaşi vechi concluzii
generale,ce e drept avîndmeritulde a o fi făcut cu ajutorulcreieruluielectronic
...
Se mai poate remarcala autorii de poetici antice,fără ca aceasta să însemneun
elogiuexclusival lor, o mai mare supleţe,o elasticitatepe care am fi tentaţi si1
o atribuimmodernilor-- adică tocmaicelor care, dintr-oexcesivăspecializareşi
lendlntă de absolutizare,nu o au.
Pentru amatorulcultivatde poezie,antoloqialui J. Charpier şi P. Scqhers
este de o importanţăcovîrşitoare,căci îl pune în faţa unor opiniiuneoricontradictorii, dar pline totdeaunade incandescentaintelectualităţiipure. El va găsi aici
confirmatesau infirmateopiniileproprii formate printr-o lectură asiduă, trecînd
dincolode deosebirilede şcoală sau de curent literar, în mod intenţionatncsemnelatode autoriiculegerii.
Pentruun istoric literar, antologiaconfirmăcomplexitateaproblemelorprivind
poeziaşi imposibilitatea
de a le soluţionaÎntr-o manierăunică.Fără a fi atît ele
categorieica Rilke ("pentruil înţelegeo operă de artă, nimicnu e mai rău decit
criticai ea nu ajungedecît la rnteleqerimai multsau mai puţin fericite"1, rămînem
totuşila scepticismul
lui Valery.
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Antologianu a urmărit,aşa cum de altfel precizeazăşi succint
a prefaţă, să
ofere o culegereexhaustivă,ci a selectatdoar paginilecele mai importantedintr-o
perspectivăapartinindunei stări de spirit mai mult literare şi mai puţin eruditiei
universitare.
Tocmaidin aceastăpricină,volumuleste deosebitde vioi şi de captivant,
căci lasă să se desfăşoarepeliculareceptăriiîn timp a poeziei într-un montaj
discret (şi, pentru că autorii însuşi au inclus intenţionattexte contradictorii,
ne
întrebămdacă nu ar fi putut figurala capitolul"Poetiqueslolntaines",numelemai
putin cunoscutal lui Philodemos- singura traducerepe care o cunoaştemeste
cea germanăfi lui Ch, Jensen, din 1923- adversardeclarat al retoriciiclasice,
iar la capitolulurmător,numelelui GiordanoBruno,cu a sa De gli eroici iurott,
tocmai pentru caracterulcombativnet antiretorical primuluidialog din prima
parte).
L'Art poetlquoa lui .IacquesCharpierşi Pierre Seqhersse parcurqo cu
încîntareamelancolicăşi satisfăcutăcă marea poezie rămîne unică şi ea însăşi
şi că o putem dequsta în continuaredincolode orice riqori teoretice.
Dan Mărl11cci

vVOLFGANG
KAYSER,DassprachlicheKuneivrerk;
Bem,FranckoVerleq, 1967,444
p,
Prezentîndu-seca o "introducereîn ştiinţa litereturîl
", cartea lui Kavser se
încadreazăîn contextullarg al găsijriiunei metodeadecvatepentrudescifrareafenomenuluiliterar. Insusi titlul (sprachlichcKunstwerk)indică direcţia aleasă de eu.
tor: renunţareala orice investigaţiede altă natură decît cea lingvistică,literatura fiind apreciatăca un domeniude sine stătător, realizat prin limbaj, avînd
legilelui specifice,deosebitede cele ale altor fenomene.Se excludastfel,ca fiind
ns-adecvateoperei literare, unghiurHede vedere socioloqizante
şi psiholoqlznnte.
Punctulde plecare se va răsfrînqe asupra întreguluiaparet de lucru de care se
foloseşteautorulşi care - elaboratminuţios- însumeazătot ceea ce. filologia:
stilisticaclasică au avut la îndemînăpentru interpretareafaptelorlimbii artistice.
Astfel,un prim capitol discutăpremizelede lucru, prezentîndcriteriileelaborarii
unor editii crltlce,determinareapaterndtătitunei opere literare: se mai discutăaici
problemede datare şi mijloaceauxiliareîn muncă[blblioqrafia,manuscrisele
etc.),
După această dispunerea materialului,Kayser dedică restul studiuluinoţiunilor
fundamentaleale ştiinţei Iitereturtl,împărtindu-Ieîn două categorii: elementele
analizeişi elementelesintezei.Această grupare,logic, nu corespundeînsă criteriilor metodologice,
deoareceprin sdndarea procesuluide interpretare,se ajunge
ia repetărişi încadrărisubiective.In afara acestorlipsurjînsă, carteaprezintăsuccint şi convingătorteorta noţiunilorfundamentale,autorul rernarcîndu-seprintr-o
mare acuitate în urmărirea aspectelorparticulare ale bogatuluimaterial Iaptir
supus analizei.Se adoptă la fiecare operă în parte o Întreagăgamă de mctone,
Kayserexcelîndma.iales prin îmbinareametodeicomparativecu cea istorică.Foarte bine pusă la punct este şi anexa blblâoqrefică..
Excluslvismul
metodeise dovedeşteînsă în cere din urmă insuficientpentru
toate cazurileanallzate.Cu toate acestea,cărţii ii revine meritulde a fi o con
tributieîn plus - foarte valoroasă- în lănlacelor realizateîn descifrareacreaţ!("îartisticede Ermatinqer,Staiqer,Spitzer,Wellek şi alţii.
Horsi-HelqePassel
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ERICHFROMM,Mărchen,Mylllen,Triiume,Diana Verlag, Konstanz,1967.
DupăFreud şi Jung, Fromrnvine să completeze,
numărulmedicilorcare, pornindde 1a speclalitetsalor, încearcăsă dea o interpretarepsthanalittcăfenomenului
literar. Propun
îndu-şi elucidareamecanismuluicreator de mituri şi legende primltive, care, după Fromm,ar constitui oriqina onicăr
ei creatii artlstice, autorul
se ocupăîntr-unprim capitolde esenţa limbajuluisimbolic.Acestaar lua naştere
în urma unui proces psihic de trnnsflqurare,fapt care ajută pe dndlvtdatt la
cunoaştereamai profundăa realităţii, cîit şi la crearea unul panou psihic de
protecţie.Limbajulsimbolicer fi numitorulcomun al viisur
ilor, legendelorşi
miturilor.Urmărirea,disecarealui. ocupă următoarelecinci capitole. Se insistă
îndeosebiasupra cercetării visurilor, pe baza unui mater'ialboqat, extras aMt
din experienţă,cît Şi din literatură,pe care autorul îl ana1izeaziiopuntndu.se
parţial interpretărilorlui Freud şi Jung. Renunţîndla exclusăvismul
celor doi
savanţi, Promrn constată complexitateaInteractiuru
lor care deconectează/fenomenul de visare, ins,istîndasupraimportanteimediuluiconcret,unic, de la care
porneşte acest fenomen.Metoda labQrată de autor vizează întrepătrunderea
sferelor constient-inconştient
şi individ-societate.
Demonstrîndcă visul nu este
numai- cum susţineaFreud - manifestareainstinctuluisexual, şi că poata să
ajunqăla sintezemai cuprinzătoaredectt gindireanormală,autorul găseşte unele
procedeecomuneale qenezeivisurilor,ale miitunilorşi ale basmelor.Astfel şi-a
fundamentatteza după care mi.turiilenu sînt dom reflecfăriInstinotualc.ci Întrupăr!spiritualesuperioare.Intr-un ultim capitol,Frommanalizeazăcauzelecomplexe oare au dus la crearea romanuluiProcesulde Kafka,precumşi la încheqarea unor mituri concretecum este cel al lui Oedip. al facerii lumii, ritualul
sabatului,basmul Scufita roşie. Investigaţiilemigăloaseadîncesc pe baza Iundaluluipsihic şi prin prisma unor argumenteexacte amploareaumană a acestor
opere. Mai limitată este metoda autoruluila analiza basmuluiScufitaroşie. Cu
toate că abuzeazăuneori de limitări excesiv de riquroase,cartea lui Fromm,
introducîndo metodă comparativ-analitică
nouă in studiul literaturii,este o iniţiativă lăudabilă,care măreşte sfera de informarea corcetătorulutliterar.
I-IorsfHelgePasse!

Stud'i'ide folclor şi literatură,Editurapentru literatură,Bucureşti,Studii de
folclor,1967,750p. (Rd,resp, IordanDatcu).
Aparitiaunui volumcuprinzătorele "Studiide folclorşi literaturăU in cadru!
unei actiunivaste de promovarea cărtîî de folclorîn ultimaperioadăridică unele
nrobleme pentru cercetătorulfenomenuluifolcloricşi literar.
Cu profil inegal, volumulÎnsumeazădiverse studii, rezultatestilntifice ale
cercetărilorunor cunoscutisociologi,istorici, etnoqrafi,Iolclortsti,literaţi s.a,
Accepţiatermenuluide folclor avută în vedere de editori este largă. Studii
propriu-zisede Iiteraturălipsesc.Titlul însuşi al volumuluiar putea fi adus:in
discutie.Varietateaunghiurilorde vedere în cercetareafolcloruluipare a ilustra
prin acest volumcîteva din principiilestudieriiştiinţificea folclorului.Presupunem
deci că recentaaparitieeste o iniţiativăîn acest sens,Cea mai tînără disciplinădin
ramura ştiinţelorsociale,folclortsticaa ajuns cu greu la respectareaunei metode
în studiereafenomenului
folcloric,abia după ce fusese un fel de arheologie
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literară la romantici,o anexă a dialectoloqlel
la lingviştişi un capitol al socioloqiei În sistemulunor sociologi',
Primulpas spre o cercetareştiinţificăîn folcloreste cunoastereaprofundăa
imprejurărilorsociale: "Viziuneade prim plan a contextuluisocial în care are
loc producţiafolcloricăeste strict necesară, oricare ar fi domeniulde creaţie
popularăpe care l-am cerceta"2.
lam de ce volumulse deschidecu o pledoariepentru un punct de vedere
socialîn interpretareaansambluluiereaţicinoastrepopulare(H. H. Stahl,Folclorul
si obiceiulpămîntului).
Incercareadesocloloo!erornâncască
a luiErnst Berneaprivind
Nunta in Tara OltuluiseÎnscrieîn directiveleacestei recomandărimetodologice.
Un
studiuintroductivcaresă clarificeintentiileeditorilorlipseşte.In compozitiavolumului
se resimtelipsa de orientarespre un obiectivcentral.Ccrcetătorulnu poate urmări
coordonarea
studiilorpe anumiteprobleme,slnqurapresupunerea intenţiiloreditorilor
fiind cea amintită,de llustrarea varletătliposibilitătilorde cercetarea folclorului
(dacă'luămtermenulîn sens f"arte qeneral)şi mai putin a !literaturii.
Ne retin Îndeosebiatentia, din masivul volum, studiile de folclor literar.
Al.1. Amzulescu
trateazămonografie
Baladapopularăîn Musce],componentă
a introduceriisinteticecare prefateazăvolumeleBaladepopulareromâneştiscoaseulterior
de autor.Folclor
istul are în faţă, prin acest studiu,tabloulspecieiîntr-ovanume
zonă
ptnă în contemporaneitate.
Meritulde a fi abordatpentruprima oară problemastediululactual al baladeiîn circulaţiafolcloricăvie îi aparţine,Se contureazăprin
Iucrareelui Al. I, Amzulescu
perspectiveinteresanteviitoarelorcercetăriale speciei.
Pentru OvidiuBirleno mai strînsă IeqăturăÎntre cercetareaistorică,critică
Iitererăşi rea folcloricăeste cu atît mai necesarăcu cît, în genere,istoriaşi mai
ales criticanoastră literară,nu au putut urmăriliteraturaîn inspiratiaei folclorică,
cu exceptialui Eminescu.
Mai multăluminănu poate veni decît dintr-ocunoaştere
adîncltă fi folclorului,ce trebuie studiat cu aceeaşi atenţie ca şi literatura cultă
"Faptulcă influenţacea mai fructuoasăşi cea mai puternicăîn Ţ'iqtmicuia,
influenta popularăa fost neglijatăde către cercetătoriiliterari din trecut şi graba (li
care au atribuitunor influentestrăine ceea ce venea în chip evidentdin folclorul
nostruoqlindcscnecunoaştereamuzcipopularecare a Iost poetuluimereudilăuzitâ
,iqurău3.
MăestrieIneqalabllăa Tiganiadeirezultă din altoireape filonul puternic
populera influenteimariloropereclasice:"Sîntemîn fata celeimai izbutiteîmbinări
între folclorşi culturaclasicăceS-a realizatpînăacumîntr-o operă literară de rnart
proportiila noi" - ceea ce reclamăUn studiude Iarqă sinteza,a opereipoetului
care sa clarificelocul şi valoareaintrinsecăa Ttqoniaâet.Polclorlstulîncearcăsă
surprindănoutateaadusi'!de Budal-Deleanu
prin epopeeasa in lărgireapreocupărilor
de pînii atunci, în deosebiin domeniulcreatiei populare.ŢiYQniacla
ar fi, prin
comparatiecu DescriereaMoldoveia lui DimitrieCantemir,"şi ea o caracterizare
etnoqruflcăa unui popor, realizatăînsă prin mijloacelecreaţieipoetice: este cea
dlntîî incercare de acest Ielv. ." 4. Contributiasnoavelor în re'llizarea epopeii
eroic comiceeste pusă în evidentăprin urmărireaunor aspecte ale conţinutului
acesteia în paralelă cu snoavelepopularepe aceeaşitema. In adincirea?cese
caractorlstlcla opereilui Ion Budal-Dclcanu,
semnalată doar de unii lstoncl
Ilterarl, rezidă.contributiilenoi aduse de studiul lui·Ovidiu,Birlee..
Studiiloreminescicno
li se adaugă investigatiilelui Eugen Todoran
MitUIromânescin poezialui Bminescu.
RaporturileÎntre mitul românescşi poexia
lut Eminescusînt deosebitde complexe,plecîndde la genezamiturilorexplicatii
prin legHecreatieifolcloricepînă la functiade factorqpnemtora mituluiîn cfi'aţia
! Cf. OvidiuBîrlea,PrincipiilecercetăriifolcloTice,
în "Revistade ebiografiesi
folclor"!nI, 3, 1966,tom. 1L
VoI.discutat,p. 25.
3ldell!, p, 498,
4 ldem, p; 512.
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eminesclană,
valoarealui de simbolpoetic.In conceptialui Eminescumitulromânesc
reprezintăo viziune poetică,dar şi filozofică.Problemaaduce În discuţie două
carecteristdciale poezieieminescienepe care a ţinut să le releve cercetătorul:
romantismulşi clasicismul,întîlnireaimaginatieicu raţiunea.
Chiar dacă claslcisrnuleste înţeles ca întoarcerea poetului spre vîrsta
folcloricăa arteilui, aceastătrăsături'!nu poatefi o constantăil poezieieminesciene.
Romantismul
poetului este trăsătura dominantăli creatiei sale, Întoarcereaspre
folclordecurgindîn ultimăinstanţăde aici. Şi alte aspectear putea adîncicercetarea: îmbinareaelementuluifantasticpopularcu cel liric, subiertiv j adincirea
lirismuluieminescianin viziune mltoloqic-folclorlcă
asupra istoriei prin descrierea naturii diferentlerl
le : viziune mitologic-folclorică.
viziune mitoloqic-eminesriană. Fără a fi propriu-zisstudiu, lucrarea lui Vasile Voiculescuînsumează
consideratiipoeticeasupra Lirici!populare.Dominantele'lirice ale literaturiipopulare romăneştâsint văzute de poet ca note originaleimpusede poporulnostruÎIl
liricauniversală.
O analizăselectivăa componentelor
volumuluia relevat dispersareaunei intontil meritoriide cumularea studiilordesprefolclorsub toate aspectele,din lipsa
de coordonareşi orientare.în compozitiacărţil. Cercetăriştiinţificede certă valoare
sînt inmănunchiate
fără să. putem intrevedeao sistematlzerea lor în baza vreunui criteriu,
Utile se dovedescuneleprecizărimetodologice,
directiveîn cercetare,sugestii
tematice,interpretărinecesareîn noi analize,
LuclaHopu

Dtcilonnairede Iltteraturecontemporaitie,
Editionsunlversitaires,Paris, editia a III-a, 1967.
Dicţionarulrealizat din initiativa lui Pierre de Boisdere se înscnie,fără
îndolală,în seria lucrărilorde sinteză asupra literaturiifrancezede astăzi care
urmărescsă ofere, alături de obişnuitelelnformatilde istorie literară, uşor de
întîlnit în numeroaseghiduri şi dicţionareinformative,o imaginemai clară a
principalelortendinţedin lij.terlltura
şi critica francezăactuală.
Alcătuireadicţionaruluivădeşte urmărireacelor doua obiective'anunţateîn
prefaţă (informaremonograficăşi sinteză),de unde şi profilulsau original,sensibil deosebitde tipurile-obisnuitede dictionar.
Apărut acum în fi treia ediţie, dicţionarul,realizat de un colectivdin care
fac parte scriitori şi critici literari de prestigiu (Plerre-HenriSimon, Alain
Robbe-Crtlet,
It M. Alberes,CeorgesLerm'nlcr,HubentJuin s.a.], coordonatde
Pierre de Boisdeffreîncearcă să surprindă,cu o evidentă preocuparede obiectlvitate, mai ales în partea consacratăsintezelor,mişcareavie a literaturiicontemporane,din perspectivevariate. Unele sinteze care alcătuiescun Tubleau.de
la litierututeirancaise ou XX-e siecle, se Impun În mod desoebitprin boqătia
ideilor şi argumentare
a punctelorde vedere propuse: R. M. Alberes,Le couole
France-Iitranqet
de 1900a 110SJO!1lS;Pierre-HenrlSimon,Le roman îrancais de
PIOUSt
a Sarire, Pierre de Bolsdeffr
e, Du romand'ouţoutd'hutiz la .crise du C011cept de JNterature',Alain Robbe-Criblet,
Le "nouveauroman",GeorqesLermlnier.
Le TMătre,aujourd'hui.
Alegereaautorilorprezentatiîn o doua parte a dictionaruluireflectăconcluziile expuneîn tabloulsintetic.Astfel,au fost lăsaţi deopartescriitoriicare, prin
tendinţeleopereilor, aparţin unei perioadeanterioare,fără ecou In prezent,şi au
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fost păstraţi numai aceia conslderaţireprezeutatlvipentru epoca noastră,Criteriul
de selecţiepoate fi discutat,mai ales omiterca,cu unele exceptii,a scriitorilor
născuţi înainte de 1900,dar aceasta nu afecteazăprea mult imagineade ansamblu, convingătoareşi obiectivă,asupra scriitorilorfrancezicontemporani.
Caracterizareaoperei unui scriitor, În manieră cselsbică,cu observaţiide
sintezăşi trasareaunor linii de evoluţie,este precedatăde o suroirutănotiţă biobibliograficăşi urmată de o bibliografiecritică selecUvtî,uneori .,i ele cîteva
opinii memorabileasupra scnitorulul.
RămînîndÎn limiteleunei lucrăride informare,Dic/ionnaire
de IittetatureCOl!tempotainereuşeşte să fie un ghid deosebitde ulbilpentru cunoaştereaprincipalelor aspecte ale mişcăriiliterare francezeele astăzi. Pentru noi interesulunei
astfel de lucrări sporeşteşi datorităpreocupănilor
tot mai serioasede a elabora
dictionareliterare care să constituieinstrumenteutile de cunoaşterea literaturii noastre.
1. Volovici

.Polia Linqulstlca",tomus I, nr. 1-2/1967.
Este vorba de o nouă revistă de specialitate,organ al recent înfiinţateiSocietas LinguisticaEuropea,reunindsub auspiciileei nume cunoscuteşi apreciate
în întregul continent.Cuvîntul introductiv,semnat die 1.1. Hemmerich,relevă
necesitateastrinqentăoare a determinatapariţia acestei reviste, ca periodicştiinţific propriu lingvisticiieuropene,Sarcina principală,se ofirmă, este ca ea
să nu fie unilaterală,să cercetezeÎn ce măsurăse poate aplica structuraltsmu
l la
studiul evoluţiei.Dintr-o conceptiesuper,ioarăporneşte şi promisiuneacă toate
studiilece vor fi publicateVOTtrata temele în luminaprIncipiiloristorice.
Sumarulprimuluinumăr este bogat şi variat, Petr Sgall se ocupă ele incorporareasemanticiiîn descrierealimbii: WolfqanqMotschde un aspect al adjectlvelor atributivej ChristophSchwarzede gramaticatrunstorrnatională
a qradelor
nominaladin italiană: IrmqardMahnkende opozltiilebinare În domeniulfenomenelorprozodice;CharlesD. Houk de prezentareaunei metodecomputaţionale
În
qeografiaLingvistică;BberhardHermes de o problemăa predării limbii latine,
iar HelmutCipper şi Arne Zetitersende ţelul lingvisticiidin 1924comparatClI
cel de azi şi, respectiv,de situaţia lingvisticădin insulele Tristan da Cunha.
in cele ce urmeazăvom insista mai Îndelungasupra unui foarte interesant
articolintitulat Semanticametaforei,semnatde HaraldWeinrich,profesorla Universlteteadin Koln,Cumindică şi titlul articolului,este vorba de discutareaunor
aspecte ale metaforeidin punctul de vedere al unei semanticlstructurale.In
acest scop, H. Weinrichpleacă de la luarea în considerarea intetdcpendentei
dintre context şi cuvînt, subliniindstrinsa legătură care există între metaloril şi
context,faptul că, o dată ruptă de context,metaforadispar",De unde şi atirrmatia, plină de consecinţesubstanţiale,că "o metaforănu esto un sienplucuvînt,
q numai un fraqment- oricît de mic - de text". în continuareeste analizat
specificuldeterrninăriicontextualecare' duce la fbrmareametaforei.Sensul unui
cuvînt presupuneo' anumită asteptar« deterrnlnată.Cînd aceasta nu este satAsIăcută,dcterminercadecurgeîntr-o altă directiedecît cea presupl\să;acest efect
de surpriz<':i
e numit corulra-determinare.
De aici şi definireametaforeica "un
cuvînt Într-ullcontext contradeterminat".
O serie de consideratiiextrem de interesante şi proban1leamplificăacest punct de vedere. Importantăşi coinoizÎndcu
multe observatiiale esteticieniloreste şi constatareacă o metaforănu poate fi
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Înlocuităprin nimicl într-un context,nexisUinumai această singură metaforăşi
ea e exactă şi adevăratăM.Unsprijin foarte seniosdin partea <lingvisticii
acordat
poeticli.In restul studiului,FI, iNeinrlch discută pe larg problemelerldlcate de
metaforăşi cîmpurilede imagini(Bildf
eld].
Foarte argumentate,observatiilelui H. vVeinrichvin să aducă Iumâniclare
dintr-o perspectivăprecisă într-un domeniuatît de contradictoriucum este ce]
al mebeforei,
Dan Mănueei

