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IORGUIORDAN,
Scrierialese. Bucureşti,EdituraAcademieiRepubliciiSocialiste România,1968,250p,
Sărbătorindaoptzeceaaniversarea acedeuucianului
lorgu Iordan,inalta instrtutio ştiinţificăa ţării a pus, prin editura proprie,la îndemînacercetătorilorde
ramură o lucrare menită să promovezeîn conLinuareactivitatealingvistică,atît
În domeniulromanisticiicît şi în domeniulstudiuluilimbii române.
In Scrierialese se publică "foartemulte dintre studiile"acad. Iorgu Iordan,
apărute "He în reviste, unde puţin accesibileastăzi (.Arhiva"- Iaşi, "Buletinul
Institutuluide filologieromână«AlexandruPhilippidc»
" --- Iaşi), iar altele, aproape
necunoscute("Eihnos"- Focşani
), fie în volumeomaqialeeditate în străinătate,
fie, in sfîrşit,in diverselimbistrăine,care îngreuiază,măcarîntr-o anumitămăsură,
utilizarealor temeinică, chiar celor ce le cunosc', datele cuprinseîn acest citat
constituindunul dintre criteriileavute în vedere de autor la aleqereacontribuţiilor din volumulde acum.
Natural, importantafundamentalda Scrieriloralese rezidă in conţinutullor
de la pagina de inceput şi pină la ultima,însă Culegereamai prezintăînsemnătatea că oferă specialiştilorîn lingvisticaromână de la noi şi din străinătate
Btblioqraiio
lucrărilor
autorului
apărute
în deceniul
1958-1968'1
Întocmită
Mioara
Avramşi Marius
Sala,
punîndu-se
astfel
la zi Blbl
ioqralu: 'masivă
dindevolumul
omagial1953a lucrărilorInvăţatulutromân,sărbătoritacum,potrivit unei hotărîri
cu caracter ,general,luată de Academie,printr-un volum alcătuit exclusiv din
contributiiproprii.
In felul acesta, alăturîndambeleBibliografii,nu numai că orrcmc îşi poate
torma o imagmeexactă asupra dimensiunilorlucrului intelectualşi a timpului
materialîntrcbumtatde acad. lorgu Iordan, în peste 50 ani de editări, dar se
ÎnlesneşteÎn mod practic tuturor cercetărilorîn domeniile,cuprinse de d-sa,
indrumareacătre numeroaseleşi variatele problemeale căror date îi mteresează.
Primul"articol",cum este numităcontributiaNoţiunea(le .muncă»în limbile
romanice,scris la BonnIn 1922,a apărut în paginilerevistei .Arhive"din acelasi
an (XXIX,p. 216-237).De fapt "articole"de extinderea,documentareaşi redactia celuipublicatîn "Arhiva",acumaproapejumătatede veac, cîţi nu le-ar denumi
studiu, lucrare sau altcum,dacă şi le-ar vedea "negru pe alb"! Cetind cele 19
paginiocupatede subiect,runoscătorulretine din capul loculuidimensiunile
bazei
de investiqer
e a Iiloloquluiromân, care va fi onorat ulterior cu presedintiade
onoare a Societăţi
i internaţionalede lingvisticăromanică.
Obiectulcercetării,întreprinsăîn condiţiidificile,cum se arată, n formează
o singură"noţiune",dar pentru urmărireaei pe un spatiu vast, se cerea înainte
de toate soliditatealatină, coroboratăde o lungă documentareistorică şi comparativă romanică,pe toat.eplanurile.
An. lingv.isi. IiI., T. 20, p. 223-264,Ia,i, 1969.
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In posesia,rară, a acestor cerinţe fundamentaleale disciplinei,tnvătatuldin
1922afirmăun număr de trăsături personalespecifice,dintre care deosebimprcciziuneaintuiriifaptelorlingvistice,mai întîi în sine, apoi în corelarealOTpe întreaga arie romanică,în care limbaromânăa ocupatun loc cu totul deosebit.La
acestease adaugă,întotdeaunacînd a fost posibil,cercetareacauvalităţi!istoricosociale.Stilul contributieide mai sus, traduce limpiditaseagîndiriiautorului,nicicînd desminţită,modulsău de a expunestrici, calm şi de aceea persuasivşi atrăgător, neavîndnimic din retorica ornantă,cîndva ţinta ofensiveilui GiosueCardueei. Din această manierăpersonalăde a gîndi şi exprimaconceptullingvistic
au rezultat clasicile pagini ale lucrărilor tipărite şi ale cursuriloruniversitare
dactilografiateale acad. Iorqu Iordan,în care au fost prezentateproblemeledificile ale disciplinei,fie teoreticefie istorice,cu o evidenţăinegalabilă.
Din grupul numerosal problemelorde acest fel face parte aceea a soartei
lui Ci şi ti latineştiin âialecteleitalienede sud (p. 20-95), studiatăde asemenea
la Bonn,şi publicatăîn ZeitschriitFir romanischePhilotoqie(XLII,1922,p.516-560
şi 641-684).Nexele de mai sus au dat un singurrezultatz (z) (Meyer-Li.ibke).
Pe
aceeaşipoezies-a situat Sexul Puscariu. C. Salvionişi CI. Merlo(sustinut.de Gior.
Batt. Peste] sînt în dezacordcu primii.Aceştiadin urmă desconsiderădatele lui
Hugo Schuhardtşi E. Seelrnenn,situaţia generalădin limbileromanice,atestările
lexicografilorşi, parţial bibliografiarespectivă.Dar ei "sînt consideraţicunoscătoriadmirabili ai dialecteloritaliene"(p. 22). Situaţia se cerea rezolvată.Pentru
aceasta autorul importantuluistudiu, apărut acum în Scrieri alese, reia în introducere,în mod exhaustiv,mai întîi datele problemei,după expunereacărora prezintă In acelaşi mod materialeleamplu oferite de dicţionareleşi studiilevdialectale, privitoarela problemă.Supusăîn permanenţăunei analize,modelde acutetă
introspectivăşi comparativă, izvor!tădintr-unspirit de o logică,am zice funciară,
documentaţiarespectivăimpresionează
şi, ceea ce intcrescazăîn primulrînd, situează pe învăţat într-o poziţie investigatoare,cu rezultatepersonale,pe care nici
pe departenu le-am putea înfăţişaîn prezentareasuccintăde aici. '
Din domeniullingvisticitalianface parte al doileastudiude proporţiicuprins
în Scrierialese (p. 119-173),de fapt al IV-leadin .scria apărutăsub titlul general
Dialecieleitaliene de SLd şi limba română,în acesta cercetindu-seaptoptetiie
stilistice.Materialeleselectateformează23 capitole,la care se adaugă paragraful
introductiv.Ultimeledouăprivescîn mod specialdialectulabruzzez.Importantestudiuluiconstăînaintede toate în prezentareaparalelăa unui numărde peste 350de
particularităţistilistice, identice sau foarte asemănătoareîn dialectele italiene
meridionaleşi în limba română,"cele mai multe exempleromâneştifiind culese
de autor, nu din dictionareşi nici din scriitoriU unde nu se află nci din limba
vorbită în diferitepături sociale".Lipsa aceasta,semnalatăpentru limba română,
dar întîlnită şi în marelenumăr de dictionareItaliene,consultate,a fost suplinită
de autor prin documentarea
proprie.In al doilea rînd interesulspecialal lucrării
rezultă din faptul că multe din exempleleaduse au fost, nu numai raportate la
alte limbi,printre care lat.ina,francezaşi idiomelebalcanice,ci şi explicatesemantic, istoric,formaletc., invocindu-soo literaturăfoarte întinsă.Concluziade bază
a studiuluieste că "numairareori avem a face cu particularităţistilistice,a căror
originesă tic preromanică.In majoritateele se datorescunei înrudiripsihice,mai
mult sau mai putin generalomenească"(p. 119).
Trei dintre contribuţiilecuprinseîn volumprivesc limba spaniolă.In prima
(p. 103-108),acad. Iorgu Iordan prezintă succint.istoriculStudiilorliispanicein
România,care au trei perioade.Primaeste reprez('ntatăde A. Vizanti,V. A. Urechia şi îndeosebide ŞI..Vîrgolici.A doua (între>cele două războaiemondiale),este
marcatăde N. Iorga, O. Dcnsusrenuşi în specialde profesorulde limba şi literatura italiană de la Universitateadin Bucureşti,RamiroOrtiz. Acestora li se
adaugă, printr-o activitete "dcsfăşuţatăcu pasiune şi entuziasm",Alexendru
Popescu-Tclcqa,
Lăsînd la o parte publicisticasporadică de după ultimul război
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(TudorVianus.a.] se arată, pe buniidreptate,importanţaorganizăriiînvăţămîntului
limbiişi literal.uriispaniole,dcocemd
ată la Universitateadin Bucureşti.Ştimcu totii
că mcritu] integralal promovăriiacestuiinvătămint, precumşi a studiilorhispantce
în R. S. România,aparţineprofesoruluilorgu Iordan,fără ca aceasta sâ se spună
în discuţiarespectivă.
în .articolulSpaniola--- oile lingvisticăarhaicăi apărut în Revistade filologia
espatiola(XLVlII, 1965,p. 177--179),reluindu-separţial argumentareadin Studii
şi cercetărilingvistice(1964,XV, p. 7), se infirrnăfonetic,morfologic,sintacticŞJ
lexical susţinereaIUJMalteu 13artolidin 1925,şi anume că .romilnaşi spaniola
sînt limbi romanicearhaice,din cauza pozitieilor de mii laterale faţă de restul
României"(citatul din Scrierialese, p, 108).
Paralelelingvisticetomâno-spaniole,
comunicareapărutăîn Acias âel Segundo
Coiujresolniernocionalde Hispanisi
a« (Nimeqa-Hojanda,
19b7,p. 34'1--355)
tratează,
in contextdezvoltatşi bogat in idei, precumşi in sugestiido ordin practic,concorcuntelcsmtacticerornano-sparuo
le : pe (rom.)-rz (sp.) "exprimareacomplernenLuluidirect nume de tunta cu ajutorulunei.prepoziţnîntre verb şi substantiv"
(p. 111),apoi "reluareasau repetarea,sub formapronumeluipersonaleton, a COIU
p.cincutuluidirect sau mdircct, exprimatprintr-un substantivsau printr-un pronume accentuat,induorent de pozitie lui talcl de verb" (p. 112),ambeleconcorclanletiind inovaţiiaparuteseparat in cele două limbi,fără legăturăcu latina. In
iine se studiazumoduicărrlcioucticeparalele e eton > i şi o aton > u, ducîndşi
ele la concluziacă .nu Loalea"ernăndriieClareexista intre doua sau lllai multe
Iunbicu orrqinccomunătrebuie să fie explicateistoric,adică plecîndde la această
ortqinc"(p. 116).
ţnttebuintcu
ea dativului în limba română actuală (p. 207· 229), apărut în
.BuHetHllinquistrquu",(Bucureşti,V11,ICUl),
p. 29--64)şi Graiulputneati (p. 230247),aparut în .Hhnos" (107cani,1, 1, 1841,p. 90-··117),intereseazăîn primul
rind pe cClcelă1.oni.
Lrubiiromâne,îndeosebiultrrnulstudiu,deoareceîn cel dintu
îŞI qascsc locul un mare număr <leconstructiicu dutivul,explicabileprin imprumuturi şi imitatii crrunamcntcfranceze,ceea ce duce la cunoaştereacomparativă
a aceslei
limbi.a II-a a cărţii, destinatiiLingvisiici1
,/
In partea
româneştisînt cuprinse
de aserr,eni: Nole lingvistice(p. lb9-207), publicateiniţial in .BuletqlUlInslil. de filologieromână"Al. Ph.ilrppide»"
(IV, 19:11,
p. 253 256),în care sînt discutatecuvinte
de origineonomalopeică,
în corpul că.rorase află grupul foneticlabială+lichir1ă
;
Programulnos/m (p. 179---189),
apărut în 19:14în acelaşiperiodic,de la acea data.
eewdlJs
do prof.1. lordani recenziacărţii lui LucianBlaga,Spatiulmio[ilic(publicată
initial în "BuletinulInstitutuluide filologieromână«Al.Pl1ilippide»"
(IV, 193'7).în
care autorulsupunecriticii de specialitqteunele idei lingvisticeformulatede poetul-filozof.
Intr-o altă rţ;cenzie,desumptadin periodiculcHat,profesoruluniversitarieşean
demascafără timiditate,în 1942-1943,poziţia global neştiinţificăa lingvistului
EdgarGlăsserÎn lucrareaEinfi.ibrung
in die rassenkundl1che
Sprachiorschung
(Heidelberg1939).
Scrierialese,împreunăcu Bibliogwfiainclusăîn ea, apărutâcu ocaziaaniversării a optzeceaa acad.Iorgu Iordan,Înseamnăpentru autor un momentde cuprindere el unui compartiment
al operei ştiinţificeproprii,iar pentru cititor un prilej
de studiu şi meditare.
Şt. Cuciureanu
15- cd.361

226

CRITIcA
ŞI BIBLIOGRAFIE

4

ŞERBANCIOCULESCU,\/iuţa
lui 1. L. Caragiale,Bucureşti,Editura pentru
literatură,1969,373 p.
Credinţalui Ş. Cioculescueste că, după cum se exprima odată O, WiJde
despre sine, într-o celebră butadă,1. L. Caragialeşi-a pus În viaţă geniul,operei
sale dăruindu-idoar talentul.Într-adevăr,viaţa scriitoruluia fost adesea un spectacol, fascinant,de inteligenţă,în care vocatia histrionică,refuzatăscenei, a marelui satiric îşi putea găsi un cîmp larg de manifestare.Calitateaprimă a omului
nu era sinceritateaşi cu atît mai puţin statornicia,consecvenţacu sine însuşi.
Temperamentmeridional,fugos,proteic, Caragialerămînea el însuşi arareori, în
sînul familiei(v, cap. Fiu, soţ, tată], sau, uneori,faţă de prieteni,ori în vreo trecătoare criză sentimentală(v. cap. Un momentsentimentaldin tinerete),cînd nu-i
Tuai ardea de ;alambururişi de farse dintr-aceleacu care se distra sau specula
naivitateasau buna credinţăa celor din jur. Dar, pentru el, asemeneamanitestări,
cum sînt cele amintite,sînt mai degrabărare, apărîndca un reflex,in bună parte
surprinzător,al unor stări moralede excepţie.Mare artist (citeşte: actor) şi in
viaţă, strălucindde vervă pitoreascăşi de o fanlezienesecată,debordantă,omul
nu mai era însă acelaşila masa de lucru,unde suportamartiriulunei eutoexiqente,
unei scrupulozităţrieşite din comun,chinuitoare,dar, dacă nu rodnică,fericrtă în
orice caz prin randamentulartistic, dus pînă în preajma perfectiunii.E vorba,
aproape,de o dedublareşi totodată de un paradox. Căci dacă omul, în viaţă,
indiferentde motivăr
ile ce s-ar putea aduce,s-a dovedit,şi nu o dată, un născocitor de farse, desigurneîntrecut,şi un infidel,cu arta însă, cu propria operăel
fi-a trişat niciodată,şi supliciulflaubertian,de care aminteam,al autoruluide comedii, rascumpărătertipurilecomediantului.
Dacă opera nu-şi explica,în cazul nostru, creatorul,ea îi seamănă,cu toate astea, într-o măsură,îl oglmdeşte,ceea ce,
tireşte,încă n-er Indrrtu]pe un biografSă-ŞIporneascăde aici mvestiqatule.Dimpotrivă, descifrareaomului-lucrumai mult decît dificultuos, căci, forţînd puţin
comentariul,vor fi existat în epocă tot atîtea imaginiale lui Caragialecîţi erau
acei care l-au cunoscutpe acest maestruîn arta simulării poate contribuila
adîncireaînţelesuluioperei.
Purces,într-o edevărată odisee, in cautareaidentitatiireale a eroului său,
întrebareacare va li răsărit cel mai adesea în minteacercetătoruluieste una pe
cît de simplă,pe atît de însemnată,constituindprincipiulintimal exegezei:de ce?
Pentru ce Caragiales-a purtat în procesulde moştenirea Momuloareiaşa şi nu
altfel, pentru ce, la un momentdat, a întors armele împotrivalui Maiorescu,de
ce a gaSitcu calc, spre sfîrşitulvieţii, Sd se refugiezedeparte de ţară, la Berlin,
cu.n se explicăatît de complicatelelui raporturicu prietenii- şi alte, nenurnărate, asemeneaîntrebări.Metodacărţii este, de aceea, una dialectică,susţinutăde
o subtila analiză,mai ales psihologică.Faptele sînt urrnăriteîn cauzalitatealor,
intr..un proces critic riguros,pe care il putemnumi deductiv.
E advărat, pe aproape întreaga arie a lucrării supremaţiapare să fie a
documentului,dar Iectoloqianu este, ea, aceea care primceză.Comentatorul
veghează,cu atenţia încordatăşi cu acea grijă meticuloasă pentru amănuntul
semnificativcare-i este atît de caracteristică,zăbovindmai îndelungasupra c.hestiunilorrămaseobscuresau nelămuriteîncă, ori a celor enigmatice,cum are plăcerea să le numească,simţindu-scrăsplătit pe deplin atunci cînd reuşeştesă descopere .cheia secretului"sau a misteruluivreunei Întîmplăriconservaleîn cutare
legendăsau anecdotă.Ca pe un ecran sînt proiectate, nu într-un flux continuu,
dinamic,ci secvenţăcu secvenţă,filă cu filă .........
încremenindo clipă'din mişcarea
lor, atît cit e nevoie să le putem descifraşi. interpreta- piesele,mai importante
sau mai puţin, din voluminosuldosar întocmitde biograf,după un travaliu copleşitor prin durată şi dificultate.Operaţiacritică se desfăşoarăla vedere, sub ochii
noştri, întru c2nvingereanoastră - căci cartea nu e o pasivă .contribuţiedocu-
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mentară",ci şi o demonstraţie,o pledoariepentru un punct de vedere ferm care
este al exeqetuluişi coeficientulde creativitate,cît există, al lucrării, aici trebuie căutat.
Şi astfel, din segmenteaparent fără legătură Între ele, din fragmentedisparate se încheagă,frîntură cu frîntură,trăsătură cu trăsătură, ca În acele miraculoase reconstituirice fac farmecularheologiei,portretul omului,Întreg şi armonios. Subtilitateacărţi],rafinamentulei stă în aceea ca, în permanentă,Caragiale
ni se Înfăţişeazăfără a fi cumva simplificatsau mutilat, ci cu personalitatealui
omeneascăîntreagă,vie, nctrunchiată.Atîta doar, că, de fiecaredată, atunci cînd
avema face cu cîte un aspectce intră în raza discuţiei,fie că e vorba de prieteniile scriitorului(Eminescu,Vlahută,Delavrancea,Gherea, Zarifopolş.a.) sau de
adversităţilclui (ex. cap. AfacereaCaian), de activitatea de gazetar (Gazetarul.
Reporterjudiciarocazional),de revizorşcolar (cap. Revizorşcolar)sau de director
al TeatruluiNational(Directoral TeatruluiNaţional)etc., tot altă şi altă faţetă a
portretuluie luminatăşi pusti în relief, explicată,documentată.De fapt, de multe
ori, biografiapare să fie o reeditare a itinerariuluiurmat odinioarăde autorul
însuşi,în expeditialui perseverenta,pîndit la tot pasul de feluriteriscuri şi întîmpinat de neprevăzut,itinerarpe care acum el ne este nouă călăuz.
Totuşi,unitatealucrăriinu are cumvade suferit,nu se fărîmă oare ea cînd,
de atîtea ori, portretul e făcut cioburi,studiat minutiosşi circumspectîn toate
detaliilepentrua fi În cele din urmă din nou reconstituit?Uneleparalelisme,repetlţii, afirmatiisuprapusese pot Întîlni,e drept, din cînd În cînd, pe parcursulacestei biografiicare, la o primă vedere,ar putea Într-adevăr,să pară lipsită de coerenţă, de organicil.ale,
dar, mai înt.îi,lucrarea trebuie judecată în functiede ceea
ce ea şi-a propus.Sincronică,Viaţa lui 1. L. Caragialenu se constituieca o biografie în proces,ea fiind mai degrabă o juxtapuner
e de momente(Copilăriaşi
tinereţea;Fiu, soţ şi tată, La Berlinetc. etc.) care configurează,
fiecare în parte,
rnereu o altă calitate morală sau intelectue
lă il scriitorului,unitatea ci, a lucrării,
rotunjindu-se,însă, în subsidiar.Mai mult, excelentulCreion,din final, este o sint.eză,definitivă,pe care analizeIuxurian
tă ce îi premerge,desigur,o revendicaşi,
se poate spune,o anticipa.Cu toată dispcrsiunca,- aparenta.-- a cărţii, un spirit de ordineşi de rigoare,strictă, ca şi geometrica,sălăsluiesteîn ea.
Pentru un "erou al lucidităţii". cum îşi vede Ş. Cioculescueroul ,nici
că se putea un spirit mai potrivit decît acela al cxeqetului său, natură, la fel,
hiperlucidă,
şi în
ordine ştiinţifică,
certeziană,
putea
spun"cu care
nu pînă
afirmă
mcicdată
nimic
la întîmplare,
pentrucare
fiecaream
fapt,
dezqhiocaf
răbdare
la
miezullui de adevăr, se rînduieştecu precizieîntr-lin sistem de relaţii. Trecînd
prin ciur şi prin dîrrnonmărturiile,datele atît de numeroase,uneori cont.radictorii,
false alteori ("documentele"
lui O. Minar,de ex.] sau numai voalate de trecerea
vremii,cercetătorulle retine numaipe acelea care prezintăgaranţii de autenticitate, la celelalterenunţînd,sau păstrîndu-Ietotuşi, dar numai cu titlu de curiozitate, ca beneficiude inventarsau, în fine, pentru pitorescullor (cazulanecdotelor
colportatede un D. Teleor].
Slujită cu. modestie,cu hărnicie şi devotament,religia autorului nu-i alta
decît respectulpentru adevăr.Dacă termenular fi aplicabi!şi în critica şi istoria
iterară.' s-ar putea spune atunci c biografuleste u verisi. Cruciadape care o
tntreprindeel îrnpotnva"snoavelor, a acelor "fantezllvmovate ale plăsmuitorilor
profesionali',a anecdotelorşi legendelorcare il-au făcut altceva decît să falsifice
existenţareală a scriitorului,are drept ţel demistificarea,urmăreştecu sfinţenie
tOCI.nai
restab!lireadeplină a adevărului.Desigur,prin înzestrareaşi prin deprinderile sale critice,exegetulnu era recomandatpentru alcătuireaunei vieţi romantate, şi el a ştiut să-şi facă, din ceea ce ar fi putut să fie reversulunei calităţi
un,stil, un principiumetodic,un crez. Şi chiar dacă, faţă de alţi mari maeştri,cla
viaturalui ar putea să pară mai modestă,în schimb,in mînuireaei el se afla mare
meşt.er.Printr-unsubtilproces de elaborare,el face ca, ceea ce constituiefarmecul
sau strălucireaaltor biografiisă pară, sub lupa lui severa şi sub pana-i ascuţită,
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picurînd uneori de malitie,paguboase.RefuzulIiteraturizării, al romantărhapare
deci, şi este, făril îndoială,un merit, de fond în primulrînd, al cărţii. Caraqia!e
nu e investitcu atributeleunui erou literar, lui nu-i este dăruită o a doua viaţa,
care ar fi putul.să fie artificială,dar îşi are viata lui proprie,adevăratăşi profundă,pe care cercetătorulo scsizeavăcu fineţe în puzderiade documenteaqonisite. Străin, cum pare, de orice vanitate beletristicăsau critică, Ş. Cioculescuse
dovedeşteîn schimb,încă o daLă,un ahotnic de documentevechi. Pentru altii,
poate, austeră şi ciudată nu mai puţin, aceastiiînclinaţiec pentru eruditul mlnat
de o curiozitatescormonitoareşi, totodată, circumspectă
o pasiune nu lipsită ele'
voluptate.Şi astfel,cercetătorulnostru, după ce va fi istovit o anumesursă, din
care a extras tol ce n-a scdpat ochiuluisau ager, se dedă cu delicii de rafinat,
de initiat, descifrării subtilităţilorde Lot felul, nu numai stilistice,tăinuite în
textele cu care are a se îndeletnici.Din această preocupare,cîştigulpentru exegeza caragialianăa fost enorm.Pe lîngă faptulcă noua ediţie a lucrăriilui Ş. Cioculescuc îmbogăţită,faţă de prima ei apariţie,cu trei noi capitole(!Revizor
şcolar, Un momentsentimentaldin tinereţe,Reporterjudiciarocazional),contribuţiile
documentare,dintre care foarte multe inedite,sînt îmbelşugateşi, fireşte, importante (cJtăm,între nenumăratealtele, capitolulObîrşiaşi ascendentii,în care nici
o .ramura românească"nu e de gilsit în arborele geneal.ogical lui Caragiale,
datele noi aduse în procesulMomolo,reconstituireaepisoduluiMicle-Eminescu
şi
multealtele).Existăchiar, în carte,o uşoară tensiune,cîteodatăcu o notă de senzetional,ehmentatăde elementele,incitante,de surprizăşi inedit, din atîtea şi
atîtea descoperiri.Iată Însă că nu întotdeaunaaceste documente,inserate in text,
dau lecturiivioiciuneşi pitoresc,cum gîndeşteautorul.Chiar dacă valoroasesub
raport strict informativ,pasaje întregi apar aride, sufocatede materialeleabundente,.încărcîndexpunereacare, astfel, alunecă,nedorit,în fastidios(v. mai ales,
cap. MoştenireaMomuloaiei,
greoi şi fară suflu,sau cel intitulatDrepturide (lUIoI,
salvat oarecumprin ingeniozitateapunerii în scenă, inspirată,de fapt, de dramaturgulînsuşi).
Preţioasăşi onest.iî,aCIibiaspecialistuluipoate că nu ar fi fost suficienta,ea
singură!pentru ca el să-şi atingă scopul.Pe lîn9ă formaţiade filolog, S. Cioculescu are, însă, o edevărată vocaţie de moralist,nu cu sensul de moralizal:or,
dar
in înţelesulfrancezal cuvintului,care presupunemtuiţicIină,pătrunderede psiholog,
o bună cunoaştereşi înţelegerea oamenilor,a ceracterelor,criterii de apreciere
moralădistincteşi în acord cu multitudineaîntîmplărilorsurprinse.
Cartea este şi o replică,una decisivă,la orice afirmaţieeronată, tondentioasă
sau incompetentecu privirela Caragiale- omul,care se va fi emis de-a lungul
vremii.Polemismulei, fie deschis,frontal, fie numai implicit,subînţeles,dar prin
asta nu mai lipsit de fermitat.e,
nu numaică învioreazăconsiderabillectura,cu un
nerv care, altfel, .ÎÎcam lipseşte,dar, în plus, se potriveşte de minune mai ales
acolounde cercetătorulse erijeazăîn anchetator.Fiindvorba de o anchetă,în care
compareun .caz" atît.de diticil,cu un "dosar"atît de derutant,e de la sine înţeles
că biografiacapătă cîteodatăo turnură ele proces,cu arqumentcpro şi contra,În
care adevărulse confruntăcu plăsmuirea.Aşadar,un nou proces Caragiale
...
O chestiunemai delicată,acum! Este adevăratcă de o judecatăşi de o sentinţa dreaptă autorul nu-şi absolvaeroul pînă la urmă, dar, cu toate astea, deşi
atîtea mijloaceale unei cercetăriobiectiveau fost.puse în joc, cumpănaadevărului,
să-i spunemaşa, din timp În timp lasă impresia,discret,că s-ar fi dezechilibrînd.
Portretullui Caragialee retuşat,pe ici, pe colo, unele asperităţise netezescşi-n
vremece calităţileomuluişi artistuluisînt împinseîn prim plan şi exploatatecu
destulă stăruinţă,păcatelesint, nu trecute cu vederea,dar, uneori, lăsate Într-o
penumbrăcare nu-l dezavantajează
pe scriitorulce a ştiut să-şi di.simuleze,elinsusi, de atît@aori, adevăratelepornirisau înclinaţii,să le spunem,de moment.In
cea mai adîncăşi echilibratăexegezădespre sine, să-şi fi găsit Caragiale,în persoanachiara celui chematsă-I judece,un apărător,elebuna seamăneaşteptat?Căci,
iată, se întreabă,la un momentdat, autorulşi interogaţialui, făcutăpe un ton puţin
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cam retoric,nu vizează,de fapt, în csentă,doar un episodinsular: "merilat-aoare
(Caragiale- n.n.)reaua amintirece i-a fost piîstratăde conternpor
aniz" Un răspuns
categorice dificilde dat, poate chiar contraindicat. prea e dificilăchestiuneaşi
bioqraful însuşi se eschiveazăuneori,dar unul indirectpoate să fie mai suqestiv
,
O amintirebună nu va fi lăsat Caragiale,cel care, pentru a pune mîna pe o parte
din avere,în procesulde potninăal Momuloaiei,
n-a şovăi!să se lepedede amîndoi părinţii.Şi oare nu Caragialeşi-a defăimatprotectorul,Tilu Maiorescu,cu tot.
felul de insinuărtşi calomniideşi moralmente,şi nu doar atît, un altul, în locul
său, i-ar fi fost mentorului.Iunirniiîndeajunsde îndatorat?Deşi în carte se speculează mult pe seamasentimentelorde camarader
ie, a vocaţieide prieten a scriitorului,În realitateegoismulfunciaral acestuiaîl împiedicăsă se dcvoteze-- asta
ar fi presupus,oricum,şi o anumitădoză de idealism,de care omul avea lipsă sa Se!devotezecu adevăratprieteniei.Legăturilesale de acest fel sînt, sau par, de
multeori, subsecventeunei exasperări,unei spaimede sinqurătatecare trebuiesă-I
fi încercatadeseape acest om eminamente
sociabil,cu firea lui exhibitivă,agorafilă,
şi ncsătioasăchiar şi de qloriole de () clipă. Aşa că dczcrtiunilelui Caragialedin
numeroaseleprieteniipe care le contracta,la fel ca şi revenirile sale, nici nu sînt
de mirare.Chiar în lipsa oricăruicomentariu,purtarea prietenuluilui Eminescuîn
"episodulMicle"apare, ca să nu folosimexpresiatare pe care i-o aplica o dată
VladimirStrcinu,mai mult decît lipsită de loialitateşi, în orice caz, prin conjunctură şi prin consecinţe,dezonorantă.Faptele au elocventalor, convingătoare,
chiar
şi atunci cînd le acompaniazăpudoareasau înteleqerea omeneascăa biografului
pentrueroul său. Căci întîmplăricum sînt cele de mai sus, şi multe altele, de acelaşi soi. nu rămînascunse,dar sînt.învăluite în nu ştiu ce curentde simpatiecare
scapă analizei,fiind nu dcnuntate,dar dcstăinuitecu discreţieşi eleganţă,rareori
cu asprime,niciodatăcu malitic,de multe ori în fraze sau formuleceremonioase
ca acestea: .actul său înceteazăde a fi perfect elcqant'","ne abtinemde la orice
cal'ficare"; "Sîntemnevoiti a recunoaştecă muloacclefolositede el nu au fost
cele mai elegante".Precumse vede, în balanţă.atîrnă mult observatiabioqrafului,
consonantăCIlaceea a. tatălui lui Canagiale,Luca,după care "hrea" omuluipurta
toată vina, iar nu "inimalui rea". Observaţiecare, cu toată interpretareaambiguă
la care s-ar putea preta, este una din intuitiilecentraleale cărtii,în jurul căreia
analizaptvoteezănu o dată, mai ales atuncicînd cîte o situaţiepare din cale afară
de dificilde rezolvat.
Că ofidelă
anumită
doză delasă
subsă
iectiv
nu e străină
acestei,ţ
biografii,
altfel,care
atît
de mult
adevărului,
seism
întrevadă
şi un episodf
cum
este acela
priveşte raporturiledintre Caragialeşi Maccdonski,Pledoarialui Adrian Marine,
mai pasionată,nu era, în esenţă, mai puţin vrednicăde crezare,mai ales că. nu
lipsea de acoloşi un nedispcnsabil,
"audiaturet altera pars" care, dincoace,a fost
lăsat deoparteşi care parcă dădea mai mult temei,mai multă greutate unor afirmaţii.Aşadar,acelaşicaz, două biografii,şi fiecare cu o altă optică şi altă interpretarc.Hotărît,obiectivitateadeplinăe sortită să rămînămereu,în critică,o nost.algie,pînă ce aceastava ajungesă-şi acomodezeşi alte mijloace,încă mai exacte,
de studiu.
Sigur,spiritulştiinţific,riguros,in care e conceputăViaţa lui 1. L. Caragiale
nu duce întotdeaunala expulzareaintuitiei,a fanteziei,care sînt chemateciteodată
ca, in acord cu datele existente,să suplineascălacunele documentarecare încă
mai persistă. In modestiaautorului,care ţine să-şi prezinte opera doar ca pe o
"contributiedocumentară",
fără nici o altă pretenţie,intră însă mai mult decît un
dram de cochetărie.Căci, iată, cartea mişunăde observatiipătrunzătoare,turnate
În formuleexpresive,clasiceam putea spune.• Cea mai radicalăsatiră caragialîană
nu este construcţiedeductivăa închipurii,ci intuiţie cu secret substrat "simpatic·
(p. 299).Calitateadominantăa omuluiera inteliqcnte,proclamăbiograful,adăugînd
rernarr-iisale o completarecare angajează,în egală măsură,şi scriitorul: "Intelîqenta lui Caraqiales("q5seaÎnsă pe tărîmulpropriu,in intuireeoamenilorcu discrepan]« între aparentăşi esenţă"(p. 333).Şi, în fine, între alte multe,o caracletizare căreia o fericităint.uiţieasociativăîi conferăun rplipf deosebit: "Un ames-
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tec bizar de bun-simţfundamentalşi de căutare a paradoxuluipentruplăcerea de
a contraziceşi a ului. Caragialereedita aievea pe Nepotullui Rameau.Stăpînea
ca un actor mijloacelesimulăriiîn convingerişi simţiri,în înduioşareşi patetism.
Imbrătisacu onduozitatepapistăşeascăsau invectiveca sub lucrareaunei furii
energumenice,
dar era lucid şi îşi gusta efectelede după.sticla aburită a lentilelor" (p. 335).
fără a fi un stiltst.necumun calofil,Ş. Cioculescu
este totuşiun scriitorcarepune
preţ destulpe exprimare,încercîndlot timpulsă Impacecît maiarmonios
preciziacuexpresivitatea.Dacăaccidentdeîn exprimare
nulipsesccudesăvîrşire,cum ar fi.Iost de
aşteptat,aceastaseva fidatorîndnu arabei,nulipseiel!?tact Iinuvislic,ci,purşi simplu,
faptuluicăvcqheaIilolooului mai intră,cîteodată,pretdeo clipă,în eclipsă.Astfel,"n-a
profitatnimănui"(p. 142)nu mi se pare cîtuşi de puţin în spiritullimbiinoastre,
după cum riscată e şi o formulareca: "Lucas-a simtit stingheritsă-şi recunoasca
primoqenitura"(p. 30); "licenţa,care le permiteatot felul de dostinderi"este o
destul de flagrantătautologie(p. 77), licenta însemnîndtocmai "învoire,permisiune"; e greu de înţeles pentru ce, În ochii lui Caragiale,ca şi în aceia ai bioqrafului său, de altminteri,"fugozitaleaU
va fi constituitun prestigiual Iui Eminescu,pe lîngă teîractatismşi inspiraţie?"a-şi aminticu scumpete"e o pxpresie
în preajma unei confuziisemantice,"scumpete"însemnînd,pe lîngă altele, spre
deosebirede "scumpătate",mai potrivit aici, "zq.Îrcenieu
(p. 109); a spune că
1. L. Caraqialea avut un revirimenlfaţă de "Convorbiriliterare"înseamnăa privi
cu prea puţină "scumpete"raportulîntre o idee şi precisaei exprimare.
In orice caz, lăsînd la () parte surprizede felul celor pomenite,desprescrisul
lui Ş. Cioculescuse poate spune,cu dreptate,că are rigoare,profunzimeşi exactitate de stil ştiinţific,mlădiatsavant cu o bună ştiinţă a mînuirii verbului dacă
nu srrplu- precis şi limpede, a,aer şi meticulos,uneori cu o usoeră tentă
evocatoare(căci autorul se foloseşteades de relatări orale ce i-au fost încredinţate) sau pigmentatde un umor secret,mai sărac În haz doar atuncicînd încearcă
să mimezeticuri caraqialiene,- într-o frază densa.şi plină de pondere.
Aceastacarte. lucidăşi adîncă,pe care Ş. Cioculescuo consacrălui.1. L. Caragiale,prin bogătia informatiei,prin probitatea-ideosebită,ca si prin redacterce
de care se bucură,ştiinţificăşi, nu o dată, captivantă,este o reuşita de exceptie
a istoriei noastre literare, una din puţinelebiografiiclasicepe care le avem, în
totul demnăde eroul ei, cu personalitatealui omeneascăputernica,atît de contradictorieşi originală.
Florin Palier

B. MUNTEANO,
Consiantesdiatecticniesen Iilteratureel en histoire,probIernes, reclierches,perspectiv
es, Paris, Didier, 1967,(.Etudesde litteratureetrangere
et oornp
aroc"),400p,
R. Muntcanoeste bine cunoscutpentru lucrărilesale de literaturăromânăşi
mai ales de literaturăcomparată,disctpltnăcareia i-a închinattoată viaţa. Forrnnt
la şcoala de rigoaremelodicăa profesorilorE. Baldenspcrqor
şi Paul Hazard,fondatorii publicaţieiRevue de Iittemlurecornpcree,el este de mulţi ani socrctarul
generalal revistei,colaboratordirect al continuator
ilor la conducere,J. M. Carn,;,
şi acum MarcelBataillon.In această calitate,şi ca membruîn ComitetulAsociatiei Internationalede literatură comparată,a publicatnumeroasestudii, cronicişi
recenzii În "Revue de litteraturc cornparec",.Rovue d'histoire lilt(raire de la
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Frence", "ntudesIrancaisea'":a perticipatcu comunicări,ca delegat al revistei,la
numeroasecongresenaţionaleşi internaţionalede literatură comparată,cu puncte
de vedere personaleşi înnoitoareîn această disciplinăatît de controversată,ca
definitie,domeniuşi metode.Trimisîn misiunede Asociatie,a prezentatcicluride
conferinţeÎn Statele Unite şi în Anglia.
Din volumelepublicate,reţinem două, foarte semnificativepentru orientarea
preocupărilorsale literare de durată,Litteroture roumoine,În .Panoramasdes litteraiures contcmpor
aines". la Editiorisdu SagiUaire(1933),tradusă şi în limba germană, sinteză pătrunzătoarea fenomermlui
literar românesc,şi Permanentefranceze, În EditiaFundaţiilor,din 1943.In primul volum,se fixa atitudineafermă a
unui comparatistrămas credinciostfildil,i
ilor sale naţionale,pe care le va servi
cu devotament.In Permanenteirtincev.e,se schiţa deja ideea acestor "constante
dialectice",pe care le studiazăacum în ultin.ul volum,Con.sţantes
ăiaieciiouesen
littetature el eri liistoire,
În aceastăcarte, B. Munteanogrupează,amplificatecu noi consideraţii,numeroaselo sale studii, articole şi comunicări,îurniinunrhial.c
Într-o qîndire sistematică, filozoficăşi istorică.Titlul de aspect paradoxal,COllslallles
âioloctiones,cxprimăr-onvinuer
ea sa de teoreticianal litoraturii comparate,că, In procesuldialectic dintre vechi şi nou, Între raţiuneşi sentiment,intre convenţiişi culoarelocală,
între societateşi individ,literaturaşi istoria se înscriu pe linia unei continuităti
:
de aici "permanenţclefranceze"din traditia clasică, dominatăde raţiune lucidă,
de requli şi retorică, de analiză pătrunzăloare,de 9U5tşi claritate; de aici şi
"constant.ele
dialect.ice",în care, îndărătul celor mai aspre contradictiiideologice,
străbatestăruit.or,o căutarede solutiişi echi.libru,o nevoiede cunoaşt.ere
şi explicaţie, vederi de perspectivă.
Depăşindmetodologialit.eraturiicomparateapusene,atentă la fapte şi studii
monocraficede erudiţie,autorulcaută adevăruldin Istorieşi literaturăîn sinteze,
rcaliza!« din cercet.areatcmcloreterne, care ii permit sa ajunqă la o filozofiea
literaturiişi a istoriei,conceputeca o activitatede cercetarein adîncimea sufletului omenesc,în toată complexitatea
lui, ajungîndpînă Ja formulareade legi. Literatura generalăpe plan orizontalse completeazăcu istoria ideilorpe plan vertical.
Modelulunui asemeneacomparat.istrealizator de mari sint.ezeîn istoria ideilor
este Paul Hazard,prin cele dOUA.
mari lucrări ale sale, [,0 ctise de 10 cotiscience
eutopeenneşi la Pensee cll'ropeenneou XVIII-e siecle, adevăratoreplici pentru
observatieascuţită a lui B. Munteano : "Pînă acum, în .studiilcnoastre, arborii
ascundpădurea,mai adesea decît pădurea ascundearborii". 1
In peqinileluclde relative la situatia, obiectiveleşi metodeleliteraturiicomparate,se afirmăun cercetătorîndrăzneţşi ambitios,vizîndeleparteşi adînc,foarte
rrodornşi nou, în cadrul disputelorduse pe plan mondialîn jurul acestor discipline. El întrevedelimpede"constanteledialectica".care opun .dialo.gului"aspectul "intrinsec",individualul-universalului.
Formulărilelui teoretice,sprijinitepe o
foarte bogată informaţiesi pe o experienţătrăită în contactuldirect cu comparatistii din toală lumea,reprezintăo poziţieindependentă,prin care depăşeşteeateqoric rroetodele
comparatismulu!
apusean,în sensul transformărilorradicale surveni:e în ultimii ani. B. Munteano apreciazădeopotrivăţările "mari" şi pe cele
.;rici", pentru contributialor la literaturauniversală.In comunicareasa la Conoresul AsociatieiInternattonalo
de literaturăcomparatăde la Utrecht, în 1961,unde
Tudor Vianu CIdemonstrat.convingătorvr.loarea universalăa liricii lui Arghezi,
teoreticianul.constnntclord.ialectice",la rîndul său, trata problemaUniversalism
şi autohtonie,pledîndcu căldurăpentru or'ginalitateaspecificăa literaturiiromâneşti, privită În perspectivauniversaJităţii.
În procesulinfluentelor,el acordălocul
cuvenitfactoruluireceptorşi creatiei originale,naţionale.Pentru el, comparatistul
'''.le în acelaşitimp un l.<)oretician,
un critic literar atent la structuraoperelor,şi
un istorical ideilor,urmărindsă realizezesinlezecreatoare,chiar cu riscul erorilor
posibileîn asemeneaconstructii.Istoriculri9uros nu excludeparalelismeleşi studiul temelorliterare,mai ales cînd reluarealor de-a lunqul istorieiliterare ateslă
lupta din sufletuluman,oscilîndîntre cei doi poli, raţiune sentiment,universal-
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individualşi autohton,convenţii-libertate.
Fidel elementuluide creaţie rezultat
din influenţe,considerateca un catalizatorcare deşteapUişi stimuleazăqeniul
naţional,autorul îşi însoţeşteformulărileteoretice,destul de aride, de exemple
doveditoarecă interesulcomparatistului
trebuiesă fie nu reeditareadintr-oţară in
alta, de idei, sentimente,teme şi moduride expresieliterară, ci t.ocmaiaspectele
diferenţialeaparute ca expresie a condiţiilorsocial-istoricerespective,purtînd
peceteaspecificuluinaţlonaă.Mai mult încă, din ansamblulprimeipărţi a volumului
Consuuiteedialectioue«,intitulată modest Aoeicus ttieoriquee,se desface o contributie importantăşi oriqinală la estetica generală,orientatăspre o lărgire şi o
adîncirea fenomenuluiliterar, privit.complexşi multilateral,spre un orizonttotodată mondialşi naţional.cu preocupareastatornicăde a valorificacreaţiilenaţionale pe plan universal.In acest sens, constat cu satisfacţiecă poziţia ideologică
Il lui B. Munt.eanocoincide,în larqă măsură,cu acea teorclizntă şi practicatăla
noi, în ultimii ani, prin volumulcolectivStudii de Iiteraturăcomparată(Editura
Academiei,1968)şi mai ales prin remarcabilasinteză de îndrumareteoretică şi
metodoloqică,Principiide liietatură couioarată,(Editurapentru literatură, 1969)
a lui Al. Dima,iniţiatorulşi animatorulnoului comper
alism românesc,
In partea a doua a volumuluisau, intitulatăsugestivConstantessttuctutales
et âialectiouee,B. Munteanostudiazăcu eruditieo serie de asemenea•constante"
r
si, în primul rînd. "principiileşi structurileretorice", analizateîn adîncime.de
la Platon,Aristotel,Cicero,Quintilian,pînă la umanistii Renaşterii,[anseniştiide
la Port-Ro
val şi la. Abate!e du Bos, din veacul al XVIII-lea.Această disciplină
a cindirli, formulatămal întîI de antici, a încercat sa evolueze,după naţiuni şi
secole,De la elocventade convenţii,ea a pătruns in poezie,orqantztndu-I
structurile şi impunîndu-ireculi şi canoane.Ea a orientatpe scriitori,intervenindades(a cu vigoareîn lunta de idei, ca celebra "Ceartăa Anticilorşi 11modcrnilor
",
dezlăntuităîn secolul clesicismulutfrancez,Fa a supravietuitpînă în secolul al
XIX-lea,evoluindşi adaptîndu-ş!formulele,după genuri şi epoci, dominîndmult
timp elocventa,chiar poeziaşi educaţiaqîndirii omeneşti.FaimoasaGrommatre/le
Port-Rov
al, alcat11ităde .solitarii" jansenisti,la 1670,de esenţă cartczienă,dă o
conficruraţic
nouă retoricii,în care linqvistiide astăzi au descoperitaspecte de
metodăstructuralistă.în secolulluminilor,retorica a formulatideea unităţii artelor. Sub asppctetrecătoare,stăruie legi eterne care reapar doat transpuse,ca mijloace de cunoaştere,de comunicareşi de convlnqere,de la mesajulliterar (etllOs).
la arta de a stîrni pasiunea(pathos).
Tntr-oistorie a retoricii,dorită de B. Munteanu,ar intra toate domeniileliterelor şi ale artelor,(ut PicturaPoesis), ilustrîndtensiuneadialecticăşi acordulunor
principiigenerale,cum sînt convenienţaşi culoarealocală, dogmatismulşi reiattvitaiea, raţiunea şi sentimentul,âoceie şi movere.Un asemeneastudiu ar lărgi
perspectivaistorieiideilor,ajungîndpînă la o gîndirefilozofică.Nu fără motivs-a
descoperitîn structuralismul stilistic şi literar o "nouă retorică",evident nu o
simplăreluare a cadrelorclasice,ci un sistemimpusde nevoianoastra de astăzi
de a ne organizauindirenşi expresia.După B. Munteano.retorica nu este un
simpluformalism.Ea constituieun cod ascuns al istoriei ideilor,adînc înrădăcinată în om. Ca dovadă,ea a evoluat, cuprinzîndmereu domeniinoi din gîndirea umană.
Retorulestetician din secolulal XVIII-lea,Abateledu Dos,acest "Quintiliau
francez",autorulcelebreilucrări "IReflexions
crislquessur 1C1
poe.sieel sur ta pcinture din 1719,studiat aici într-un capitollarg, ne aduce spre concepţiimoderneşi
personale.El a îndrumatcriticaspre sentiment,a consideratpubliculmai bun judecător decit profesioniştiiscrisului; sufletul,prin gustul spontan,previne raţiunea;
geniulcreatoreste mai de preţ decît studiulşi respectulrcqulclor. o operă poate
fi bună,chiar dacă iqnorcazăregulele,.şi rea cînd le urnwază.Abateledu Bos fotmuleazăpregnantideea sincretismu]ui
artistic, unitatea artelor, contopireapicturii
şi a poezieiînl.r-oexpresietotală. El admite regulele cînd ele exprimălegi şi
recunoaştecăa!'\a şi meteşL'lqul,
fără să asiguregE.;niul,
îl perfecţionea·l.d.
Aceste
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formulăriteoreticearată supleţeaşi rodniciarctortcii,practicatăinteligentşi personaJ.Sprijinitpe ernpirisrnullui Locke,el schiţeazăteoria nouă atunci a climatelor,depăscsteideEade docere,- respectulunor formuleînvaţete - prin rnovere.
- admitereacă totul se transformă,în continuămişcare.
Tot Abateluidu Bos i se datoreazăiniţiativa unei convingeripasionaleîn
elocvenţă,ea fiind,în ultimă instanţă,finalitateaformalăa artei, încărcatăcu un
mesaj de transmispublicului.Plăcereapersuasivădevine aici plăcere estetică, de
aici formulapasiunilorpersuasive.
Alte exemplede "structuriretorice" sînt analizatepentru aspectul lor de
.·constantedialecl.ice":Une theotie de la litteraiure diriqecsous la Revoltniouel
l'Emoireanalizeazăepoca în care limba şi exprimarearevolutiilors-au ridicat la
elocventaclasică,pentma da prestigiuideilor şi a convingeprin pasiune.Uete>
tie! deba; de la "raison"ei du ,coeur" cuprindeesenţa drameiinterioarea multor
IuministiIrencezi,deja ctstiqati de sentimentalismul
prcromantic,Ut Pictura Poesis discută contopireaşi unitatea artelor, în ciuda specificuluilor aşa de diferit.
Port-Rcvniel 10 stvlisttcueele 10 traaucttonpune În luminăgrija janscnlştilorde
a da traduceriîn acelaşitimp exacte şi literare,respectindrigurosstructurilestilistice ale modelelor.L'Buptietnisme
en France aLIXVlll..e siecle,commeexpression de l'ombiguitehumaineel stylisliquecerceteazăun aspect.de sociologielingvistica,în care se confruntătendinţaspre expresiadirectă,cu grija retoricăde a
respectaconventiile,atenuîndşi disimulîndadevărul.
În fine, paragrafulfinal.din lucrarea lui B. Munteanocuprinde,sub titlul
Un pMnomEme
a'oriemattonsvtuheiiqu»,Universalismeet au/ochtonie,o pledoarie documentatăşi călduroasăpentru creatia artisticăromâneascăvăzută in lumina
untversalitătii,Este un răspunsdat la CongresulAsociaţieiInternationalede literatură comparată,de la Utrccht,unde o temă propusăprivea Litera/urilede limbi
cu circulaţieuniversală,Iiteroturilesie limbicu circulaţieneunivetsalăşi t apotturlle
lor. Formulareaaminteştetitlul unei rubrici a revistei P. E. N. Club din 1958,La
liiteroiuredes petits pays face il L:univers.B.Munteano
considerăcă problemaţărilOTmari şi mici este greşit pusă, eC,OI1
al unor prejudecatirebele.Considerindaspectul ei dialectic,el afirmă,,: .C,ăcinu, poate exista universulfără patttculor,nici
umanismfără personolistn";Avintul spre universalitateal literaturii române se
sprijină pc "autohtoniainerentă "'1 ronqenltală,,pasionalăşi pasionată a unui
popor format în mod esenţial din ţărani, şi deci adînc înrădăcinatîn pămîntul
natal". Acest popor îşi are tradiţlrl« lui daco-romane,de esenţă populară,exprimate în folclorullui, aşa de viu şi astăzi,în scntimcnluldc,;iomenie,termenfără
echivalentîn alte limbi.
Adaug că teza lui 1. Zamfi.rescu,SpirilllaIităţi
româneşti,din 1942,arătase
deja,natura acestuiumanismpopular,care a permisnumerosilorintelectualiromâni
de originăţărăneascăsă atinqă realizărisuperioareîn multe domcn
il, admişiastăzi
printre valorileuniversalc..Literaturilemici pot produceopere mari, iată o nouă
.constantă dialectică",reprezentatăprin tensiuneaşi ciocnircadintre universa]is
mul umanistşi particularismul
local, in cazul spedal al scriitorilorşi al artiştilor
români.Aceştiarămîn legaţi de rădi1cinilepopulare,conditiecare nu-i împiedică
să ajungi'!.
la realizăride universalismde mare prestigiu.Mărturiileunor călători
sau scriitoride renumeîi întăresc afirmaţiacă există o personalitateromânească,
constituitădin conştiinţaoriginilorsale artisticeşi elinsentimentulobscur,- speranţă şi mîndric",
-- niiscutdin rezistenţaîn faţa incercărilor,deci din convingerea că va dura. Această Gulohlonieconferălitera,turiiromâneun caracter popular,militant şi umanist,emil a observa,t-odeja Tudor Vianu. Sentimentulînradăcilllltal autohtonieiconducela cunoaştereaele sine şi la creaţie. RomânulÎl5i
justificăeXisleliţ(J,
realizîndşi promovlnr111-şi
fiinţo.
Intr-o serie de portret.eviguroase,zugrăvitecu talent, B. Munteanoîşi docl!nHntcâ.zilafirmaţia.Iată-! pe Ceorge Enescu, muziciande reputaţie universală,
rămas pînă la moartefidel Impresiilorelin copilărie.latiJ-lpe Brîncuşicare, după
o cariHi:i.strălucitămondială,se înl.oarcela arla sculpturiiin lemn din Gorju!
natal. Toţi scriitoriirOIn[mi])(' care îi putCllIconsideraastăzi universali,prin con-
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tinutul umanistal mesajuluilot, prin eutentlcitataaşi originalitateaartei lor, M.
Eminescu,Ion Creangă,1. L. Caragiale,M. Sadoveanu,Tudor Arghezisau Lucian
Blaga,rămîn strîns legaţi 'de popor, de mitologiaşi de viziunealui cosmică,de
filozofialui. Ponderatşi metodic,autorul se înarmeazăîn toate aceste aprecieri
cu numeroaseînsemnăriale unor spcoial
isti şi critici străini în fata fenomenului
românesc,miracolde durată şi de continuitatein conditrun
i istoric'evilreqo. Cărturari români de mare vază pesl.ehotare, A. D. Xenopol,N. Iorga, Ovid Densusianu, "vizionaral latlnitătii",la care se mai pot adăuqa şi mari oamenide ştiinţă de renumemondial,ilustreazăaceastă "constantădiaJ(;etică":esenţă populară,
autohtonă,şi realizareele proporţiimondiale.Inteqrarea lor în universal,departe
de a-i îndepărtade matcă,i-a readus în peisajulflloralal tarii, cu puterea 11'a(1netică a tradiţiilorancestrale.Filozofialui Eminescudin LuceafărulSE'cxnrirnă
printr-unbasm popularşi în forma unei balade înr-ărcatede lirism şi de poezie
cosmică.Baltagullui M. SadoveanutranspuneMioriţape plan epic. Iar gîndirea
lui.. LucianBlaqa,odată cu eseurilede filozofiesistcruatică,îşi găseşteexpresiaîn
poezii de Ion popular.Viuoarea autohtoni«!ţărăneşti a permis scriitorilornoştri
absorbireatnflucnto
lor străine şi crenrce de valori univcrsalo.
B. Munteanomai constatăcă acelaşifenomenapare şi la scriitoriiromâniintegraţi in literaturafranceză.HclenoVacarescoevocă nostalgicîn Le Rhapsodede
la Dîmbovitza,
peisajul şi tradiţiileromâneşti,cu viziuneacosmicăa morţii.Principesa MartheBibescofoloseştecu deosebităintelegeremitologiapopularăromaneascăîn Izvor,pays des saules.Panait,Istrati 15iintemeiazătoată opera sa de povestitor,publicatăîn limbafranceză,pe peisajulşi pe realitătileromănesti,a căror
puternicăimagineliterară face din el un scriitor specificnational.Chiar şi Ana
de Noailles,născutăprincipesăBrîncoveanu,
după ce si-a refuzatmult timp originea
românească,considcrîndu-se
ca ,,0 fuziunede Helladaşi de Bizanţ",publică,spre
sfîrşitulvietii,în 1929,un lungpoem,Le Souvenlt des areux,undeîşi evocaoriginile:
Une enfantqui naquitsur la terre latine,
Et dont le revc fut.chantan]et pastoral,
Est puissammentliee au secret ancestral
Qui du bord d'un pays vers d'aut.resbords l'incline.
Dupăce aminteşte.le pavsanrieur, au eoeur mclencolique"
şi "ce pavs dora,
raisonneuret naîf", palatele,bisericile,mormintele,"t.ontC'edont mon osprit ignorant etait ne", ea se întreabăde unde îi vine geniul poetic, amintindparcă pe
Ronsardcare îşi atrtbuie o originedunăreană,aproapede ţara lui Orfeu şi de
mitul orfic:
Depuiscombiende tcmps prcpariez-vous,colornbes,
Le pur roucoulementque les dieux m'ont donne?
Cum observăAndre Monchoux,în recenziaconsacratăvolumuluiConslanles
dialectiqueen liUeraltzreel en histoire,in .Revue de litteraturecompan!e",avriljuin 1958,"Cartease termină fără o concluzieformală".Insă tot el adaugă că,
din ansamblulacestor studii erudite se desf,actotuşi două concluzii:pe plan teoretic, .existenţaacestorconstante,slructuralesau dialectice,realitateaacestormari
legi care ţin chiar de natura spirituluişi a sufletuluişi care conduc,într-un chip
greu de definit, dezvoltarealiterelor şi artelor"i pe plan practic, "o invitaţie
insistentăde a depăşi studiile anecdotice,pentru a tinti la sinteză".
In faţa greutăţilorconsiderabilecu care se poate construio asemeneasintez!i,
sprijinitănumaipe o analiză severă a unui material documentarimens,lucrarea
extremde valoroasă.şi cu perspectivevaste a lui n:,Munteaillo
constituie,,0 sinteză
de aşteptare".Este marelemerit al comparatistull1i
românde a fi încercato asemeneaconstrucţieîndrăzneaţăşi luminoasă,întemeiatăpe o îndelungatăşi boqatii
activitatede cercetareştiinţifică,condusăde un crez neclintitşi de o adeviîrată
aS'cczăspirituală,
N, 1. Popa

13

CRITIcA
ŞI BIBLIOGRAFIE
------------_._-------

235

OVIDIUPAPADIMA,
Literaturapopularăromând.(Din istoria si poetica ei),
Bucureşti,EPL,1968,724p,
In ultima vreme,folcloristicaromânăa inregistrato serie de lucrări teoretice prestigioase,lucrări a căror lipsă s-a făcut simţităo perioadădestul de tndclungată.Printre autori se numărăşi OvidiuPapadimacare a reunit Intr-unvolum
mai multe studii, de mare sau mai mică întindere ,pietre care vor putea servi
la construcţiaunui manualde folclor"(p. 5).
Studiileincluse în acest volum, după cum spune autorul, au fost elaborate
In ultimiidouăzecide ani. Aşadar,lucrareanu a fost conceputăca atare; cu toate
astea, orqanizareamaterialuluişi echilibrulintern conferitde valoareaindividuală
a fiecăruistudiuîi asigurăunitatea.CîtorvacapitoleLirica,Ghicitoarea,Desc1n/ecul,
autorulle-a consacratun spaţiu mai întins. Studiiledespre aceste specii sînt adevo.ralcmicromonoqr
aftt în care bO(Jiîţia
informaţieise împleteştecu analizaminuţioasă a faptelorluate în discuţie.Autoruls-a oprit cu aceeaşicompetenţă,asupra
unor chestiunide istoria folcloristicii(Adol!SchuJlerusşi folclorulromânesc)precum şi a unor teme care nu ţin neapărat de preocupărilesale curente (Neagoe
Basarab,MeşterulManoleşi V1nzătoriide umbre; Vechi legături între cîntecul
de lume românescdin Trcuisilvanla
şi cel din Ţara iRomânească
ş.a.).
Chiar dacă sînt mai restrînse ca întindere, cele cîteva studii care fac
obiectulultimuluicapitol al lucrării (Valori plastice in poezia noastră popularăi
Proverbulca formă de înţelepciuneşi Substanţapoetică a mituluifolcloric)sînt
la fel de substanţiale.
în primul capitol,Denumireaşi aspecteleliticii populare,subliniindbogăţia
şi unitatea acestui gen pe intreg cuprinsulţării, autorul ia in discutiedoina,
.Iirtce vietii cotidiene",referindu-semai ales Ia vechimeaşi varietatea acestei
specii.Doina,ca formă de artă, este supusă în continuareunei analizeamănunţite, insistlndu-se aspura unor derivate locale (daină, duină, hora, horia, hore)
a căror analiză temeinicăti prilejuieştecercetătoruluiobservatiiinteresante.In
legătură cu locul doinei în cadrul cînteculuinostru popular, Ovidiu Papadima
urmăreşteatitudinea autorilor principalelorcolectii de folclor, fată de această
gpecie,conturîndmeritelesau scăderilefiecăruiadintre ei. Cercetindşi lucrările
folcloriştiIormuzicologi,precizeazăcă Bela Bartok este .prjmul care aduce lumină în această probernă,stabilind clar locul doine! intrei celelalte cîntece şi
natura ei ca melodie"(p. 24). In finalul acestui capitol autorul conchide că
doinaeste mai uşor definibilăca speciemelodicădecit ca speciepoetică.
Universulliricii populare este descompusin univers fizic, care cuprinde
peisajul local, personajeşi elementeistorice,poezia muncii, cerul, rîurile, muntele, codrul, anotimpurileflora, fauna, creaţia mîiniloromului,şi univers moral.
în care sînt inclusecîntecelede înstrăinare,de cătănie,de haiducieş.a. In cadrul
universuluifizic al Iiricil popularesînt analizateminutiosîn primul rînd sensurile imagisticeale floreişi faunei.Cercetareauniversuluimoral al Hriciipopulare
duce spre o înţelegereprofundăa împrejurărilorîn care au luat naştere c!ntecele
de dor şi jale, de :înstrăinare,
de cătăniesau haiducie.
Definireaspeciilorincluse în capitolulal şaselea, (Strigături,cln/ece de joc,
cinteceluătoareÎn rîs), este usurată elefaptul că autorultine seamade toţi factorii
care le generează:petrecerile,în centrul cărora stă dansul popular,nunta, jocul,
precumşi "drumurileparcursepe jos noapteaU (p. 145).
Clasificareape care o propune autorul (cîntece de joc, strigături comandă
de joc, cîntecesatirice,numitede luare In rîs 1, strigăturila joc, strigăturisatirico,
strigăturila nuntă, strigăturiIa ospeţeşi chiuituri1eqăinti)mai poate fi discutată.
Ca si'!venimdoar cu o singurăobservaţie,noi considerămcă "strigăturilela nuntă",
1 După AL Vasiliu,Ctniece,ură/uri şi bocete ale poporului,Bucureşti,1909.
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"strigăturiJela ospăţ" şi "chiuituriJegăinii", formeazăo singură categorie: strigături la nuntă.
Cu aceeaşi metodă, riguros şiiintitică, este cercetat şi cîntecul de leagăn
(genezastructurapoetică si muzice
lă, formelesimplesau complexesub care circulă) în legătură cu care autorul demonstreazăcă, mal ales sub raport melodic
se întîlneşte adesea cu doina şi chiar cu bocetul.
În capitolulGhicitoareaşi formeleei de artă, după ce este analizatădefiniţia şi tipologiaghicitorii,se trece la cercetareaoriginiişi a substratuluiuniversal
al acesteispecii,la istoriculghicitoriiromâneşti,la universulei poetic,la formele
de artă pe care le îmbracă,la structuraei internăetc. De asemenea,reţin atentia
observaţiilepertinentereferitoarela raportul în care S2 află ghicitoareapopulară
faţă de cea cultă, precumşi unele consideraţiiîn legătură cu specificulcreaţiei
In ghicitoare.
Camîn aceeaşimanierăeste tratat Desclnieculşi structurasa artistică.Publicat, în parte, încă din 19652,studiuldespre descînteceeste împărţitin patru mari
capitole:Origini,Formeelementare.Trpuri,Descînteceleşi realitateasocială,Structura artisticăa descînteculuişi Corespondenţa
cu celelaltespecii ale creaţieiorale.
Procedeelespecificeale desr-întecului,
ca formă ele artă, sînt subliniateprintr-o
amplă analiză a aspectelorlui esenţiale,în rapori. cu celelalte specii Iolclorice:
basmul,legenda,cînteculbătrtnesc,cînteceleşi jocurilede copiiietc.
CapitolulTradiţia popularăşi Ştefan cel Mare, include şi cîteva observaţii
teoretice asupra legendei.Autorul face o adevăratădemonstraţie.a netemeiniciei
tezei romanticepotrivit căreia in folclor s-ar păstra resturi, fraqmenteistorice
propriu-zise,pe care cercetătorul,culegîndu-leşi suplinindlipsurile,le-ar putea
adăugaistoriei,completînd-o,
El mai precizeazăcă .folclorulnu face istoric,pentru că gîndireafolcloricăse Îndreaptăspre înţelesuladînc al faptelorşi al fiintclor omeneşti".
Subtitlullucrării(Din istoria şi poetica ei) ar putea sugera,la prima vedere,
un oarecare echilibru,ce întindere,între aceste două compartimente.
Parcurgînd
lucrarea însă, ne dăm seama că lucrurilenu stau nici pe depart.eaşa. Singurul
studiu,propriu-zis,de istorie a folcloristiciise referă la etnografulardelean,de
origineqerma'Ilă,
AdolfSchullerus şi la relaţiilesale cu folclorulromânesc.
Mai restrînse,dar la fel de bine tratate celelaltestudii se ocupă de: unitatea valorilor plastice în poezia populară (Valori plastice în poezia noastră
populară)filozofiapopularăcondensatăîn proverbe (Proverbulca formă de înţelepciune).ipoteze privind datarea baladei Meşterul Manqle (Neagoe Basarab,
MeşterulManoleşi Vînzătoriide umbre).consideratiidespre Făt-Frumos,(GînduIl
mai vechi despre Făt-Fwmos)etc. Solicitînd,aproape în egală măsură, interesul
specialiştilorşi al oamenilordornicide cultură,lucrarealui OvidiuPapadimaconstituie o contribuţieînsemnatăla dezvoltareafolc1oristicii
româneşti.
1. H. Ciubotaru

GH. VRABIE,
Polciotistico română.Evoluţic-Curenle··.Melodă,
Bucureşti,Editura
pentru literaturii,1968,"Studiiele folclor",445p.
Pe autorul volumuluiFolcloristicaromână I-au preocupatconstantprobleme
de metodologie
a disciplinei. Celorcare încercau5-0 considereo anexă a literaturii,
filologiei,istorieisau filozofieiculturii,Gh. Vrabiele opuneaîn 1947o încercare
de cercetareslstematică,de autonomizarea folcloruluiprin delimitareadomeniu2 In "Revistade istorieşi teorie literară",t. 14, nr. 2, Buc.,1965,p. 357--368
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lui şi schitareacîtorva principiişi metode proprii. Introducereala volumulsău
antologic Folclor românesc (Ob,ect-Principij-Ivletodă),
publicat. atunci la Craiova, era de fapt o introducerein istoria folrlorisucli, realiziatăprintr-o expunere succintă.a etapelor mai importanteîn Iolcloristiceeuropeanăşi a raporturilor lor cu folcloristicaromână, concluziilerelevînd ideea că "folcloruleste
o disciplinăcu caracternational"(p. 43). O cercetareîn adîncimea problemelor
expusedoar atunci a izvorît din nccesit.ătileunui curs predat de autor în ultimii
ani. la Institutulpedagogicdin Piteşti. Rezultateleacestei cercetări le Însumează
recentulstudiu de sinteză,meritoriumanualde istorie a folc:loristicii
române.Sistematizareamaterialuluişi interpretarealui se face după mai multe criterii, cronologic în primul rînd: urmărirea indeaproapea istoriculuiinteresuluipentru
Iolclor la români,dar Iinzîudspre dfc1păşirea
acestuie,prin adoptarea expunerii
sinteticea evoluţieiideilor pe curenteşi şcoli folclorice.Perspectivalucrării este
mult lărgită faţă de cercetarea anterioară.Cu fi.ecareetapă investigatăautorul
studiuluimenţinecercetareain planul comparativ,urmărindins.stent Iolclor
istioe
românăîn cadrul european.De la începutne apare orientareageneralăa scriitorilor folclorişlişi a specialiştilordin acest domeniude il se alătura spiritului
folcloristiceuropean,afirmîndşi în spatiul românescidei comune.Dar, cunoscînd ideile veacului,Alecsandrisau Hasdeu,de pildă, s-au ridicat pe valori naţionale, impunîndpoziţii noi şi aducînd astfel contributii remarcabilela însăşi
dezvoltareafolcloristiciieuropene.Alteori - în perioademai recente- O. Densusianusau D. Custi au luat-oînainteafolcloristiciigenerale,afirmîndidei originale.
Ch. Vrabie Întreprindeo biografiea ideilor în cele cinci părti delimitatecu
claritate. inceputurileJolclorisUc.iJ
române (Partea I-a) se leaga de preocupări
de folclorîn vechealiteraturaromânăla Dosoftci,Neculce,ConstanlinCantacuzino
stolnlculşi DimitrieCanterrur.AproprercaPsaltiriilui Dosofteide poveştilepentru
copiiale lui Ch. Perraultne pare torteta,chiar dacă autorulinvocănevoi culturale
asemanatoaredin care s-ar il născut ambelelucruri.Cuvintelorlui Neculcenu li
se acordăprea mull spaţiu.In schimb,contribuţiastolruculuise relevă mai importantă decît a contemporanilor
săi, umbrrtătotuşi de cea a lui DimitrieCantemir.
In epoca luminilor.dlsciphnaprogreseazăprin aportul ardelenilor.Ch. Vrabie
considerăApelul lansat de intelectualitateaardclcnna pentru cultivarea limbii
şi adunarealiteraturtipopularedrept actul ele naştere al folclcristicriromânemodernc, La, BUldai-Die!loanu,
care ,a vcnrt în contact cu intregll'lcu'rentnou, din
literaturaeuropeanăa epocii sale, se analizeazăsubstratulIolqlorical Ţ'iqcuiiadei.
Intre diferitelepozitii Ideologicese stabilesc filiaţiii teorctizârile ivite pe parcursul etapelorsînt discutatepe fundalulgeneral al evoluţieiştiinţei şi socictuţu.
in prunclodeceniiale secoluluial XIX-lea,scriitorişi oamenide cultură: Iordache
Colescuvornicul,Gh. Asachi,Anton Pann manifestămare interes pentru limba
i folclorulromânesc.Primeleculegeriele folclor românescse datorescunor iniţiative modestevenite din partea lui N. Pauletti sau DimitrieArdelean,dar ele
pregătescopera săvîrşită de Alecsandrila mjilocul secoluluitrecut. Un moment
ImportantÎn evoluţia folcloristiciieuropeneîl constituie epoca romanticădm
pnm.ajumătate a secoluluial XIX-lea,prelungităpînă tîrziu, către sfîrşitul lui.
Partea a II-a a studiuluiabordeazăFolclotisticawmână în epoca romantică,
urmărindsuccesiv activitatea folcloristicădin preajma anului 1848,concretizată
în contribuţiileteoreticeale scriitorilor:1. EliadeRădulescu,CeorgeBerit, M. Kogălniceanu,N. Bălcescu,C. Negruzzi,Al. Russo, T. Cipariu . istoricul colectiei
Alecsandri
i poeziapopularăca mitologieşi cei dintîi culegiHoriai prozeipopulare.
Colecţialui. Alecsandridin 1866este privita ca operă a qeneraţieide la 1848.
Leqăturilelui Alecsandricu folclorulsînt ducidate de autor cu pasiunearestabiliri.iadevăratelormerite ale scriitorului.
Partea a III-a este consacratăcontribuţfilordinuHimele decenii ale sec. al
XIX-leaîn direcţia esteticii poezieipopulareTitu Maiorescufiind cel dintîi critic literar caTetratează poeziapopularăca valoare estetică,In apreciereafoldonilui la .Convorbiriliterare". A. D. Xenopol,filozof al cultu.rii,îşi are merite
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puţin cercetatepînă acum.Eminescu,Creanqă şi Slaviciau o atitudinemai mult
de scriitorifată de proza folclorică.O adună şi o .prelucrează"intr-un mod cu
Lotulpropriu. Şcoala folcloricăa lui Hasdeu studiază folcloruldin perspective
noi. Informat,erudit, Hasdeu Iorrnulcezăteorii ca cele privind geneza şi fenomenulcirculaţieiîn folclor,care pot figura în orice antologiede asemeneanatură.
Partea a IV-a discutii folcloristicaca ştiinţă de sine stătătoare.Momentul
este marcat de apariţia .ŞezătoriiUlui Corovei,1892,prima revistă dedicată exclusivfolclorului,ale cărei materialepublicatesînt de mare valoare pentrustudiul limbii şi literaturii populare. O an.aliză a acestor materiale lipseşte În
manualul lui Vrabie. Autorul adoptă modalitateaÎnfăţişării activităţii folclorice a colaboratorilorrevistei, acordind prioritate, fireşte, mentoruluiei, Artur
Gorovei.Selectareacîtorva aspecte din bogata corespondenţăa lui Corovei,nepublicatăîncă integral,ar fi pus în luminăşi alte merite,în afara celor subliniate,
ale acestui neobosit şi pasionat animatoral culegerilorde folclor. O întreagă
pleiadă de folcloriştiînvăţători şi preoţi: C. Rădulescu-Codln,Ceorqe Catană,
G. Alexici, Enea. Hodoş, Al. Ţipleu, Tit' Bud i-au urmat exemplul,culegînd
folclorşi publicrndu-Iîn foi scoase cu mari sacrificiimateriale.Nu totdeaunaculese după principiisuintlncc,multe din textele lor sint îndoielnicesub raportul
eutenticitatii,dup.i cum multe surprind realităţi folcloricedin epocă. Specificul
activităţii acestor folcloriştişi conditiileîn care au lucrat meritau o discuţie
mai amplă. Observaţiarămîne valabilă şi pentru celelaltereviste de folclor,apărute după primul război mondial,care, deşi n-au determinatcurente, au cultivat.
şi ele un rr.cdiufolcloricspecificunor centre de viată.
Etapa după 1900în dezvoltareafolcloristiciiromâneeste disr.utatăde autor
cu observaţiiargumentateşi concluziidemnede relevat, Atenţia se concentrează
asupra celui care a impusun ritm nou cercetărilorfolcloristiceromâne,nou chiar
fată de cea europeană.Ovid Densusieriu.
Printr-olecţie universitarăFolclorulcum
trebuie înţeles (1909),ca şi printr-o serie de studii Iăcute de el si o intreaqă
şcoală(1.A. Candrea,TaehePepahaqi],el este un precursoral .faptului viu" din
folclor,despre care vor vorbi rnai tîrziu i Arnoldvan Ccnncp,RafaeleCorso şi
G. Vidnssi, il fost primul care a man.Iestatinteres pentru un folclor al prezentului, susţinutmai tirziu şi de Albert Marinusîn Belgia,ca şi de Adolf Spamer
în Germania.Competentanalizatoni s-eu părut: raportulfolclor-istorieîn viziunea lui N. Iorga; dintre folclorşi literaturăha C. Ibrăileanu,M. Sedovesnu,Lucian l3laga,I. Pillat, V. Voiculescuşi Mircea Eliade; raportul folclor-sociologie
în concepţialui DimitrieCusU, creatoru1 scolii sociologicedin Bucuresti.În ce
priveşte controversadintre D. Caracostea şi P. Caramanîn problemaistoricităţii
baladei populere la romăni, Gh. Vrabie adoptă o poziţie medianăîntre teoriile
extremisteale celor doi specialişti,rcluînd discuţia mai amplu în vol. despre
Bolad«popularăromânească.
Capitoleledespre studiul laturii melodicea creaţiilorpopulare (C. Breazul,
C. flrăi1oiu,naIion Cocişiu,Bela Bart6k)şi raportulfolclor-enl.ogralfie-artd
populară:
G. Vîlsan, RomulusVuia, Simion iVlehedinţî,
N. Iorga, G. Oprescu,Al. Dima,
încheieaceastă parLe,cea mai dezvoltatăil volumului.
In ultima parte privind Folcloristicaromână în ultimeledecenii, cercetarea
este adusă la zi. Aceastdparte are mai mult aspect ele bilanţ al realizărilordin
ultimiiani prin arhive, instituţii,societăţi.Autorulconchidecă nu putem discuta
acum despre o .teorie generală nouă a folclorului".NecesIlaLeaediţiilor critice
de folclor este pusă în relaţie cu progresulviito,arelorstudii interpretativeale
diferitelorproblemedin istoria folcloListicii
rornâne.
In ansamblu,Ch. Vrabie ne oferă o lucrare de concepţie,de investigatie
multi1ateralăa·suprafolclori·sticii
noastre. Studiul evolutiv al curentelorde ideii
despre folclorpe ramuri (literatură,muzică,etnografie,coregrafie)şi a metodelor
diverselorşcoli în folclor a fost menit a demonstracititoruluică spiritul nostru
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Iiterer n-a fost predomin
et numai de .influenţe" mai vechi sau mai noi. În
toate epocile cercetate,scriitori,istorici, etnografi,critici de artă, geografi,Iilozof],pedagogis-au ataşat de cunoaştereasau studiereacreatiilornoastrepopulare,
LuciaHopti

ADRIANMARINO,Introducereîn critica literală, Bucureşti,Editura tineretului, 1968,554p.
Aşteptatăcu interes legitim,cartea lui Adrian Marino răspundeunor necesităţi stringente,izvorîtedin însăşi realit>at.ea
noastră literară, Ea este, cum singur autorulo defineşte,un .eseu teoretic",al cărui scop a fost să realizeze.un
studiu pe cit posibil completal problemelorcritice, o fundamentare,
reorganizare
şi cercetare analitică a principalelorteze, dintr-o perspectivăunitară, în cadrul
unei lucrări de sinteză", O întreprinderede asemeneaproportiicu greu poate fi
prezentatărezumativ,întrucît diversitateaproblemelorpe care le cuprindeeste
de-a dreptul enormă.Nu este nici o exagerare în această afirmaţieşi numai
cine nu. cunoaştelucrărilestrăine similarear putea să o nege. Reducîndcrilica
la un nivel meşteşugăresc,multumindu-sccu un şir de îndrumăriteoreticeşi
recomandărireferitoareha prozodie,genuri şi specii, multe din lucrările străine
similarededicatecriticii literare sînt izvoritedin ceea ce am putea denumi,prin
cxtensiune,"practicalcriticism",Exceptiiledesigurnu lipsesc şi am aminti,Între
ele, lucrările lui D. Daichcs,N. Fryc, S. E. Hyman,Serge Doubrovskyşi ale
altora. Inrudindu-secu aceştia, Adrian Marino concepe critica literară Într-un
sens ce depasestepragmatismulminor, tinzînd către o filozofiea operei literare,
către o terutalivăde a pătrundedincolode aparente,în scopulevidcnţierriesenţelor.
Concepţiadespre critică a lui Adrian Marinonu poate fi înţeleasăin intregime şi cu clamtatcfără a pleca de la .afirmaţia fundamentalăcă .obiectulcriticii
literare este nici mai mult nici mai puţin decît opera literară, în înţeles larg
"literatura",concepută.-.. fireşte - ca .artă", ca .artă literaţci·. Critica literară
pleacă în mod inevitabilde la proclamareaexistenţeioperei literare, care, dacă
este bine citită, spune despre ea totul, dar absolut lotul",".
Tranşîndu-şipoziţia
cu fermitate,autorul Iutroducetiiface din critică o axiologiea operei, ceea ce
o defineştefără echivoc,distinqrnd-ode acele teorii care încearcăsă o subordoneze unei axioloqiifie filologice,fie politice,fie psihologice.Intre artist, poem
şi cititor,Marino alege poemul_..-.- in sens larg -, pe care îl instituieca obiect
suveranal criticii.Openade artă nu mai este socotităun simplumijlocde comunicare Între artist şi cititor, ci, căpătîndun statut superior,este instalată Într-un
domeniu.propriu,cu. totul specific.Din orice perspectivăar fi privită, a autorulul sau a cititorului,opera Iiterarăaparţineastfel unei realităţi estetice.
Consecventprincipiilorproprii, Adrian Marina insistă, la inceputul cărţii
sale, asupra structuriioperei literare, distingîndo substructură,o structură propriu-zisă şi o suprastructură.Substructuraînsumează•totalitatea factorilor solidari şi interdependonţ!care actioueez
ă asupra operei literare în stadiul său
pre-forrnal"
j în consecinţă,ea cuprindestratul antropologieal arhetipurilor,stratul soclal-Istoric,cel btoqraf şi cel a.l proiectelor. Structura propriu-zisăîşi
dezvăluiecîteva din trăsăturile ei particularej dintre acestea, unitatea, orqenicitatea, totalitatea,interdependentadintre tot şi părţi, coeziuneainterioară îi asigură o configuraţieunica, singularăşi irepetabilă.Suprastructurae o cornplinire
indispensabilăa straturilor anterioare.Ea finisează ansamblulşi întăreşte amănuntele în cursul receptării operei de către cititorj suprestructuraar fi, qrosso
modo,ceea ce trece dincolode sensul literal, pe care îl transcendeîntr-o poli-
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semie specifică.Privite în liniile cele mai generale ale lor, cele trei elemente
componneteale structurii unei opere literare ar avea trei corespondente:substructurii(în măsuraîn care includegenezaIn sens larg) i-ar corespundeartistul,
structurii-.- opera, iar suprastructurii- criticul.In nici un caz prin aceasta nu
se poate înţelegecă critica ar avea a face numaicu suprastructura,căci obiectul
ei fiind opera,ea e datoaresă ia în consideraţietoate problemelepe care aceasta
le ridică.
Capitolulurmător se opreşte asupra obiectivelorcriticii, dintre care este
amintită .descoperireastructurii",adică acel act prin care criticul reuşeşte să
surprindăşi să precizezeansambluloperei investigate,organicitateaei indiscutabilă. In al doilea rînd, cril.icaeste datoare să fixeze sensul pe care i-l relevă
structuradescoporttăanterior; imanentoricăruifragment,sensul se află în stare
latentă şi este pus în evidentănumai de o explicaţiecoerentă.Din acest punct
de vedere, Adrian Marino face o distinctieutilă între sensul operei şi intentia scriitorului,despre care afirmă,pe bună dreptate,că nu poate fi luată drept
criteriu de judecată. O dată cu descoperireaunui sens, critica literară se Îndreaptă către discutareamultitudiniide semnificaţiiimplicateîn sensul primar
şi generatede el. OperaţiaDUeste dintre cele mai uşoare, dată fiind dialectica
extrem de vie a semnificatiilor;divergente,ele au tendinte centrifuge,pînă
cînd din mozaicullor se clarificăo structură; din cauza polisem
iei operei literare, din aceleaşisemnificatiise poate ivi o altă suprastructurăşi un alt sens,
în funcţiede o diversitatede motive.Se desprindeastfel, încă din acest punct,
unul din criteriilevaloricepe care Adrian Marino11va afirma ceva mai tirziu:
polisemiapoate face ca o operă literari!sii aibă valoare(în nici un caz o lucrare
minorănu va reuşi să atingă numărulmare de semnificatiial unei capodopere).
Cum o explicaţiea acestei polisemiiera necesară,autorul lniroclucet
ii apelează
la context, identificîndu-Icu semnificaţia;Cll alte cuvinte .opera literară are
atîtea semnificaţiişi deci intelesuriîn cîte contexteorganicepoale fi integrată".
Se înţelegede la sine ci termenulcontext are aici un înţeles foarte general,cuprinzînd un complexde sibuaţiigenerat de interrelatiile multiple ale trinităţii
artist-operă-cititor.
Scopul analizei semnificaţiiloreste .reconstituireauniversului
operei",adică a acelui ansamblude o sfericitat.eperfectă,dedus numaidin operă
pentru că îi este imanentei, Cu toate acestea,opera însăşi nu este suficientă.
Spre a o delini deplineste necesarăsurprindereaa ceea ce AdrianMarinonumeşte
,esenta originală",adică "o energie genuină",o "fiinţiiÎn sine şi pentru sine"
şi tocmaide aceea de o or.iginalitate
pură, nealterată.La ea nu se poate ajunge
decH prin cercetareaintrinsecăa logiciişi a intentieiimanentea operei. Toate
operaţiileamintitepînă acum conducla ceea ce se numeşte•valorificare",care
e, de fapt, însăşi raţiunea de a fi a criticii literare şi constă din întrepătrunderea dialecticădintre obiect şi subiect,dintre operă şi cititor. Rezultatulacestei
serii de operaţiieste următorul: "criticulse integreazăsistemuluioperei, ii intuieşte sensul, îi surprinde "intenţia".O continuă ipotetic într-un plan propriu,
"re-creaţie",care determinăo confruntareîntre viziunea sa şi rezultatul lecturii. Cînd potrivirea se constată, ea duce la consimţire.Opera "place", este
.bună", în timp ce nepotrivireanu place" şi atunci opera devine .rea", neizbutită.
Sentimentulşi judecata de valoare se naşte, in critică cel puţin, numai prin
această compararea unei voinţe creatoare cu un rezultat, în funcţie de apropierea sau depărtareacelor două repere. Opera şi-a atins obiectiveleimanente
propuse?Este reuşită, are valoare.Nu? Este lipsită de valoare".rnfine, operaţia •finală, după acest preambul,este demonstraţia,altfel spus - concretizarea,
punerea în evidentăşi acceptareaca atare a esenţei originalea operei prtntr-o
serie de procesede natură pur intelectuală,al căror scop este însă de a întări
emotia,de a definivaloarea,uneori cu ajutorul"imaginiicritice".Rezultatulva fi
o critică estetică,adică () criticiibazată pe criterii exclusivintrinseci,dedusedin
legile interne ale operei literare.
Cel de al şaselea capitol analizeazăjudecata critică, nu însă înainte de
Il 'preciz.acă, în ultimă instanţă, critica nu se învaţă, deoarece este o vocaţie.
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Este un punct asupra căruia Adrian Marinorevine mereu şi pe bună dreptate.
Din aceastăperspectivăsint considerate:spiritul critic (socotitmai puţin o formă
a inteligenţei,cît mai mult un sentimental valorii) şi sensibilitateaestetică (cu
acest prilej discuttndu-soformeleei general acceptate: plăcerea, gustul, impresia, intuitia şi simpatia).Nu este negată importanţaexerciţiu
lui şi a cultivării
facultătilorcritice, recomandatein scopul îmbinăriicit mai perfecte dintre gust
şi eruditie. La acestea se adaogă raţionalizare
a sensibilităţiiprin analiză şi
comparaţie,exercitate exclusiv asupra operei literare. In sfîrşit, ultima treaptă
este aceea a conceptualizăriisensibilităţiiestetice. Se discută cu acest prilej
chestiuneaistoriei şi se insistă asupra controversateiprobleme a diacronieiin
structuralism.Soluţia pe care o aduce Adrian Marino, izvorîtă dintr-o dialectică totdeauna prezentă,pleacă de la considerareastructurii "ca o posibilitete
permanentăde integrare şi referire contextuală".In consecinţă,cele două conştiinţe (istoricăşi structuralistă)nu se mai exclud,ci Se complinesc,contribuind
la precizareacriticii literare. Nu mai puţin clar este Adrian Marino şi cu prilejul discutăriirelaţiilor dintre istorie şi critică. Poziţia fundamentalăeste următoarea: critica stabrleştovalori (estetice),pe oare istoria Iitcrară le pune în releţie. Radicalismulpoziţiei este extrem: .originalitateastructurii literare, privită
în esenţa sa ultimă,n-arc istorie.Ea nu reprezintăun fenomende repetitie,nici
de imitaţie,nici de evoluţie.Faţă de surprizacontinuăcare este creatia, ancheta
istorică,preocupatăprin însăşi tehnica şi destinaţiasa de continuitate,uniformitate, nu poate fi decît ineficientă".Origineaacesteipoziţiise află într-o altă afirrnatie, la fel de categorică,potrivit căreia esenta operei literare este irepetabilă
şi deci nu are antccedenţişi consecvenţi.Nimicmai adevăratdecît această fermă
şi binevenităîntărire a caracteruluiunic al operei literare. Transpusâînsă într'un ansambluistoric,oricăreiopere literare nu j se mai pot contestanici anlecedenţiişi nici consecventii- rninimi,desigur--- decît in vitro, nu şi in vivo.
Ea aparţineune.iserii şi unui ansamblude scrii în afara cărora cu greu poate fi
înţeleasă.
Mai putin ferm mi se pare capitolulreferitor la raportul dintre criticii şi
filozofie.Desiqur,nu poat.efi negal.ăimportantaconcepţieidespre viaţă a criticului şi AdrianMarinoo subliniavărăsplcat. Nu mai puţin adevărat.este însă că
atunciCic.i
cind pune
înlit.erare
paraleli critica
şi filozofia,
rezultatuleste
defflvoarea
dintîi.
criticii
se giîscsc
doar corespondente
în înfilozo.f'ie
(actulcelei
judecăţii este filozoficprin el însuşi, spiritul critic disociativeste şi el de esenţă
filozofică,selecţia valorilor impune criterii limpezi,ca şi în Irlozofioş.a.m.d.).
Esteticeeste astfel prea mult subordonatafilozoflici.Toateoperaţiileamintitepînă
acum conducspre ceea ce Adrian Marino numeşte .înţelegereaoperei",socotită
rozultetulfinal, concluziv,un fel de complicitatedintre critic şi operă, care poate
merge pină la limita asimilăriişi coincidenteiintegrale.Ajuns in eccst punct,
Adrian Marino atinge mult controversataproblemăa raportuluidintre subiectiv
şi obiectiv în critica literară. Insesi titlurile subcepitolelorsale sînt edificatoare în a-i defini pozitia: "primatulsubiectivităţii"şi "riposta obiectivităţii".
Delimitareapoziţiiloreste netă: subiectivităţiii se găseşte un statut ferm, cu
rădăcini qnoseoloqiceprofunde,axat pe afirmaţiacă, .în critică nu există adevăruri absolute"; în acelaşi timp, necesitateaobiectivităţiieste argumenlatăîn
principelprin wnevoiade certitudine".Imbinareacelor două aspecteeste rezumată
prin formulade largă audienţăîn critica modernă: .în absolut,opera există prin
ea însăşi. In mod relativ, ea există numai prin mine însumi.Ea nu se dezvăluie
decît prin percepţia conştiinţeimele". Unei asemeneapoziţii, proprii lui Adrian
Marinoca şi multoraltor reprezentantiai criticii literare moderne,i se potriveşte
perfect formula.relativismobiectiv
"} utilizată în 1943,de E. Vivas, elev al lui
Dewey, ea alătură două caracteristiciesenţiale ale criticii practicate în ultimul timp.
Capitolulal şaselea este dedicat metodeicriticii literare, sau, mai bine zis,
metodelorei. Căci,dacă critica este obligatăsă se adaptezeobiectului,nu se mai
16- cd.367
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poate vorbi în mCIun caz, de uniformitatemetodologică.
Fundamentalăşi unica
rămîne însă monografia;consideratămetodă-cadru,nu metodă-tip,ea presupune
existenţa unui punct unic, care să permită conturareaunei perspectivede ansamblusingulareasupra operei literare.Pe acest temei se afirmăincompatibilitatea
dintre critică şi cronicaliterară. Oricît de mult s-ar argumenta,antagonismullor,
cit există, nu tine atît de gradul de elevare deosebităa vreuneia dintre ele,
cit mai mult de servituţi impuse de circumstanţeşi de absenţa unei minime
distanţeestetice.Motiv suficientpentru a nu admitecronicaliterară în sfera criticii unde ocupă totuşi un loc, oricît de mărunt.
O problemădeosebitde importantă,ampludezbătutăde Adrian Marino,este
aceea a moduluide lectură, Insistindu-seîndelungasupra ideii că nu există lecturi wcorecteM
şi lecturi .obiective",ci numai .adecvate" sau nu, Hsemnificative"
sau nu, deoarecedin punct de vedere axiologic,opera literară este un sistemvaloric deschis,mereu disponibil,plurivoc,fapt confirmatîntre altele de re-citirile
aceluiaşitext. Interpretareanu putea fi consideratăaltfel decit multiplă,variată
şi ambiguă,afirmîndcertitudinirelative, nu absolute.Ea are la bază polisemia
operei, căreia i se supune şi pe care, în acelaşl timp, o întreţine,conştientăcă
aceasta este raţiunea de a fi a crilicii Literare.In consecinţă,critica literară nu
poatefi decît totală,în sensul"necesitiHii
de a invocatoate procedeelecriticeimpuse
de totalitateapunctelorde vedere produsede un scriitor".Desigur,aceasta ar fi
condiţiaideală. In situaţia criticii româneştiactuale,cînd studiilede psihocrit
ică,
cele de prozodie,de stilistică,de sociologie(a operei,nu a scriitorului)ş.a.m.d.sînt
extrem de puţine, operele de critică totală rămîn pia ciesuieria,Numaiumplerea
acestorgoluriar putoa întări criticaîn cerinteleei majore,
Pentruo serie întreagăele motive,majoritat.ealor amintitepînă acum,critica
literară este socotităcreaţie; ea. nu e însă tol.una cu creaţia beletristică.In fapt,
criticalîtcrarăapeleazăla analiticşi la sensibilulconcept.ualizat,
pe cînd belctrtst.ca
utilizeazăcu totul alte mijloace.Mai mult,prin însăşiaşa-zisaei ratare,-- neputinţa
ele a explicatotal şi deplin opera literară --, critica îşi oferă posibilitateaunei
creaţii perpetue.In virtutea acestor fapte, ea fa.cepart.eintegrantădin literatură,
hrănindu-sedin suprastructure
opereiliterareşi depinzîndcalitativde ele.
Eficienţacriticii literare se manifestăasupra criticuluiînsuşi (contribuindla
cunoaştereade sine, la autoeducareaelasticităţhspiritului,la cultivareaeudemorusmului),asupra literaturii(descoperind,
afirmînd,consacrînd,ierarhizîndşi stimulînd
valori) şi asupra societăţii(educîndgustul şi promovîndcombativitateespirituală).
Am lăsat în mod intentionatla sfîrşit cel de al doilea capitolal Introducerii
lui Adrian Marino,intitulat .literatură şi limbaj",deoareceel merite o discutie
specială,cu toate că nu e legat directde problemelecriticiiliterare.Pe scurt, concluzia lui este că literaturapoate fi definitădrept limbaj,În sensul unei .vorbiri
perticulerizate,
individualizete,
distinctede normagenerală,obiectivă,a limbii.Legea
limbajuluiliterar este deformarea,complicarea,
obscurizeree,
violarea,alterarealimbii
curente".Nimicmai adevăratdecit aceastădefinirea literaturiiprin negatie,În raport
cu limbaşi notămcă astfel,AdrianMarinose inregimentează
celorpentrucare literatura şi limbajulei sînt abaterede la normă(SolSaporta,R. .Jekobson,
S. R. Levin,
M. Riffaterreş.a.).Abordîndacestsubiect,el nu putea ocoliaspectelelU1semiologice,
fundamentaleÎn clarifiareasituaţiei.In esenţă, problemase reduce la următoarea
dilemă: se poate sau nu afirma că literatura opereazăcu semne? Răspunsullui
AdrianMarinoeste afirmativ,dar formulîndo serie de bineveniterezerve.Dupăcun,
se ştie,problemaa fostdeschisăÎn deceniulal doileaal secoluluinostrude Ch.Peirce
şi reluată ulterior, cu oprire mai îndelungatăasupra esteticii,de Ch. Moris şi
A. Moles.In zilelenoastre,Max Benseeste cel care o susţinecu tărie. Nu putem
trece peste faptul că semiologiamodernătinde să înglobezeneapărat estetica în
teoria informaţieişi, în acest sens, MaxBenseeste categoric:procesulartisticIace
să apară o clasă singularăde semne,care notează realitatea estetică,in scopul
unei informăriestetice (cf. Zusammenfassende
GrundlegungtnodettietAstliettk,in
vol. "Mathema.tik
und Dichtunq",ed. II, MUnchen1967,p. 319).In acest punct,lingvisticaîşi dă mînacu teoria informaţională,
asaltîndseriosestetica.In ciuda incorn-
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patibilităţii,au rezultatunele foloase,pe care nu e locul să le amintimacum.Dar
I.otatît de reale sînt şi deserviciile,între care poate figura şi asimilarealiteraturu
cu limbajul,oricîte corectării s-ar aduce.Şi chiar dacă aceste atenuărisînt prezente şi în cartea lui AdrianMerino,ele nu pot salva, în formamult prea succintă
în care sînt expuse,impresiade cedare în faţa unei teorii excesivc.Aşa cum au
subliniat.UrnbertoEco şi Mikel Dufrenne,analogiadintre literatură şi limbaj nu
poate fi împinsămai departede simplesimilitudinisuperficiale.Deosebiriorganice,
de esenţă şi substanţă,generatede existenţaimaginiiartistice,ridică obstacolede
netrecut.Merităamintită,pentru claritateaideii, afirmaţiilelui Sartre desprefaptul
că poezianu lucreazăcu semne,ci cu obiecte.
Fă.răa socotiaceastao lipsă esenţială,i s-ar mai putea obiectaIntroduceriilUI
AdrianMarinoabsenţaunei discuţiiampledesprerolul şi importanţalimbajuluicritic,
problemălarg dezbătută,de exemplu,în cartea lui R. S. Crane TIie Lanquaqesof
Criiicismand itie Sttuctute of Poetry,Universityof TorontoPress, 1964.Oricît de
refractarăstand.ardului
ar fi critica,ea nu poateocoliîndeajunsanumelocuricomune,
nu neapăratclişee,rezultatede epuizerceunei sfere comunede concepte.Importanţa
acesteiproblemeeste azi cu atîl. mai.mare, cu cît şcolile şi curenteledin critica
Iitereră par a fi mai numeroaseca oricînd,disputîndu-şitot mai aprins aceleasi
concepte.Confuziaeste aproapegenerală: acelaşi termen este utilizat de unii cu
un sens,de alţii - cu alt sens; termenidiferiţisînt utilizaţicu acela-şisensde critict
diferitiş.a.m.d,
fn linii generale,volumullui AdrianMarrnoaruncă () punte între clasici şi
modcrni,selectinddin lucrările unui importantnumăr de autori rcmăni şi străini
opiniilevcrfficatcîn practicăşi întîlnite,în formulăriuneorisurprinzătorde asemănătoare,la foarte mulţi dintre ci, încît nu de puţineori, Dantestl alături de Călinescu,iar DinicuColescude RolandBarthcs,În demonstrareapormanenţe
lor unei
critici izvorHădin contactulcu realitateavie a operelorde artă. Un eclectisrnde
esenţă superioarăîi permitelui AdrianMarino-.- după propia-i expresie-- să-i
modernizeze
pe clasici şi să-i temperezepc moderni,sub zodia unui scop nobil:
acela de a reda cr:ticii literare încredereaîn posibilităţileproprii.Era necesarăo
asemeneacarte mai ales la noi, unde critica literară din ultimiiani, după o cură
serioasăde slăbire,oscila intre un dogmatismvulqar-socloloqizant
şi un modernism
excesiv,umeoristrident.Cu atît. mai mult va ajuta lniroducereasa la Iimneziree
atmosferei,
cucare
dt autorul
ei seori
revendica
neîncetat
de 1'1.cu
traditia
criticii-literare
romăncsti,
pe
o valorifică
de cîte ori
are prilejulf
certitudinea
conIirmetăde fapte - descopeririiunor autenticevalori.Şi dacă AdrianMarinoar fi
citat explicit,pe lîngă opiniileacceptate,si pe autoriicelor respinse,cartea sa şi-ar
fi adînciteficienta,prin declanşareaunor dezbateriabsolutnecesare.Abundenteşi
evalansaideilor,traduseîntr-unstil suculent,uneoriexcesivde bogat,trădeazăsensul
persuazival acesteiIntroduceriîn critica literară,punct de pornirepentrucei în a
căror editurăa apărut şi de meditaţiemelencollcapentru alţii.
DariMănucă

VASlLEFLORESCU,
Conceptulde literaturăveche,Bucureşti,Edituraştiintifică,
1968,.
p. 320
StudiulprofesoruluiVasileFlcroscu,Conceptulde literaturăveche,subintitulet
Genezăşi evoluţie; Rolulsău in istoria esteticii şi a teoriei literare, îşi propune
să răspundăpe larg la întrebările: .Ce înseamnăliteraturaveche? Cum a apărut
şi cum a evoluataceastănoţiune? Care sînt legile învechlrnunei opere literare?
Ce au însemnatdiscuţiileprivindIiteratura vechepentru istoriaesteticiişi a teorier
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literare? De ce este dificilăseparareafaptuluiliterar artistic de cel cultural În
cazul acesteillteraturi?" (p. 7).
Cercetareaevoluţieiunui conceptestetic,a .formăriişi transformării"termenilor de istorie literară a fost ilustrată la noi, cu rezultateremarcabile,de Tudor
Vianu,iar ultimelelucrări teoretice apărute reflectă aceeaşi preocupare,realizată
cu alte mijloaceşi perspective,de a urmăriapariţiaunui concept,<lunui termensau
a unei "idei"literareşi a variatelorsemnificatii
dobinditeîn diferiteepoci.Reconstituirea "aventurilor"prin care trece o noţiunedin sfera esteticii a fost resirntită,
deseori,ca o ripostă Împotrivadogrnatismului,
a cantonăriiintr-o anumităaccepţie,
dintr-ofireascănecesitatede revizuire,de regencrarea definiriicategoriilorcu care
opereazăcriticahtcrară. Istoriaunui concept,îndeosebia unuia esential,cum este
şi cel de "literaturăveche",devineşi o pledoariepentruo viziunedialecticăasupra
principiilorestetice,departede unobilismulnormelortradiţionale.
Cine cunoaştecît de puţin discuţiilecontradictoriipurtate în jurul delimitării
şi a specificuluiliteraturiivechi îşi poate da seamade interesuldeosebitpe care îl
are lucrarea lui V. Florescu,sistematică,riguroasă,fundamentatăpe parcurgere
a
minuţioasăa unei bibliografiienormeprivitoarela genezaconceptuluişi a multiplelor relaţii cu termenidin domeniulculturiişi al esteticil.O erudiţiesuperioară,
amintind,uneoride cea a maestruluideclarat,Tudor Vianu,este subordonatătotdeaunaînchegăriiunei expunericlare, cu o mare bogăţiede nuante şi diferentieri
care Întregescşi consolideazăideile şi tezele esenţiale.
Princrpe
lele momenteale evolutieiconceptuluide literaturăveche sint fixate
în capitole distincte: etapa grecească,etapa romană,Evul Mediu,Renaştereaşi
epoca modernă.Fiecare capitol se încheie,din necesifăţide sistematizare,dar şi
dintr-ouşoarădclormatiepedagogică,cu reluareasuccintăa ideilorenunţateşi argumentateanterior.LIncapitolcu caracterpolemicdiscutăraporturiledintre istorism,
estetismşi literaturaveche, iar concluziileîntregii cercetărisînt adunate într-un
capitolfinal: Habenisua iaic libelli,tradus apoi şi în limbafranceză.O bibliografie,
cum era de aşteptat,foarte bogată,din care lipsescînsă unele studii fundamentale
din ultimuldeceniu,şi un foarte util indice analitic,întregesco lucrare gîndită şi
realizatăîntr-operfectăorganizarelogică.
Conceptulde literaturăveche este studiat de-a lungulintregii evoluţii,pe de
o parte în cuprinsultricotomiei:literaturăveche -- literaturăclasicii_.- Iiterature
modernă,pe de ,alta, în raport cu noţiunea de cultură, cu care s-a confundat
mult t.imp.
In etapa grecească,opozitialiteraturaveche liieraluta nouă, nu implicăo
diferenţierede ordin estetic, ci doar particularităţilexicale şi gramaticale,literatura vecheinsemnind,"ansamblulde opereîn versuri,mai tîrziuşi în proză,devenite
neinteligibile
datorităevoluţieilimbii"(p. 46).De o distincţieîntre culturăşi literatură
nu se poate vorbişi explicatiaţine de intreagaconcepţiedespreartă la vechiigreci.
Aici vede V. Florescusursa "pioaseiconfuziiîntre cult.urăşi literatură"invocatede
C;. Călinescu.În cultura latină, o dat.ă cu Cicero,literatura veche reprezintăo
treaptă inferioară,depăşitănet de literatura"nouă"prin acumulareaşi îmbogăţirea
procedeelorarlistice.Quintilian(ale cărui meriteîn istoriateoriei Literaturiismt pe
larg subliniate),impune cele trei coordonatede bază în periodizarealiteraturii
(veche-clasică-nouă)
şi ideea progresuluicontinuu al Iitereturii. Veche devine
pe rînd oriceoperăcare nu mai este înţeleasăsau gustatăde contemporani.
Să reţinem,deocamdată,
din concluziilela etapa romană,in care conceptulîn discuţieeste
pe deplinconsolidat,aceastăIncheiere:.Adjectivul"veche"caliiică,dar şi determină
un anumitgrup de opere şi nu mai poate fi separatde termenul"literatură".Valoarea stilisticăa epitetului"veche"a fost completabsorbităde cea axiologică.Astfel
literatura veche devine termen tehnic,categoriea istoriografieişi teoriei literare.
Vrînd-nevrînd,
aceste disciplinecare s-au străduit din răsputerisă separe esteticul
de etic şi cultural,sînt nevoite să-I utilizezeca atare, în ciuda conţinutuluisău
heteroclit.În cazulliteraturilor"moderne",specializareapoate foartebine să separe
literaturaartisticăde restul operelorscrise.În cazul celor "vechi",acest fapt pare
o "modernizare"
artificialăşi absurdă.Noteleunei noţiuninu sint produseale bunu-
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lui plac, ci reflectăun procesistoriccare trebuiepătrunsşi elucidat,nu evitat. Cu
aceastărestrictie.istoriciipol aplica şi literaturiivechi metodelede cercetareale
cele moderne"(p. 80).
Termeniiodal.ăconstituiţi.perioadeleurmătoarenu vor face decît să le modifice
parţial semnificaţiile,
să le confereuneori.un continutnou, folosindu-letotdeauna
pentru a promovao anumită concepţiedespre literatură.In Evul Mediu,datorită
crostinismului,
literaturaveche este judecatăîn funcţiede dogmelereligioase,criteriul estetic fiind exclus.RenastereaÎnseamnărelntoercer
e.a spectaculoasăla cultura greco-latină"antică"şi "dasici'î", "veche"şi fără valoare devenindliteratura
medievală.
"Ultimaetapă" a evoluţie!concoptuluraduce ca elementnou şi important
extindereasa, nu numaila opereleantichităţii,ci şi la Iiteraturito nationale.
"ZbUCiumata
istorie"a literaturiivechi este considerată,după epoca romantismului,ca fiind încheiată,iar ca "problemă"nernaiinteresînd
decît pe specialişti.
.Ptin literatura veche se va Înţelegede acum înainte literatura medievală,sau,
pentru popoarelea căror clasă de mijloc s-a dezvoltatmai greu, literaturaepocii
feudale.Literaturaantică iese definitivdin problematicaliteraturiivechi şi trece
pe seamafilologieiclasice"(p. 224).
Rămînînd"între specialişti",Vasile Florescuconsacrăun capitolspecialprincipaleloratitudini ale acestora fată de literatura veche, reduse la .estetism" şi
"istorism".Adusăpe terenulcriticiiliterare româneşti,discutiase transformăîntr-o
polemicăsimplificatoare
cu G. Călinescuşi E. Lovinescu,ambii socotitireprezentanti ai .estetismului".
Termenul,nedefinitcu claritate,este folositIn mod ambiguu,
fie pentru a denumio presupusăorientareestetică.fie pentru a sublinia.limitele"
ce'or doi critici.E. Lovinescueste chiar de o "orientareexcesivestetizantă"(P. 248).
Reluindchestiuneadisocicrficulturaluluide estetic pe margineaIstoriei literaturii
românea lui G. Călinescu.Vasile Florescupare să descopereo evidentăcontradictie între principiileformulateîn profaţă şi aplicarealor, oferind ca exemplu
capitolulconsacratistoriculuiN. Bălcescu.Să recitimînsă paragrafuldin prefaţă!
"Nu intră în cadrul literaturii decît scrierile exprimîndcomplexeIntelectualeşi
emotive,avînd ca scop (ori cel puţin ca rezultat)sentimentulartistic. Insă·tipăriturile lui Coresinu au nici cea mai mică atingerecu acest grup de fenomene.
Oricît de înaltă va fi activitatealatinistilor.niciodatăPetru Maiornu va interesa
pe
S-a făcut
deci
o pioasă
confuzie
între cultură
Şfun
literatură".
Considerat
fărăliteral..
prejudecati,
acest
punct
de vedere
nu exclude
în nici'
fel tratarea
lui N.
Bălcescu,sau a oricăruicronicarsau istoric a cărui operă justificăşi o apreciere
în planul literaturii.Este adevăratcă separarealiteraturiiartistice,în înţelesulei
actual,de cultură,pentruperioadaveche,este deosebitde dificilădin cauzeexpuse
şi argumentatepe larg şi convinqătorîn lucrarea!n discutie.Dar ce ne împiedică,
ţinînd seama de evolutiaconceptuluide literatură în perioadaveche, să avem şi
asupra ci o perspectivăestetică,istorico-literară?Nu altceva cer G. Călinescuşi
mulţi reprezentanţide seamă ai istorieişi teoriei literare moderne.
NeconcIudente
sînt şi observaţiilefinale din acelaşi capitol,privind posibtlităţile existenţeiunor criterii şi metode specificede studiere a literaturiivechi.
Ele s-ar reducedeocamdată,la teoria importantei,criteriulevidentei,metodacucnttiicări],teoria argumentaţiei,
aproapetoate luate din cercetăriledin domeniullogicii, pentru ca "obiectivitateaşi inteliqibilita.tea
să fie propriişi cercetăriiistorice"
(p. 253).Sîntemînsă, după cumse vede,departecleo fundamentare
a istoriciliteraturii vechi ca "ştiintă".
Premiseleşi rezultatelecercetăriiscot în evidenţăconştiinţadificultăţiidefinirii termenuluide litera/urăveche, ca un conceptestetic,date fiind inevitabilele
interferenţeîntre planulartistic şi cel cultural.De aceea,detinitiedevine,pe bună
dreptate,o descrierea notelor caracteristice.Imprecisărămîne situareatermenului
şi în planul esteticii: .Confuzăca extensie,noţiuneade literaturăveche nu poate
fi punetul de plecarepentruformareaunui conceptestetic,cum a fost cazulcelei de
literaturădais.icăşi al celei de literatura tnodoruă (...l. Noţiuneade hter.aturăveche
este pentru eslelicj,ano Iloiiuno pur istoricăşi ca a,[,an'nu-l interesează(P. 266).
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Situatia el III relatia "vechi-clasic-modern"
este deci "paradoxală":"Un termen
vag este alăturat unor concepteclare, productive(adică pot da nustor« altor
concepte)pentru a alcătui sisternulgeneral accept.atpe care îl reprezintătricotomia amintită"[p, 266).
Este, fără îndoială,unu] din meriteledeosebiteale studiuluilui Vasile Florescu de a fi evita,t, prin dlsociatil subtile,o delimitaretranşantă,prea largă sau
prea redusă,într-un domeniuîn care şi incertitudineahotarelmare o explicaţieşi
o justificareistorică.
Dacă erudita călătorieîn timp, prin literaturileantice şi medievale,duce la
precizarea.şi clarificareadiverselorsensuri ale noţiuniide "literaturăveche", nu
aceeaşisiguranţăam recunoscutîn expunereacauzelorcare au dus la modificările
de sens ale conceptuluidiscut.at.Oscilareaîntre estetică,sociologic,economieeste
de multe ori, mai mult.scmnulunor interpretăridogmatice,decît al încercăriide a
corela cauze de natură diferită.De aceea, uneori, criterii sociologice,superficial
asimilate,deformeazăşi coboarănivelulargumentaţiei.
Intr-o.asemeneaviziunedeformantă,cultul pentru scriitoriivechi, într-o anumită perioadădin cultura romană,de pildă, reprezintă.contraofensiva.
reecţionară"
a proprietarilorde sclavi care "simt nevoia să-şi organizezesi frontul ideologic"
(n. 6il).Aplicarea,mccanlr-istă,
vulqarivat.oar
c, a tezei despre relaţia dintre bază şi
suprastructurăsau a teoriei celor două culturi.este evidentăşi în aceastădefinitie
a dccndcntci"în ar:tă, conformă,crede autorul, "esteticiimarxist-leniniste":..Ca
expresiea ideologieiunei clase în ascensiune,arta literară este proqresisfă.Din
momentulîn care o altă clasă se profileazăca tortă capabilăsa răstoarnene prima,
arta clasei dominante,din proqresistă,devine reacţionară,.adică .decadc".Literetura, de exemplu.decad« întîi prin naturalism.pe urmă decrepitudinease accentueazăprin forrnallsm.
sau prin exaltareaunor idei şi reţete desuete,în felul aceste,
•treditionaltsmul"
apare şi ca o diversiune'ideologicăîn lupta claselor.Fuga de
prezent,pesimisrnul.
imoralitatea,adresareacătre un mănunchide "iniţiaţi",cosmopolitismul,academismul
ctc., sînt semneledecadcntctşi ele stiqmatizează
arta burghezăde azi" (p. 77).
Cel mai erou de explicat,într-o lucrare de teorie şi istorie literară apărută
în 196R,aparţintndunui autor cu o profundăculturăumanistă,85\8mai ales această
concluziede o neobişnuităstridenţăproletcultistă
:.La popoarelecere au izbutit
să înlăture exploatarea,revolutia culturală,care urmeazăluilrii puterii de către
prole1.ariat,
readuceîn discutieproblemaliteraturiivechi în cadrulmai larg al problemei moşteniriiculturale.Veche este acum întreaqa literatură dinatntode data
luării nuterri de către prolctariat. sau ne data răsturnării reuimuluivechi... "
(P. 225).Asemeneaconcluzii,şi altele întîlniteîn cuprinsullucrării trădează şio
limitaredoqmatică,surprinzatoarela un specialistîn "evolutii",la un stadiu mai
vechi al· dezvoltăr
ii esteticli, lipsa unei perspectivemoderne,complexe,asupra
specificuluiartei si literaturii.Iar rezultatuleste o pseudocstcticămarxistă,rudimentarăşipuerilă.
Pentru istoria literaturii române,precizareasferei si a specificuluiliteraturii
vechi are, după cum se ştie, o importanţăparticulară.Studiullui Vasile Florescu
cuprindenumeroaseobservatiide un interes deosebitprivitoarela aria şi specificul lttenaturiiromănevechi.De reţinut,printre altele, este şi părerea,dedusădin
întreagaevolutiea raportuluidintre cultură-htcretur
ă-Istor!e,că şi în cazul cronicarilorse poate vorbi.de "intentieartistică".Spre deosebirede unii istoriciai literaturii românevechi,autorulnu extindearia acesteiapînă la includereaa "tot ce
s-a scris pe teritoriulunei ţări, indiferentde limbafolosită,indiferentde continutul scrierii respective,indiferentdE' publiculavut în vedere".La fel, este pusă
sub semnul întrebării integrareanediferenţiatăa asa-ziselor"cărti populare"la
literat.uraoriginalăsau anexarea folcloruluillterar la perioada "veche"a literaturii. în privintaconceptiilordespreliteraturaromânăveche era, însă, de asteptat,
înreqlstrareapoziţiilor distincte ale unor istoriei literari ca N. Iorqa sau N.
Cartojan,
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Exegezalui V. Florcscucuprinde,pe lîngă dezvoltareaideilorprincipaleamintite. o mare boqăţie de idei şi informaţiicare, fără .a se depărta de obiectivul
lucrării,se constituieîn mici studii asupra formăriiunor noţiunide bază ale esteticii, cum ar fi cele de poezie,literaturăşi istoricIitcrură,clasic şi modern,oriqinalrtate şi imitaţie,scriitor şi geniu şi numeroasealtele. O bună cultură clasică,
greco-lati.nă,
resimtltăşi în sobrietateaşi claritatea expunerii,are ca urmare şi
preocuparea,pe alocuri exagerată,de a atrage atentia cu malitto,asupra lipsei
de noutatea multoridei din estetica modernă,unele epărîndu-Iautorului,ca simple şi pretentioasevariatiunipe aceeaşitemăantică.
Studiul lui Vasile Florcscureaduce în actualitateo prestigioasămetodă de
cerceLare- rcconstituireeerudită şi sistematicăa evolutieiconcepteloresteticedur şi un deziderat:ÎnlegruregacesteiaÎn stadiulactualal est-eticiişi tooriei literare.
L. Vo/avicJ

GHEORGHE
P!RNUŢ
Ă, Noi documentecu privire la activitateade bibliotecar
a lu: MihaiEminescu,"Studiişi cercetăride documentareşi bibliologie",X, 1968,
p. 61--64.
GheorghePirnută afirmăcă despre activitateadesfăşuratăde Mihai Eminescu
ca bibliotecarla Iaşi au apărut .mai multe articoleU, însă n-au fost încă publicate
"documentele"referitoareIa numirea marelui poet în această functiune.Intr-un
dosarpăstrat la ArhiveleStatuluidin Bucureştiel a găsit acesteacte. în miculstudiu p« care-Irecenzămel reproduceintegraltextul lor, şi anume:
1. Raportulnorul7719de la 23 august 1874,prin care Titu Maiorescu,ministrul cultelor şi instructiuniipublice,propune Consiliuluide miniştri numirealui
MihaiEminescuîn postul de bibliotecaral Biblioteciicentraledin Iaşi.
2. Jurnalul Consiliuluide miniştrinorul 20 de Ia 23 august 1874,prin care
MihaiEminescueste numit "provizoriu·în acel post, sub rez1rvaconfirmăriinumirii de către domnitor,după ce se va înapoiaîn ţară (domnilorulfiind atunciplecat în străinătate).
3. Adresa MinisteruluiCultelor şi Instrucţiuniipublice norul 7816 din 24
auoust 1874,prin care se comunicălui Mihai Eminescucă a fost numit ,provizoriu" bibliotecaral Biblioteciicentraledin Iaşi pe dat.ade 1 septembrie1874.
4. Raportuln-rul 9250din 3 octombrie1874;prin care Titu Maiorescu,ministrul cultelor şi instrucţiuniipublice,prezintă domnitoruluispre semnareproiectul
de decret pentru confirmareanumiriilui Mihai Eminescuîn postul de bibliotecar
al Biblioteciicentraledin Iaşi. Raportuleste aprobatde şeful statului.
Jurnalul Consiliuluide Miniştri de Ia 23 august 1874este reprodus şi in
facsimil,
Dacă actele acestean-ar fi fost cunoscute,comunicareatextuluilor de către
GheorghePîrnută ar fi prezentatun netăgăduitinteres. Acest interes este îrisă
mult micşoratprin faptul că cele mai importantedintre ele au fost publicateîncă
din 1874.
In adevăr, în "Monitoruloficial"de la 29 august 1874,p. 11451,li apărut
in exiensojurnalul Consiliuluide miniştrin-rul 20 de la 23 august 1874,iar în
"Monitoruloficial"de Ia 1 noiembrie1874,p. 1361,a fost inserat,intr-un amplu
rezumat,decret.uln-rul 1748din 16 octombrie1874,prin care, folosindaproapeace1La acest numărdin .Monitoruloficial"se referă G. Călinescu,în Viaţa lui
MihaiEminescu,Bucureşti,Editurapentru literatură,1966,p, 182şi p. 324.
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iaşi termenica şi raportullui Titu Maiorescun-rul 9250din 3 octombrie1874,şeful
statului,după înapoiereasa din străinătate,a confirma!numirealui Mihai Eminescu în postul de bibliotecaral Biblioteciicentraledin Iaşi.
Sîntemfoarte miraţi că GheorghePîrnută n-a ştiut că în "Monitoruloficial",
la 1874,se tipăreau jurnalele Consiliuluide miniştrişi decreteleşefuluistatului.
Dacăar fi ştiut că asemeneaacte se publicauin foaia oficială,el n-er mai fi retipărit in exiensoşi n-ar mai fi reprodusîn facsimiljurnalulConsiliuluide miniştri
din 23 august 1874.
Cit desprecelelaltedouă acte date la iveală de GheorghePîrnutăşi al căror
text n-a fost inserat în "Monitor",ele nu cuprindnimicdeosebit,în afară de precizarea din adresa MinisteruluiCultelorşi InstructiuniiPublicen-rul 7816din 24
august 1874că Mihai Eminescuavea să intre în functiunela 1 septembrie1874.
In sfîrşit mentionamcă cele patru acte, publicatede GheorghePîrnută In
revistn "Studiişi cercetări de documentareşi biblioloqie",se află într-un dosar
păstrat la ArhiveleStatuluidin Bucuresti(fondulMinisteruluiCultelorşi Instructiunii.Publice.dos. 2588/1874),
dosar pe care G. Călinescuîl citează în volumul
Viata lui Mihai Eminescu(Bucureşti,1966,p. 183),ceea ce GheorghePîrnută a
omissă indice.
ConslanUnC.Angelescu

LEOPOLD
SCHMIDT,
Le theâtre populaireeuropeen,Paris, Maisonneuveel
Larose,1965,506p.
Sesizîndpondereatnsernnatăpe care o detin manifestăriledramaticeIn tradiţia folcloricăIl unor popoare,precumşi caracterulsporadical inforrcatiilorreferitoare la genul respectiv,LeopoldSchmidttinde,prin această antologic- rod al
strădaniilorunui colectiv în care intra reprezentanţiai cercetăriifolcloricedin
mai multe tări : Gianfrancod'Aronco,GiorgiosMeoas, Hans Mosor, CeorqesHenri Riviere,AchmedTecer şi Hans Trlimpy) să ofere o imaginecît mai completă a teatruluipopulareuropean.
Textelepublicateîn paralel, în originalşi în traducere,pentru a evita riscul
alterării fonduluipopular,sînt împărţite în trei capitole: "piecesde theătre se
rattachantil des coutumespopulaires",.pieces de theătrc sur des sujets chretiens"
şi .pieces de theătre sur des sujets tires de la Iitteraturepopulaire".Surprinde
tnsă fapt.ulcă la alcătuireaantologieiau fost ignoratejocuriledramaticecu măşti,
productiiapartrntndîn mod cert genuluidramaticpopularşi care au fost incluse
tn conceptulde teatru popularde însuşiLeopoldSchmidt.
Prefataşi comentariilece însoţescfiecarepiesă, deşi au un caracterpreponderent explicativ-descriptiv,
cuprindpreţioasereferiri h geneză şi datarea diferitelor forme de spectacol,precum si o încercarede a stabili formelestructurale
fundamentaleale teatruluipopular(jeu-toumce,jeu-cortcqc,jeu-combat,[eu-dispute,
jeu-meurtre,jeu-resurrectionşi jeu-appelj.
Deşi piesele selectateprovin mai ales din Europaoccidentală(în prefaţă se
încearcă justificareafaptului că tări est-europenecu boqatc traditii nu au fost
reprezentate),ele constituieun valorosmaterialpentru studiulcomparat.al teatrului popular,ca şi pentru stabilireaunor analogiiîn procesulevoluţieiacestuigen
în practicadiferitelorpopoare.De pildă, jocul-disputăal enotirnpurilor
şi al lunilor
anului,întîlniterespectivla elvetienişi italieni,se pot preta la o fructuoasăasociere cu dialogurileromâneştiîrrl.reAnulNou şi AnulVechisau CI1dansulsimbolic
al rnascaţilordin Moldova,
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Avînd de întîmpinat obst.acolele
inerenteale ptonieratului,care îi justificăin
mare parte şi deficientele,Le theâtre populaire,constituieun remarcabilpunct de
plecareîn cercetareadramaturgieipopulare.
LuciaCireş

CZESLA
W WITKOWSKI.
Dorocznepolskieobrzt.;dy zwyczcieludowe.Krakow J965,114p.
Conceputăca un adevăratdictionarde manifestărifolcţoricecu caracterteatral, grupatepe anotimpuri,lucrarea explicătermenii cu numeroasoinformatiide
natură istarico-etnografică.
Insotită de rezumateîn limbilede circulatie,ea are ŞI
calitatea de a indica bibliografiapolonezăprincipală,pentru fiecare fapt folcloric
urmărit.Fotografiileşi schitele abundentataşate fac posibilă o şi mai concretă
înţelegerea faptelorprezentate.
Util instrumentpentru comparatiştiiinteresaţi de teatrul folcloricla diverse
popoare- vecine,mai ales, - volumuloferă date valoroase,judiciosfolositeîn
stabilireaoriginiişi vechimiifaptelorexplicate.Am amintieli - pentrunoi - este
surprinzătoarecomunitateade măşti zoomorfe(intre Moldovanordică şi Polonia
sudică),aşa cum rezultă din simpla menţionarea reprezentărilor:calul, capra,
boul, tapul, ursul ş.a.
Şi determinarea.
moduluide constituirea altor practici folclorice,mai noi
(colindacu steaua etc.), arată dăi similare de îmboqăţirea datinilor,la toate
popoarelecare au clement",de istorie comună(in cazul acesta, cele date de creştinism).
Enumerar
ea unei liste impresionantede practici care nu-şi ană corespondente în tradiţiilevecinilorîntăreşteconvingereacă fiecarezonă se caracterizează
şi prin manifestăriproprii,care dau specificşi pitoresc.In această categoriede
fapte intră: regele păstorilor,qteqoriouki,dreptul de admisiunes.a.
Alcătuiroavunorcataloagesimilarepentru aIte arii geograficeşi alte popoare
ar pregătisubstantialmomentulcînd s-ar putea trece la intocjhireeunui repertoriu
completal datinilorteatrale la diferitepopoaredin Europa,cel pe care l-am prezentat fiind o preţioasăfoaie de atlas folcloric.
V. Adăscă1itei

LEONAVRAT,IL,
Schizoptuenieuntl Sprache.Zur Psychologieder Dichtuna.
DT\!,Munchen,1968.
Limbaschizofrenilor
are doar caracterulunei manifestări.Autismulbolnavilor
împiedicăIndeplinirea celorlaltefuncţii ale limbii: ei nu se integreazăprin scrierile lor în contextulsocial şi nu urmărescsă informezevreun interlocutor.Lipsa
unui mesaj, reflectareadirectă il unor tulburăride comportamentpsihic şi fizic
în elaboratelelor ;nlanifestateîn destructurarealimbajuluişi a gîndirii),iată caracleristicilcacestorscrieri.Ele infirrnăteza de bază a cărţii DT.Navratil, care încearcă o reabilitarea creaţiilor"literare"·ale schizofrenilor,punîndu-lepe acelaşi plan cu valori supremeale poezieimoderne.Legăturaîntre cele două domenii [bolnav-pneţtjse stabileşte prin intermediulsubconştientuluişi iraţlonalului,
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prezentin ambelecazuri.Dacă însă la bolnaviaceastălume iraţionalăeste redată
neselectiv,fără nici o intentie interpretalivă,In poezia conştientăea este doar
hotarul-limităal cunoaşteriiumanespre a cărei investigatieporneştetentativapoetică. Aici 'irationaluleste inclus partial într-un sistem rational, poezia avînd
functiecognitivă.In cazul schizofr
enilor,materialulbrut nu are semnificatiidecit
pentruabordareasa pe plan stiîntific(medical,sociologic).
Asta desigurnu-l împiedică să prezinteunele trăsături comunepoeziei(imagininoi şi expresive,asociatii
interesantede sfere spirituale,ca de ex, liliachieeste culoareasteagurilornoastre
moarte,de obicei culoarea onoarei este cenuşie, speranţa e apropiatăpulsului.
Elementeleparticularetnsă pierd valoarea lor prin destrămareacontextului.Dar
chiar dadi teza de baza a autoruluinu corespunderealităţii, studiul amănunţit
al fenomenelordin scrierile schizofrenilor,
ii atribuie o valoare informativădeosebită. In introducereîncearcăsă dea o definiţiea schizofrenieişi caracterizează
un bolnav celebru,FriedriChHolderlin(capitolulII, Schi7.ophlene
Dichtet
ţ, apoi
prezentîndanamnezelea şapte bolnavi şi redlnd scrierilelor, aduce date importanti/ pentru cunoaşterealegăturiiIntre boală şi manifestareascrisă. CapitolulIII
(Lvtlsciie und schizophreneSprachpiliinomene)
este şi el descriptiv,prezentînd
date bogate asupra fenomenelorlingvisticecare apar la schlzofrenl,Se remarcă
aici lcqăturalor cu unele procedeeale creatieiartistice(expresiimetaforice,hiperbole, elipse etc.). LipseşteÎnsă interpretareasemanticăşi încadrareaelementelor
oarticulere în ansamblulcontextului.Fiind prima Încercarede sinteză în acest
domeniude intersecţieîntre psihiatrie şi ştiinţa literaturii, lucrarea însumează
foarte multe constatăridin ambeledomenii.Lipsa unor concluziisemnificativese
datoreazăstadiului de început n care se află Cercetareaacestor problemeîn
momentulde faţă,
Hoişt-HelgePassel

RAINERTAENI:Dramanaei: Btectit,Basilius-Presse,
Basel,1968.
Cartelalui R. Taentse remarcăprin claritatea intentieiŞI In consecinţăa prezentării.Autorulurmăreşteteatrul moderndupă Brecht,sub două aspecte: pe de
o parte teatrul absurdului,pentru care exponentulprincipalar fi Ionescu,Iar pe
de altă parte, teatrul grot.escului,
reprezentatmai cu seamă prin Diirrcnmatt. In
ca.drulacestor două forme de manifestarea expresieiteatrale, Taeni include şi
drama istorică,socială.El se ocupă numai de teatrul occidental,dedicîndfiecare
capitol analizeiunui autor german.In acelaşi timp, concluziileîi permit generaIizăr!valabileunei evoluţiide ansamblu.Astfelprimul capitol e dedicat în mare
creaţiei lui TankrcdDorst,la care se remarcăo dispariţiea mesajuluipersonal,
o încercarede disparitiea opiniei eutorului.Aceastătrăsătură nefiindinclusăin
contextulartei .concrctc",ea pare a fi în cartealui 'I'acniun fatalismimpussubiectului creator. Dacă pentru Dorst, Tueni găseşte potrivită forma teatrului grotesc,
exemplificare
a teatrului absurd se Iaco prin opera lui '\'1. Hildesheimerşi H. C.
Michelsen.Incercareade a delimitaabsurdul("o trăire profundăo non existenţă")
faţă de grotesc(,,0 formărettonalade investigatie")e nesemnificativă,
lucrul acesta
dovedindu-scîn nesiguranţaautoruluide a încadra unele piese în schemastabilită. In continuaresînt urmăritiautorii din a căror operă ra.zba!.e
puternicelementul social (M. Walser,H. Kipphardt,P. Weiss).Incercareaautoruluide a limita
şi acest teatru la aspectelede absurd sau grotesc,scot pe de o parte la iveală
multe valori noi ale contextului,dar depăşesc,pe de altă parte, limita unor concluziicerte.Acestlucru se întîmplăde fapt pe parcursulîntreguluistudiuşi devine
evidentmai ales atunci cînd Taeni priveştepieseleca fiind doar oglindiriale unor
tendinţegeneral comuneepocii moderne.(dcpcrsonaltzerc,
incertitudine),Se pierde
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astfel din vedere rolul personalitătlişi valoarea expresiei individualeIn aceste
piese. .Abilitateaîn descoperireaunor detalii, de care dă dovadă autorul, s-a
exercitatdin păcate,uneori asupra unor autori nereprezentativi(Dorst,Michelsen).
Altii, cum ar fi Durrenmatt,Handkcnu sînI.amintiti.Prin metodaaxtometicii,
Taent
a stabilit multe coordonatecomuneale drematurqicimoderne,dar titlul •Teatrul
după Brecht" este prea fastuospentru urmărireaacestor aspectelimitateîn cadrul
intregii dramaturgiicontemporane.
Hotst-HelqePasse]

HUTHKILCHENMANN,
Die Kurzqeschichle,
PotmenLlndEntwicklung,
cd. \V.
Kolhammer,
Stuttgard,1967,200p.
Termenulde povestirescurtă (Kurzqeschichto],
tradus din engleză(shortstory),
apare în Germaniaîn jurul anului 1920.Specialiterară denumităastfel dezvoltă·în
Europaun caracterliterarspecial,reprezentîndo formăde trecereîntre nuvelă,schiţă
şi anecdotă,caracterizatăprintr-ostructurădeosebită,construiti!în jurul unei clipe
hotărîtoaredin viaţa eroului; ea reproduceo întîmplarereală sau o atmosferăde
pesimism.Primelelucrări teoretice despre povestireascurtă datorate unor critici
germani- G. Fritz şi H. Ebing- au apărut la începutuldeceniuluial patrulea.In
ultimiiani, într-un interval de timp relativ scurt, au apărut numeroasealte studii
aparţinîndcriticilorliterari de prestigiu,Behrmann,Doderer,Essen,Hollerer,Zierrott etc.
Cartea lui Ruth Kilchcnmann
dă o privire de ansambluasupradezvoltăriiformării povcstlrfiscurte, nu numai în literatura germană,dar şi pe plan european,
discutăprincipiileei structurale,ridicîndproblemaIncadrariiacesteiforme de literatură la unuldin cele trei genuri literare,lirica, epica, drama.
Primulcapitol, intitulat Princlpiile,Încearcăsă precizezecaracterulpovestirii
scurte şi s-o deosebeascăde nuvelă.Autoareaeste de părere c::iaceastănoua specie în literatură,prin natura sa, sparge tiparele epicii formulaJib
de W. Kayserşi
E. Staiger.Sînt.dezvoltateşi combatuteconcepţiilelui Doderer,Benderşi Hdllerer,
ale lui A. .Ienrni,H. Jaffe şi V.. Scott,privitoarela povest.ireascurtă; R. Kilchenmann ajunge la parerea lui B. Croce,că în literatură.nu există genuri,ci opere
literare. A doua parte a capitoluluiabordeazăascmănărilc şi deosebiriledintre
nuvelă şi povestirescurtă, arătînd că cea din urmă se află mult mai aproapede
concepţiaomului din zilele noastre, prin structura, limbajuluişi conţinutulei.
In capitolulal doilea, R. Kilchenmanncaută rădăcinilepovestiriiscurte În
literaturasecoluluitrecuti ea descoperătrăsăturileei în operele lui Poe, HebeJ.,
Hoffrnenn,
Biichnar.După părerea autoarei,primii cnltivatori ai noii forme literare
sint W. lrving,N. Hawthorn,M. Twain,Gogol,Flaubert,Maupassant,E. Toller şi
J. Schlaf.Pornindde la faptul că naturalismul,prin caracterulsău, oferă un mediu
favorabilcristalizăriielementelorpovestiriiscurte, autoarea arată că nici un scriiI.oral timpuluin-a reusit să creezeo nuvelă clasica; ele poartă elementeale noii
specii literare.Este cercetatăapoi dezvoltareaei, urmată de o oarecarescădereîn
timpulnazismului,pentru ca să renascădin nou în anii de după 1945.
Ultimaparte a cărţii este un capitolrezurnativîn care autoareaconstatăcă
povestireascurtă nu este o creaţie a secoluluial XX-leaşi nici numaia Americii; ea susţinecă, în timp ce ţările de limbi romanicecultivă nuvela,în celelalte
ţări ca n-a apărut sub formaei clasicăniciodată.Aici dezvoltareavietii şi succcsiunca curentelorliterare mari au determinatstructura povestirii scurte; ea nu
este doar o simpVîformăliterară,ci şi o atitudine,un reflex al feluluide fi şi
a .qÎlldicaracteristiczilelor noastre.
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Unele afirmatiitndrăzneţeale lui Kilchenmannpot fi discutate,dar cartea
rămîne o cercetaresubstanţialăa acestei specii literare. După cum se arată În
prefată,autoareanici n-a avut intenţiasă stabileascănorme,nici să dea rezolvări
definitiveîn problemelelegate de povestireascurtă. Scopulei a fost de a confirma existenţaunei forme literare cultivată poate inconştientde mulţi scriitori
moderni,Studiulse ocupă de povestireascurtă scrisă în primulrînd în limbagermană şi în limbaengleză,limbăîn care aceastaa fost cel mai mult cultivată,dar
şi cu creaţiilede acest gen ale altor scriitoride diferitenaţionalităţi,privindastfel
fenomenuldin punct de vedere al literaturiicomparate.Lucrarease incheie cu o
bogată biblioqrafio asupra subiectuluiluat în discuţie.
Ilâiko Nagy

Noul Allas lingvisticromânpe regiuni,Oltenia,1, întocmitsub conducerealui
Boris Cazacu,membrucorespondental Academiei,profesorla Universitateadin
Bucureşti,de dr. TeofilTeaha,Ion Ionicăşi ValeriuRusu,Bucureşti,EdituraAcademieiR. S. România,1967,196p.
Noul Atlas Iuiqvistu:român pc regiuni,(NALR),din care prezentămprimul
volum apărut, Oltenia,1, este o lucrare de mari proportii,care continuătraditia
româneascăa geografieilingvistice.După realizareaintegrală a celor opt atlase
în lucru: Oltenia,Meramures,Moldovaşi Bucovina,Munteniaşi Dobrogea,Transilvania,Banat,Crişana,dialectelesud-dunărene,vom fi în posesiaunor pretioase
mijloacede studierea limbiiromâneatît sincroriică,a situatieiactualedin fiecare
grai, cît şi diacroriică,cu ajutorul atlaselor lingvisticeprezent şi anterioare:
LinquistisctietAtJas des dacorumănischen
Sptacbqebietee,
(WLAD),Leipzig,1909,
al lui G. Weigand,AtJasullingvisticromân,condusde S. Puşcariuşi realizat de
S. Pop (ALR1, 2 volume)şi de EmilPetrovici(ALRIl, 1 volum,şi în continuare
Atlasuilingvisticromân,serie nouă, 5 volume).
Ceea ce aduce nou această lucrare este, în primul rînd, reţeaua de puncte
de anchetăfoarte deasă în comparaţiecu acelea ale atlaselorlingvisticeromâneşti
anterioare.Paţă de 301puncte ale ALRI, (cu un chestionarde 2160de întrebări)
sau de 85 de puncte ale ALRII (cu un chestionarde 4800de întrebări),reţeaua
totală a NALR,de 1045ele puncte,Între care, pentrunecesităţide comparare,sint
cuprinseşi puncteleet.laseloranterioare,va permiteîn viitor cunoaştereamai arnănuntită a graiurilorpopulare,trasarea mai precisă a izofonelor,izornorfelorşi a
izogloselor,delimitareamai sigură a insulclorlingvistice,a zonelorarhaizanteşi
inovatoare.
Posibllitateecomper
ării materialuluilingvisticde pe o asemeneareţea este asiguratăelefolosireaunui singurchestionarrelativdezvoltat,de circa2600de întrebări.
Eventualaconsecinţănegativăa faptuluică răspunsurilenu sînt notate de un anchetator unic,ca în cazulatlaseloranterioare,ci de :l-6 anchetatoripentrufiecarealias
regional,este diminuată,dar nu exclusă,ele modulinedit, chiar pentru alte atlase
lingvisticeregionale,în care este conceputchestionarul.Cuvinteletitlu, ordonate
în ,generaljudiciosdupă criteriul semantic,sînt însoţite de o. formulareunică a
întrebării,ceea ce presupuneapunerea obligatoriuinvariabil,de către toţi anchetatorii, a întrebărilor.Intrcbările,în marea lor majoritateindirecte,uneori însoţite
de schiţă ori bazate pe indicaţiesau imitaţie,sau, mai rar, directe,atunci cînd se
urmăreştepersistentaunor forme lexicale arhaice,puse la fel În toale punctele,
trezesc aceleasi H'acţii la inforrnatori,fapt can, asigură posibilitateacomparării
riispunsIl!'ilOI'.
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Primulvolumal NouluiAt1astinqvictlc românpe regiuni,Oltenia,1 (NALltOlt; 1), este o Incontestabilă
realizareştiinţificăcarc anunţă aparitiaintregii serii,
tezaurde informatiepentru gramatică,fonelicăşi lexicografi.e,
materialde intcrprotare viitoare,contribuţieImportantăla cunoaştereaqraiurilorpopularerornăncstr,a
dinamiciilor interne şi a raportuluilor cu limba literari!
.. Volumul,de un format
impresionant,
intr-o elcqantăşi corectăţinută grafică,se evidenţiazănu numaiprin
valoareasa ştiintificăci şi printr-oorqanizaredemnăde urmat.Volumulîncepecu
o scurtă prefaţă,în limbileromânăşi franceză,semnatăde profesorulBorisCazacu,
în care se dau inform
aţii privitoarela scopul şi importanţaNALR,la chestionarul
folosit,la procedeelede interogareşi sînt prezentateproblemeleconcreteale elaborăriiNALR-Olt.:reţeaua de puncte,anchetatori,informatori,
transcriereafonetică,
publicareamaterialului.Urmeazăalfabetulfoneticfolositşi abrevieri,lista localităţilor anchctate(cu corespondenţele
dintre NALR-OU.
şi WLAD,ALR1 şi ALRII),
indicelecuvintelortitlu, obişnuitelehărti fizică,administrativă,
cu numirileotrciale
sr populareale locelitătiloranchetate.O iniţiativăde mare valoare este introducerea cîtorva hărţi istorico-etnografice
ale Olteniei,de la Oltenia românăpînă la
harta densităţiipopulaţiei(dupădatele statisticeale anului Hl60).Adesea,asemenea
hărţi, ca cele despre frecvenţaaşezărilormoşneneştila 1728şi 1831,complet
ind
datele istoriceşi materialullingvisticoferit de atlas, pot explicamai uşor conformaţia şi evoluţiaariilor lingvistice,a zonelorarhaizanteşi inovatoare,interferenţele lingvistices.a,
Materialullingvisticpropriu-zis,p. 13-196,cuprinzîndrăspunsurila întrebările
58-45:3,
.Corpulomenesc",este redat prin hărţi lingvisticesimple,În numărde 147,
materialnecertcqreflatşi 40 de hărţi interprctativo(de obiceisintetice,pentru fenomene foneticeşi morfologice,
şi analitice,pentru lexic, evidentiindarii sinonimice).
Valoareaştiinţificăa NALR-Olt.,
1, este certă. Cei trei anchetatoriau investigat
atent şi competentrealitatealingvisticădată şi, sprijinitipe o unitatede concepţie,
metodăşi transcriere,au reuşit să dea o Imaginelingvisticăgrăit.oaredin multe
puncte de vedere.Ne oprim la cîteva dintre ele care ridică problemelingvistice
proeminente:însemnătateaal.lase:lorlingvistice regionale, pozitia Olteniei, din
punct de vederelingvistic,fată de regiunileÎnvecinate,evoluţialimbiipopularepe
acest teritoriuîn decursde aproximativ30 dt; am
Cu o retea de punctemult mai deasă (în cazul Olteniei-Do
în reţeaua NALR.
fată de 20 în reţeauavliLAD,22 În reţeauaALR1 şi 6 în reteaua ALRIl), atleselc
lingvisticeregionale,comparatecu porţiunilecorespunzătoreejin atlaselegenerale,
aducdecelemaimulteori noi date,permittrasareamalprecisea unoraru linqvistice.
Pe
baza NALR·Oll.
se pot rectmea unele afirmaţiimai vechi.Ne referim,bunăoară,la
fenomenulanticipăriielementuluipalatal (de exemplu:ok, urcp; ş.a.),care nu este
specificîntregiiOltenii,cum se consideracurent.Hărţile 19,20, 24, 26 şi 42 şi mai
ales harta VI, Frecvenţaformelorcu diitonqîn ureche,ochi,ochelari,păduche,păduchios, restrîng aria fenomenuluila o porţiuneorientată vertical,cu baza În sudvestul Olteniei,conturînd,pe baza frecvenţei,centrulşi periferiilefenomenului.
Tot
astfel,unei afirmatii,jusle în general,cu privire la caracteruldur al spirantciş, în
opozitiecu situaţiaîn Muntenia,i se poate aduceo corecţiepe baza unor hărţi din
NALR·Olt.,I. Urrnărindu-se
tipurile de opoziţie,singular/pluralla cuvîntuloacheş
(v. h. 9 "brunet"),se constati!în primulrînd opoziţiadin limbaliterară1jakeş/akeşi,
întîlnităîn nord-estulOlteniei,pe o arie destul de intmsă şi În puncteleizolatepe
Dunăre: 963,976,980,996.Apar Însă şi ncutrelizarea opoziţieiprin rostire dură:
1:Mkeş.lâkeş,
în doua.arii compacte,din nord-vestulşi din sudul teritoriului,şi neutralizereeprin rostiremuiată:14âkeş'fl:f:ikeŞ',
în cîteva punctede pe Olt şi În centrul
teritoriului.Aşadar,este prezentnu un singurtip, ci trei sau chiar patru,dacă adăugămşi neutralizareadatorităinfluenţeicoanqăilor: akes/akes, în punctele940.şi
944,adică nu numaimorfonetisrn
oltenescci şi ardeleanşi muntean.Tot pe baza
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NALR-Olt"
1, (v. harta 61, "qrasă,pl.") Se poate constataşi răspîndireaexaclă a
vclarizării lui e după s . într-o arie compacta,Î1lnord-vest,şi în numeroasepuncte
izolatedin nord-est(903,908,914,917,919,921"922,925)şi sud-vest(968,973,977,
981)opozitiasingular/pluraleste neutralizatăca în Banatprin velarizareatotală a
lui e (grasă/grosă),
iar în sud şi est opozitiaeparevcaîn Munteniaşi limbaliterară
(grdsăjgIOSe).
Ca sti mai dăm un singurexemplude modulîn care datele furnizate
de un atlas lingvisticregionalcompleteazăşi nuanţeazăinformaţiiledate de un
al.lasgeneral,l1eputemreferila harta 4 "ţeastă",comparată
l,. v. 1, harta
I ...cuALR
....
... I 7.
Faţă de termeniiînregistraţiîn ALR1: trl1ocă,l!u9ă,hlJcă,ddcd, d\ldcă, căpatină
şi cl3âpsă!(acesta din urmă într-un singur punct, 856),NALR-Olt.oferă o serie
sinonimi
că mult mai boqată,formatădin numeroasevariante lexicaleşi fonetice:
I
I
I
....
hircă,hârcă, ,lrcă, qiuocă,d'LfclCă,
g'-!,ocă,
tE!c18tă,
ţdstă,ţăst, iugă,tiugă,tigvă,uuacă,
dciscă,căpăţînă,scof1rlie,
gl'eucr1şi ctoiiiu.Unele forme:,1;0$10,
. cu variantelotaslă
sau Iăst ori tigvă,sînt literareşi se regasescîn Muntenia,giL!0c,
gi!!acă,';8 întîlnesc
în Banat,iar cdpdţi'năşi scănrne,sînt sud-trensilvăncne
: originea'atît de diversiia
termenilorpentrut?clstUsustineideea, bazatăşi pe alte.fapte, că aria Oltenieieste
loc ele intersct.ţica mai multorizoqlosoşi .izofonc.
Ajungemne alClla uiLjimponantăprobleml,.aceea a loculuişi individualităţii
9raiuluioltenescîntre subdralcctelcdacoromănc,In leqiilur-icu păreriloexprimate
oc Cr. Brincuş (Graiultiin Csttenio,
L.IC,Xl, 19b2,nr.:l, p. 18-30); "Faţa dc iMuntenia, Olteniane apare ca o arie mai erhaică «,gIavil.înd»
spre zoneletransilvănenc.
Notelecompusepe care qraiuloltenesc:le arc cu cel elinMunteniasînt mai ales de
natură lexicală,deci insuticientc pentru a-l considerape cel dintîi ca subordonat
celui ele al doilea"(Cip.cii., p. 29),ne cxprimămacordulcu privirela poziţiaspccială a graiuluidin U!LCl1!a
între.subdialecteleînconjurătoare.
Credemtotuşi că.qravitatie lui este mai pronuntataspre aria muntcncascădecît spre cea b<ini'tţe(jnă.
HărţileNALU.Olt.,I. arată Cilnotele comuneale vorbiriipopularedm Olt.enia-consideratăîn gramţeleteritor.iale----cu subdialectulmuntenescnu sînt numaide
naturălexicală,oi şi de !laturiilonetică(tnatamentLll
a,flric:aleJor
şi al ocluzivelordenlale urmatede iot, lipsa,în general,a vdarizăni lui e şi a închideriivocalelorfinale
ş.a.)şi morfologică
(identitat.ea
formalăa persoaneia ilI-a singulaTşi plural,la verbe
de conjugărilea Il-a - .. a IV-a caracteristicăsubdialeduluimuntenesc,alternînelcu
opoziţiasingular-plural,
caracteerisLrcă
celorlaltegraiuri,formelell1unteneşti
de articol şi pronumedemonstrativ,grupulsintacticindicativ-l--conjunctiv
ş.a.). Trăsăturile
comunecu subdialectulbănăţeanse restrln9la nord-vestulteritoriuluianchetat,în
strictăvecinătatecu Banatul.
Cu ajutorulcîtorvahărţi reieseo primăorganizarea teritoriuluianchet.atîn două
portiuni: una oltenească,ocupîndaproapetot teritoriul,cu trăsăturigeneralsudice
şi particularităţiexclusivolteneşti,şi o a doua,în vestul şi nord-vestulteritoriului,
cu evidenteinfluenţebiinăţene,O primă interesantă.problemăpe care ar ridica-o
această constature,evidenţiatăde altfel şi de autorii atlasului,v. hărţile sintetice
XIV,frecvenţaformelormuiate(în l. (, e) in diUle,punte,minie,capele,degete,şlÎrb,
tifos,XV,d-l--eîn degel,XVI,d-l--iîn dinle,lindină\XII,n-l--eîn gene,neg,sprîncene,
XVIII,e în areer,cewl (gurii).sprînceană,XIX,gln geană,sînge,este dacă fîşia cu
elementebănăţenetrebuie consideratăca aparţinîndstructuriiariei bănăţene,celei
olteneşt.i,sau este () zonă de tranziţieÎntre ele. Dupăpărerea noastră,sprijiniţipe
apariţiafricativeiS sauS în locul africatei,a africatelorbănăţenee,8 În loculdentalelor urmatede jot, a sunetuluiveIare (v. hărţile 40, sprînceană,65, gălăgie,72,
gingie),a africateidentale4 (v. hărţile 44, surd şi 63, mic) în locul fricativeiz, a
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formelorfără diftongîn piepiene(v. harta 5), piele (v. harta 87)şi piept(v. harta 91),
pe repartitietermenilorsinonimicisob, (cu variantelesob şi cob), colţ, crnc (v.
harta 70,colţ de măsea),a t.ermenilor
păs şi năduf(v. harta 96,astmă)pe lipsaunor
fenomenespecifico Oltenieicentraleca diftongarealui o şi e în ochi,respectivîn
urechi,ori rostireamuiatăAlui Ş în mănuşă(v, harta!), zona în discuţie,cuprinzînd
punctele936-·937,940-.942,944-·946.,
948-949,apartinesubdialectului
bănăţean.La
margineade est a acesteiarii, urrnărindu-se
traternentuldentalelorurmatede iot (v.
harta XII, t+e în dinte, fruzue],seconlurează o zonă Îngustă,aproapecontinuă,
de tranziţie,caracterizatăprin dentalemuiate.Altă hartă, 46, ObIClZ,
indicăpluralul
'ţfobrazăîn punctele939,935,933,942,947,946,936,944,945,pentru ca în restul
teritoriului,în afara formeiobtarunt, din cîteva puncte din nord şi nord-vest(901,
904,905,914,940,941,949,951.957,953 şi, izolate,992,995),să apară formabisilahică,cu variantele:z;obraji:uobra},Lf,0braz,
uobta],L!.0brazi.
O zonă mai cuprinzătoare, dar orientatătol spre nord-vest,este 'indicatăde harta 33, Ulcior;in această
zonă terrncntuleste miliqcs",milig6c,minig6§.minig<i{;
şi în două puncte (944,957)
ni;el - negel,În opozitiecu restul teritoriuluicare prezintăurcor şi ulcor.Un alt
argumentpentru detaşareaacesteiarii din graiul oltenesceste închidereavocalelor,
mai ales mediale,aşa cum apare in hărţile 1, cap 2, creştet,3, creier,6, pieptcne;
este adevăratcă aria medie a acestui fenomendepăşeştesensibilaria presupusă
de noi bănătcană,dar ca frecventămaximăfenomenulacoperăexact aria, dcscresCÎndîn puncteleînvecinate.Pc baza ALRII se poate constatafaptul că închiderea
vocalelorfinale şi medialese concentreazăîn două arii principale:în primulrînd
in Moldovaşi Bucovina,coborîndşi pierzînddin intensitateîn sud-estulMunteniei,
în al doilea.rînd în numeroasepunctedin Banat.. Fenomenul,
inexistentaproapeîn
zonele învecinate(sudulTransilvanieişi Olteniapropriu-zisii),
indică şi el apartenenţa ariei nord-vesticeoltonela subdialcctulbănăţean.AHedouă hărţi, relativela
repertittaunor termenih. 2, creştetulcapului.şi harta 3:1, pupilă.indică aceeaşi
organizarea teritoriului:vîrf, vîrv şi ViI în nord-vest,fatil de creştet in restul teritoriului,şi luminăîn nord-vestşi nord faţti de vedere,general,şi fetItă,într-o arie
,
,
aproapecompactăîn sud.Alte fapte,tot pe bazaNALRO-Olt.,
ar putea fj masamasă,
masa şi mas4,în nord-vest,în loc de măsa,general,şi măS: în nord-estulteritoriului (v. harta 69, măsea).sau rcpartiţia termenilorsudoare,în nord-vest,şi năduşeală, în rest, forme bănăţeană,respectivmuntonească(v. ALl 1, v. 1. harta 4).
In interiorulacestei arii, peba2Ja hărţilor sinteticeXXI,Ş în şold, şi XXIII,j În
junghi,se poate observao zonă (punct.ele
936,940şi 944),locuităde ceanqăirornăniznti(v. şi MirceaBorcilă,Un fenomenfoneticdialectal: rostirealui Ş ca s şi CI
luij ca z în qraiuriledacotomâne,Cercetăride lingvistică,X. 1965,2) Punctul9]6
o
oferă şioun fenomen
fonetic
singular:
înlocuirea
în
poziţie
accentuată
a
lui
a
cu
a,
o Q o
ca în cap, mare,alb, gras, influenţă,credemnoi, tot a populaţieide ceangăiromânizaţi,
Cumde la anchetelefăcutepentru ALR[ şi ALRIl au trecut aproximativ30
de ani, materialullingvistical NALR-O]t.,
1, oferă date nu numaipentru completare
intr-o reţea mai densă, ci şi pentru comparareîn timp. Ajungemastfel la o problernăfoarte importantă,evoluţia,timp de cîteva decenii,a limbii vorbite pe un
anumitteritoriu.O primă constatare,bazată pe comparareahărţilor ALRM 1, 21 şi
22 cu harta 24 în NALR-Olt.,
I, este că unele fenomenefonetice,de exempluanticipareaelementuluipaletal în ochi. sînt vii şi cîştigăteren în Oltenia;în punctele
865,360,870,346,315,şi 346ale ALR1 formelecu o,1;!
o sîntănlocuitecu uoi,
..... uoi
" '"in
NALII-Oll.,
1. Alte fenomenese pierd,ca.k>t (v. aceleaşiharti),căci în punctele815
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şi 878ale ALR1, apareijot',iar în NALR-OIt.,
1, în aceleesipuncte(cu numcrotatra
921 şi 986)apare l!0k. în generalînsă termeniivechi şi noi coexistă(v. harta 52,
"curgenasul") iar inforruetor
ii din multe localităţiau sesizat acest lucru, dovedă
unele nole: 913- [F] cură: 914- [V] --- cură; 954-- curgenasu "pe boieteşte",
iar în punctele905,909,929,935,936,953,960,963,al doilearăspunsellră,este notat
dupăindicaţia[k].Uniitermeni(comparăNALR-Olt.,
1, harta 26,şi ALRM1, harta 23,
.ochelari")care nu erau notat! in vechiulatlas în perimetruloltenesc,dar Clareapăreau în Banat,sînt consemnatiîn note în NALR-Oll.,
1: 902,mai demultcînd oieram
11nărle spunea
'O zarţale şi 945,babele zic zîţăle mele;
c zîţă. Influenţalimbiiliterare se remarcă·şi urmărindrepartiţiatermenilorsirănulşi străfig(comparăALRM1,
harta 117,şi NALR-OI/.,
1, harta 59); în cîtevapunctedin centrulOlteniei,947(839),
950(842)şi 956(846)apare în ALRM1 slrăffg,iar În NALR-Olt.,
1, strănUtşi SIlătfg.
O altă hartă "cbj(l'f"(comparăNALR-Oll.,
l, harta 28, şi ALR1, v. 1, harta 67)indică
în majoritateapunctelor
evoluţii
,
" de la formelel!,0[b,=» di:ul1oI" generaleîn
Banat,la formelekor d!-Ull,:,:okşi kOI,din Munteniaşi limbaliterară (v. punctele;
944,913,908,921,930,956).
Nu putemîncheiaşirul observaţiilorfără a remarcaşi cîteva scăderide transcriere.Unelese datorescconcepţiei(notareanaxaliz
ării compleleşi dispariţianazalei
în poziţiileocluzivăsau africată): s-a c}r!ionţal(harta 16, punctul 954) rărZili
(harta 109,punctele932,
992,
<lUzelîUkulU
(şi variante,harta 120,punctele
.-L
J 994-995),
OP
937,945,976,980s.a.]lidin (MN00,
punctul9(5),om T doi pel (harta 17,punctul
912),-;;;epLlt
(harta 16,punctele901,910,913,915,918--921,923,926,929--930,934,
986)sîge (MN28'1,punctele917,919--920,922,926-929,933,958,960),altelea sînt
.it,
,
scăpăridin vedere: kortoixu!(harta30, punctul944),kOldiş(id. punctul948),gă1ăzie
(harta 65, punctul93'1),formemai puţin obisnuitenu sînt subliniate:uokelarj(hiatusul iniţial,harta 26, punctul993),mă"ea(accentşi hiatus, harta 69, punctul926),
lipsa unor răspunsuri:harta 69, punctul952,harta 52, punctul941,harta 24, punctul 938s.a. O menţiunespecialăse poate face şi În legăturiicu lipsa sistematicăa
notării afonizăriivocalelorşi consoanelorsonore.Se poate comparacu notaţiiledin
Textediatectale.Oltenia,Bucureşti,1967,şi cu ALRII, zona oltenească.
Acesteobservaţiide amănuntnu micşoreazăînsă valoareaştiinţificăa lucrării.
Ion Plotea
Studii de literatuIă comparată,Bucureşti,Editura AcademieiR. S. Romăn.a,
1968,294 p,
Literaturacomparatăcunoaştein ultimii ani un revirimentconsiderabil,ca
organizareşi coordonare,mulţumităinitiativeiInstitutuluide istoric şi teorie literară."G. Călinescu"din Bucureşti,de sub conducereaprofesoruluiAl. Dima,membru
corespondental Academieişi comparatistcu realizăriirnportante.Volumulsău
Conceptulde litera/ură universalăşi comparatădin 1967punea deja problema
unui nou comparetismromânesc,sprijinit desigurpe tradiţiile româneştiale dis-
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ciplinei,dar orientat în sensul modernal unei stiinte menite să afirmeprezenta
noastră În litcreturauniversală.
În vederea Congresuluial V-Iea al AsociatieiInternaţionalede literatură
comparată,programatla Belgrad,pentru toamna anului 1967,Institutulde istoric
şi teorie literară a organizat,în iunie 1967,o consfătuircde literatmă comparată,
sub patronajul Secţieieleştiinţefilologicea Academiei.Tematicalucrărilorse inspira
În parte din aceea a Congresuluiinternationalpentru care se pregiîtea,mai ales
în tema Curenteliterare considerate=cafenomeneiuietnaiionaie.Dar consfătuir
ea
noastră urmăreaşi o reorganizareradicală a studiilor comperatistcîn România.
Iată de ce se prevedeauurmătoar
elo categoriide comunicări : domeniulşi [TIP-todologia literaturii comparate; istoricul cornparatismului
românesc; curente literare romănesuprivite în cadrul literaturii universale; folclor comparat; relaţii
literare Între ţările străine.
Ansamblulcelor 27 de comunicări,prezentatela consfătuireadin Bucureşti,
la Congresuldin Belgradşi la sesiuneaInstitutuluide literatură nJ\-1axim
Corki"
al Academieide ştiinţe din Moscova,au fost publicateîn volumulSlu'diide literatură cotnpoi
ată din 1968,sub redacţiaprof. Al. Dimaşi a prof. Mihai Novicov.
Uneledin comunicările
de la Belgradapar în limbafranceză,acea de la Moscova
în Iimba rusă. Fiecare comunicareeste insotrtă de rezumateîn limbilefranceză
şi rusă.
Comunicărilerelative la domeniulşi metoda literaturii cornpnr
ata afirmă cu
putore o concepţienouă, romăncască.în acord cu reacţiile americane,sovieticeşi
apusenefaţă decomparatismulpozitivist,redus la lumea europeană,la influenţe
şi izvoare,cu experienţaultimelorconqresc internetionalode literaturăcomparatii,
În acord şi cu conditiilenoastre social-istoricespecifice.În Controverseşi perspective În Iitetcturacomparală,Al. Dimapreconizeazădeplasareaintcrcsu)
ui cercetărilorcomparatistede la factorulemliător, la cel receptor,de la influenţeşi
izvoare,la studiulcreaţiilorspecificenaţionaleşi originale,studiatepe baze estetice. El introducepuntielisme!eîn temele d(·,cercetat şi vede, în perspectivă,o
contribuţiea literaluriicomparatela o esLeLicil
generalăşi la o lărgire şiarlîncire
a studiuluifenomenuluiliterar. De altfel, Al. Dima a reluat şi amplificataceste
vederi noi i originaleîn remarcabilulsău volumPrincipjjde literaturăcomoataui
(Bucureşti.Editurapentru literatură,1909],lucrare luminoasăde orientareteoretică
şi practiciia comoaratismuluiromânesc.M. Novicov,în Comparciila
în cercerure«
literară,
stabileşte
categorii
in folosirea
acestei
metode,
dupaUIHi
ol)liecUvul
urmărit:
trăsăturile
specifice
individuale;
triîsiî!.urile
geIlNale
cornune
serii de
fenomene; cele accesorii,reduse la simple apropicr
i. El propune,depăşireacomparatiilor,prin studiulÎn adîncinwşi prin adrmter
ca paralelismelor.
Paul Corneeintroduce Conceptulele concorâonţăîn literatura comparată,recunoscîndmai mul.e
aspecte ale acestui proces literar: concordantcneproductive,interietentcşi CllWlogice.Dupăoriginealor, el le priveştesubtilsub forma de pOlCllelisme,
asimilare
şi cataliză,insistîndasupra c[eoţiei rezultate din relaţiile literare. Sorin Alexandrescu,în Siruciuralismui
şi titetcuuracomparoiă,propuneconstituireaunor tipologii de personaje,leme, motive,conflicte,oornpor
tări omeneşti idee formulată
şi de Claude Pichoisşi A. M. Rousseau,în volumullor La Iil/eralurecomŢJaree
din
1967,la capitolulStmclurolismetitteruiie.La rîndul său, 1. C. Chithnia c:prceteaziî
CompafCItismuI
şi perspectivelelui în sludiulcărţilor populare,observîndcii aceste
creaţii de originefolcloricăllU sînI.sinlple lraduceri,ci creaţii specificenationale,
moelelal.e
în spiril.ulepocilor';ii a zonelorde culturiişi literatură.Privite comparatist, ele exprimiîaceste zone specificede literalurî, prin variantelelor şi prin
parliculari!.iîtile
ele stil. Tot pe plan cornparal.ist,
Matei Ci.îlinpscll
reia problemadin
excelenlulsludiu Ce esle "In !!ouvellecrilique"?,din "Viaţa românească",nr. 3/
1907,pentru a arăta PlClllise}c
teore/iceole "noii critice [mnceze",descoperiteîn
iniţiativeleformalisilmlui
rus, a,le estelisllluluieuropeanşi american,ale sl.ru.cl.uralismuluişi ale cLlfen!.elor
filozoficedin secolul al XX-lea.VolumulcolectivLes
Cheminsacluelsde Ia critique,publicatde C. Pouletîn 1967,la editorulPIon,grun __
ocd.367
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pează 18 conferinţeasupra acestei confruntăriideologice,unde se menţionează
şi rădăcinileinternationaleale "noii critice",numai relativ nouă.
Două comunicăride la consfătuireanoastră au valorificattraditiilecomparatlsmuluiromânesc.In Compatottsmul
YnRomânia,Ion Zamfirescu
prezintăun tablou
amplu,sistematicşi critic al atîtor contribuţii,de valoare inegalăşi mai ales cu
scăderi şi excese produse de metoda pozitivistă,redusă la influenţeşi izvoare,
fără a se ocupasuficientde operelelil.erarecreate În spirit specificnaţional.Dar
contribuţialor rămîne totusi esenţială.În acolas: sens, Ovidiu Drimbapune În
luminăUn capitol din trecutulcomparatisticuromâneşti:D. Popov
ici.
Cele 7 comunicăriprezentatede comper
atistil românila Congresulde la Belgrad erau axate mai ales pe tema Curenteliterare ţnivite ca fenomeneinternaţionale, propusăîn tematicaAsociatieiInternaţionalede literaturăcomparată.Lucrările urmareausă arate programaticcaracterulnaţional şi original al curentelor
noastre lil.erare,pe bază de influenţestrăine, dar asimilate,încorporateîn tradiţiile româneştişi adaptatecontextuluinostru istoric.Al. Dimadovedeştecă UmanismulRenasteriiîn ţările române,deşi tardiv, a fost o mtscar«puternicăşi cu
aspectecare reflectausituaţiilede la noi: atitudineade luptă faţă de problemele
noastre social-istoriceşi Încredereaîn valorile artei, ale ştiinţei şi ale civilizaţiei
exprrrnaucrezulunui popor Lînărşi viguros.Liviu RusustabileşteLoculromantismului românescîn cadrul romantismuluieuropean,După o analiză temeinicăa
contributiilor apusene la formarearomantismului,el considerăbaza populară a
curentuluiromânesc,oriental.spre aspecte militentcşi ridicat la cea mai Înaltă
culmeprin Eminescu.Volumulrecent II Romant
icismo(Budapesta,EdituraAcademiei ma.Jhiare,1969),grupeazăacl.eleunui congresitalo-maghiarde la Budepesta
şi Veneţia,din octombrieJ9,67,întrunit în jurul problemeirelaţiilorreciprocedintre romantismul
italian şi cel european,şi urmărindcreaţiilenationaleprodusesub
actiunea curentuluirespectiv din Italia. N.1. Popa v,a1orifkăAspecte particulare
ale simbolismului
românesc,în interferenţacontinuăde romantism,pernestanism
şi estetică sirnbolis
t ă, cu unele deschiderisemnificat.ive
spre poezia sociala,chiar
socialistă.Vera Călin expuneAspecteate suprapuneriide curenteliterare 1n poezia româneascădin prima ţumătat«a secoluluial XIX-lea,explicată,comparatist,
prin înrîuririleliterare apuseneaproape strnult.ane,
romantism,realism,chiar clasicism,între care scriitoriinoştri aleg metodeleimpusede situaţii din epocă,de
temperamentullor şi de natura mesajuluilor poetic. Această alegere duce la o
inteqrer«a influenţelorstrăine în romantismulactiv al paşoptiştilor.Stau Velea
studiază apropieriledintre Poporanismul.ÎI! litera/urilerusă, română şi 'polonă,
pentru a subliniacum, din ideologianarodnicilorruşi s-a creat ideologia"Vieţii
romănesu
", evoluată şi ea în timp, şi un poporanismpolonez,diforcnţiute după
situaţia tărănirnl:din aceste ţi;rl. Pentru secolulnostru, Matei Călinescuîncearcă
să considereAvanqotdoliterară din Romaniaşi raporturileei cu avanqatciainternaţionalădintre cele două războaie.El arată motivatcă, în efară de o serie de
nume mari, Tristan Tzara, iniţiator al dadaismulut.BenjaminForidaneşi .Ilerte
Voronca,poeţi bilingvi,TudorArghezi,trecut doar prin ideologiamodernistă,pînă
ce îşiafJă un drum propriu,şi LucianBlaga, marcat de expresionismul
german,
dar rămaspoet al mi.tuluipopularromânesc,ceilalţise reducla o crizăde conştiinţă
literară şi nu se impun.In fine, în domeniulfolcloruluicomparat,Radu Niculescu
dă o lucrare de tematoloqic,Lnterierenie ale literaturiinarative şi epice slovace
şi române,unde reconstituiecirculaţiatemelor Jura] Lanosik.şi Pin/ea Viteazul.
Cele mai numeroaselucrări din Studii de Itieraiurăcomparatăprivesc reIatiile literare din.Lrescriitoriinoştri şi cei. străini..RomulMunteanutratează.Interferenţadinlre iluminismşi principiiledemocJ'al-revoh/ţionarc
la scriitoriipaşoptişti.
Continuîndmarea carte a lui D. I'opovici,La lilteratureJOllmaine
a l'epoquedes
!umieresdin 1943,autorulschiteazăcîteva sondajeîn acest sens, maiales la scriitorii din Ardeal.Pătrunderiparnasieneîn RomâniCl,
de MargaretaDolinescu-Georgescll,dezvoltăun filon de studii î.ndrumatde N. N. Condeescu;de aici eJGcelenta
teză recentă,Balzacîn Româniade AngelaIon şi Rousseauîn Româniade Sorina
lkrcescu. În lucrarearelativă la ecoul parnasianla noi, surprindelipsa completă
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a poetuluiieşeanMihaiCodreanu,poetulStatuilorşi parnasianprin excelenţ5.Acest
gen de lucrăr]capătă all.ă perspccl.ivli,documentarăşi mai ales lnterprctat
ivă, în
comunicărileunor cercetătorideja verificaţişi atenţi să. patrundăîn adînculoperelor realizate pe bază ele influenţestrăine. Tatiana Nicolescu,autoare a elouă
volume,Goqo!în Romania,şi To1s/oiîn Romania,oferă,într-o sintezăde 12 pagini,
Aspecteale raspîncii[iiliteraturiisovieticeîn RomâniaÎn/re cele două războaie
mondiale.un tablou al traducerilor,studtilor,picdicilorşi rezistente
lor intimpinate
ta noi de literaturasovietică.pentru a terminacu partea cea mai personalădin
acest gen de lucrări: influenţaasupra creatieilil.eraro româneşti.O panoramaanalogiigăsimîn comunicarea
expusăde M. Novicovla Institutulde literatură.Maxim
l,orki" de Moscova,MareaRevoluţieSocialistădin Octombrieşi literaturaromână.
Dacătitlul restrictiv.Receptareacriticăa lui MarcelProustîn România(1920-1940),
de Cornelia Ştefănescuo putea dispensa de aceste sondajeîn însăşi creaţia rornăncascostimulatăde strălucitulexempluproustian,judecaţilecriticilornoştri asupra scriitorului.aşa de contradictoriila noi, de altfel ca şi în Franţa,puteau constitui trăsăturicaractcrlstice pentru capacitatealor de a inţelegeo literaturănouă,
sau îngustimealor pînă Ia refuzul romancierului.Cornclia Ştefănescua schiţat.
totuşi şi o discuţie sumară despre influenţa proustiană 'asupra unor romancieri
români.
Metodacomparativăeste ŞI mal convingătoarecînd se dovedescafinităţitntrs
scriitori, şi contactecare să documenteze
acest aoel făcut de ei la o lume literare
străină,de care se simtapropiaţi.LucianBlaga.revenit acum în plină actualitate,
este cercetatÎn acest volumsub două faţete, ambelesemnificative.
EugenTodoran
definesteraportulLucianBlaga şi mitul moderna! poeziei,raportat 'la curentele
modernedin apus, unde mitul poeziei corespunde"universuluiimaginar"al poetilor, lume de metafore.simbolurişi rnituri.Aici intervindesigur'ideologiamistică
a poetuluişi legătura sa organicăcu mitologiapopulară,ridicată la o adevărata
filozofie.Între LucianBlagaşi expresionismul
german.VictorIancu qăsesteo afiniLateorganică.Poetul român şi-a descoperit climatul poetic particularîn acest
curent modern,dominatde rafinamentprimitiv şi arhaizant,analog cu viziunea
folcloricădin Spaţiulmioritic.Aceastăadevăratăosrnozăspiritualăşi artisticăasigură şi tonul înalt al poeziei lui de esenţă totodată filozoficăşi populară.Zoe
Dumilrescu-Busulenqa
găseşte un an caz d2 afinitate pînă la identificareîntre
SadoveanuŞÎ ]vfaupassanl,
din care povesl.itorul
românîşi desfaceoriginalitateain
alegerea
temelor,
în cuvînt,
analizaelpsihologică,
în povestirile
Iantestice,
detorul
vînătoare
st
de
dragoste.
Cu un
5'2lmboqătoşto
din contactull'
cu scrii
si revine
a!20ila matca lui stilistică.
... In fine, în ultima categoriedin Studii de tueratută comparată,sînt cuprrnse
lucrări care tratează relaţii Literaredintre tăr.i. Vera Călin abordeazăo problemă
particularăa romanului.
apuseanşi a "nouluiroman"francez.În Aspecteale relaţiei
timp-spaţiuîn actualulroman occidental,autoarea observă că, în conceptiaunor
autori, cu începeredeja de la Berqson şi proust, se refuză timpul.suprimatprin
punereape acelaşiplan a trecutuluicu prezentul.SondajeleÎn timp aşa de frecvenţe, jocul cepriciosîntre trecut şi viata prezentaabundă.de la Nerval,AlainFournierpînă la Proust.În schimb,se acordă un loc tot mai larg spaţiului ocupat cu obiecte,cu lucruri.Aşa se explicăaspectularid şi uscat al .noului roman"
francez,conceputca un refuz al realităţii umane,din care par condamnateviaţa
interioarăşi insăsi istoria.Clio Mănescu,în Mitul antic elen în drama existenţia
listă,pune o problemăde tematoloqie,
mult discutatăîn ultimiiani. RavmondTroussun, autor al unei vaste lucrări,Le Mylhe de Protnetheedans la lltterature euro'
peetuie(1965,2 voI., publicasecu doi ani înaint.e,un studiu Les .Methodesde la
thematologie.
Reluareamiturilorantice în Franta zil,,'Q[noastre de către J. Giraudoux,Jean Codeau.Jean-PaulSartre sau .1.Auouilh.pune În discuţiesensulactual
dat J;lectrei,Medeii,lui Oreste sau lui Oedip.Lucrarea,redusă de fapt la drama
Les Mouchesde Jea'n-PaulSartre, anahzeazătransformarealui Oreste,dintr-ovictimă a d.estinului,
într-un erou al libertăţii,aJirmatăca un bun supremal omului
"angajat".Walt WhitmanŞi literatura europeanăde Dan Grigorescuar presupune
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() cercetarelarqă pe plan universal.Deşi de proporţiireduse,studiul lui Dan (;riqorescu este substential, problemaesl:e bine pusă. Prm cercetări în litcraturile
ouropenc.el constatăeZimarol«poet americanâ. evul ecourimai numeroaseşi mal
semnif.r.utrv«
în continontutnostru decît în Amvricu.hiril a se PUI.Cd
vorbi de o
influcllliiil lui, num.-Iecelor care ]-audifuzar.,Den!eCabrieJRosscui.Vl:rhacren,
Apollinairc, VaJ6ryLerbeud,C. Călinescus.a., reprezilll.ii
pul.crcilideilorlui dumocraticc şi il mesujuluiSQUpoetic.Ca studiu binar,ElenaLogbinovski
caută să precizezeraporturiledintre Poemul.Detnonul"tie ;\1,Lettnoniovşi filozofialui Schelling. Sub influentaacestuifilozofal rornantismului
qorman,poetul rus nu acceptă
totus. ace! "enl.u,"iasl11
pentru rău", înscris în Noii Iateli, condamnaţila nefericire.
Prin Demonul,el opunelui Schelling"entuziasmul
pentrubine", ceea ce generează
în poemulsău o serie ele contradicţiievidente,atît în caracterulDetnonului,
cît şi
în sensulpoemuluişi în tratarea unor simboluri.
VolumulStudii de liietatură compcrată,alături de numeroasesLudiide acest
profil publicateîn "Studii de Iiteratura universală",în .Analelc" universităţilor
noastre şi în revistelenoastre literare şi mai ales de lucrarea excelentăPrincipii
de literaturăcomparatăa lui Al Dima,alcătuiescvunînceputpromiţător'pentrudezvoltarea unitară a cercclătilor noastre comparetiste.
A doua consfăluirede literaturăcomparată.programaUi
de Institutulde istorie şi teorie literară "G. Ceil
inesru" pentru luna octombrie1969,va marca un nou
momentîn progresulîn Româniaa acesteidiscipline,stăpînă acumpe o concepţie
şi o metodăoriginală,românească.Să sperămcii lucrărilecare se vor prezentaşi
discutala această a doua consfătu
irc, pe o temeticăsugeratăde aceea a Congresului AsociaţieiInternaţionalede literaturăcomparată.
de la Bordcaux,în 1970,vor
putea fi tipărite la vreme înl.r-unvolum,care să fie oferit ca omagiuCongresului.
Va fi o afirmareconcretape plan universala noii şcoli comparatisteromâneşti
şi o dovadăa capacităţiiei de realizare.
N. 1. Popa
"Languefrancaise"; La svntaxe, 1, Ievrior. 1969,Paris- Larousse,
Apariţiaunei noi reviste consacral.ăproblemelorde limbăcorespundeaşteptărilor celormai generale;în aceastăepocăîn care lingvisticaserveşte,într-omăsură
considerabilă,
drept cîmp de experimcntarc a unor metodede cercetarepe care
multealte disciplinesînt pe cale să le adopte,nimicmai firescdecît o nouă publicatie menităsă dezbatăproblemede linqvisticăîn nota viguroasăcerută de actualitatea lor.
Scopulrevistei,ni se spuneîn Prezentare,este de a confruntateoriilelingvisticii generalecu un fenomenstrict circumscris,limbafranceză;confruntareaeste
activitateafundamentală
a acesteireviste,limbafrancezăobiectulei de predilecţie.
Se vor confruntacercethtoridin diferitediscipline,specialiştiîn lingvisticăgenerali.i
cu specialiştiîn limbafranceză.Pornindde la stadiulactualal cercetăriilingvistice,
revistaîşi propunesă ofere cititorilorsăi -'- profesori,studenţi,cercetători- aplicări ale teoriilorcelor mai generaleIa domeniulparticularal limbiifrance7,e.
Fiecarenumăr(aparitiafiindtrimestrială)este profilal.pe prezentareaunei chestiuni generale.Aşa cum primulnumăr reuneştemai multe articoleasupra problemelorde sintaxă,tot astfelnumereleviitoarese vor ocuparînd pe rînd de probleme
de vocabular,semanti.că,stilistică,problemelegate de predarealimbii franceze.
Acestprim numir pe care încercămsă-I prezentăm oferă machetanumerelor
ce urmeazăsă apară; un grup dearl.icolede sinteză,alăturide cîteva articoleprivind aspectemai specialealese dintre acelea care continuăsă fie controversate,
Articolulsemnatde specialistulîn problemede gramaticădescriptivă R. L.
\Vagnereste consacratchestiuniifundamentalea raportuluidinlre studiul diacrOIlie şi cel sincronieal unei limbi,stăruindu-se
.asupraînnoiriipe' care studiulsincronic îl poate aduce In studiul diacronicprin transferarea'în plan vertical a unor
metodeverificateîn plan orizontal.Formape care o îmbracăaserţiunileavansate
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In acest articol 11<0
informcezeasupra niveluluirevistei;un nivel mediu,menit pe
de o parte, s-o facă acC(sibiliicelor ce se intereseazăîn generalde problemele
limbii,iar pe de alta, să nu-i dezamăgească
pe specialişti.Ideea care se desprinde
este acca.cii cercet.areasincronicda limbiise poate face independentde evoluţia
acesteia,punct.de vederepe care ne este greu să-I acceptămfără un examenprealabil şi fări!a fi în posesiadomonstretioi
faptuluică o stare de limbă..- cea actuală
- îşi poate justificamăcaro parte din formeleei de existentăfără a rccurqela
factorulistoric.Montinor
eu la planul strict sincronieli poate satisfacepe amatori,
dar nu pe specialişti.imbinareapermanentăa celor două puncte de vedere,sincronie şi diacronic,cu preponderenţaaceluiacare face obiectulprincipalde studiula
un momentdat, ni se pare necesarăşi de natură a evita forţăriloşi excesele.Admiterea exclusivăa punctuluide vederesincronieimplicăo serie de convenţii,dintre
care acceptareaunor reguli ca invariabilecontravineflagrantprincipiuluiştiinţific
al evoluţieipermanente.Introducereaviziuniiistorice ar trebui să fie o chestiune
de măsură,de dozaj,după publiculpe care cartea şi-I propune,după nivelulşi interesul manifestat.
de cititoriisăi virtuali.Sîntemcu atît mai Incredintatide oportunitateaacestuimodde abordarea gramaticiidescriptivecu cît însuşiR. 1. "Wagner,
adept evidental sincronismului
- după părerea sa, sinqurulÎn măsurăsă furnizeze
modelestudiuluiistoric- nu-şi poate cont.inuaargumentaţiadecît făcînd"concesii"
aspectuluievolutivcare se impune"fărdştirea suhicctclorvorbitoare".Reproşuladus
spcciahst
ilor în istorialimbiide a se fi aplecatcu precădereasupra factorilorcare
au contribuitla transformarealimbiini se pare neîntemeiat,Înt.rucît,în primul
rînd, aceastăpreferinţărezultăÎn modnecesardin însuşispecificulstudiilorde gramaticăistorică,iar în al doilearînd, el poate fi tradusîn sfera sincronieiprin reproşul faţă de preferintapentrufactori:care asigurăechilibrullimbii.Din articolulIUl
Wagner,izvorbogat.de observaţii,în măsurăsă facă el singurobiectulunei recenzii, ni se pare potrivitsa reţinemposibilitateade a abordastudiulistorieilimbiiprin
met(?dele
gramaticiistructurale,În gradediferite,variindde la compartiment
la cornoartirnent
. prudentava fi cel mai bun moderatorîn tentativade a lărgi,fără a reflectaîndeajuns,sfera de aplicarea unor metodeverificate,mai multsau mai puţin,
la nivelsincronie.In examinareaistoricăa limbiinu trebuiesă se piardănici o clipă
elinvedereintegrareafenomenelorîntr-un sistem,lucru pe care specialiştiicare au
scris după aparitiagramaticiide la Port-Royall-au observatcu destulăfidelitate.
Articolul
consacrat
lui Gustave
Guillaume
{Guilioume,
ill yeste
a vşiinqt
ansţ, pe
măsură
ce prezintă
principalele
teze ale
doci.rinei
guillaumiste,
o Încercare
de reabilitare,de reparare a unei .nedreptăţi"făcută mareluilingvist,dispărutîn
urmăcu vreo 7eceani. Nedreptateace i s-a făcut a rezultat,în modparadoxal,din
mitul creat în jurul său de nişte discipoliprea zeloşi,care i-au.declaratdoctrina
infailibilă.Un asemeneadogmatismavea să suscitademonstraţii,la fel de zeloase,
ale posibilitătii de atacare a tezelor guillaumiste.Autorul articolului,Henri Bonnard, realizeazăcu multă îndemînare"apărarea"lui Guillaurnepornindde la criticile pe care le presupun,în modfiresc,principaleleconcepteale gîndiriilui G. Guillaume: psihoslstematir-a,
psihosemioloqia
etc.
Analizasintaxeilui 1. Tesruerepune în luminăverietatoede aspectea acestui
domeniu;ea dovedeşte,în ultimăinstanţă,posibilitateade a aborda aceeaşichestiune, acelaşidomeniu,aceeaşisferă a limbii,prin mai multe metodej la aceasta
se ajungeuneoriîn mod inconştient,întrucît aspectulstudiat conducela adoptarea,
am spune aulornată, a metodei cele mai proprii. Socotim a fi de o
importanţă
dcx),sebită
distinctiape care o face Tesrrier«
între planulstructuralşi planul semantic,subliniindÎn acelaşitimp că independentalor nu poate fi concepută
decît la nivel teoreticîntrucît,în practică,conexiunilestructuralesînt dublatede
conexiunisemantice.Analizacu ajutorul "translaţiei"este dintre cele mai atrăgătoare întrucîtea îriqăduie limbiisă-şi dezvăluiecuteleei cele mai ascunseşi, astfel,
să ne. comunicemultipleleei valori.
Aşa cum se întîmplăcu majoritateametodelormodernede cercetarea limbii,
metodeledistribuţiona1ă,
generativăşi transformetlonala
(articoleleGramtitairedistttbutionnelleşi Gratamaireqenetative el Iranslormationnelle
scrise do .Iean Dubois)
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tşi găsescaplicarea1)1planulsincronie.Ni se pare meritorie,deşi nu cu totul personală,Incercareaautoruluide a definilimba.cu ajutorulaspectelorpuse în lumină
de analizadistributională.Reţinem,de asemenea,ceea ce ni se pare a fi devenitun
fel de obligatiepentru orice practicantal acestor metodemoderne,încercareade
aplicare,în. cazulde faţă a metodeidistribuţionale,la planuldiacronici constatarea
la,car,ese ajunge,că evolutiapoate fi dedusă din comparareaa două stări de limbii
dcdusedin texte scrise în momentediferite,bine distanţate(p. 42) nu ni se pare
însă că,se bucurăde avantajuloriqinelităţii.Afirmaţiacă evolutiase raporteazăla
intr.eqsistemulşi nu la o parte a lui, nu este nici ea, nouă. Concluziaautorului
resping.e,de,altfel,posibilitatea de aplicarea metodeidistributionale
la studiuldiacronic: se vede în aceastanu o etapă detormmatăde existenţaunor încercăriprivip-ţ:L
acest domeniuspecial,ci o incompatibilitate.
Uniculobiectde analizăal lingvisticiidistributionale
este, ni Se spune,planul.sincronie.
Relevînddeficienţelemetodeidistrfbuţionale,
J. Duboisjustificăşi, In acelaşi
timp, <lefin.eştEi
alte două metode: metodagenerativăşi metodatrensforrnetională.
Aceaata<lin.urmămai ales ni se pare că poate duce la rezultate'valoroasenu numai
în anaUzasincronicăa gramaticii,ci şi in descoperireaUnorvalori stilistice,prin
Pf.QCe<lee
cărora,"actualizarea"de care vorbeaCh,Ballynu le este străină.Concluzii'\.descurejeezăîpsă Pe ccrcctătorul.ce şi-ar propune analizaunei limbi străine,
Intrucito limbănu PPt\tefi cunoscutădecît "din interior",ca subiectvorbitoral
idiomuluicomunităfii.
lingvisticeîn care trăieşte.
Toate aceste metodemodernesînt, în mod indiscutabil,cel puţin în parte,
expresiador.inteide a. realiza.descriereacît mai completăa limbiii aplicarealor
PUneîn evidentă,capacitateaunoradintre ele de a acoperianumiteaspecteîn care
altele reuşescmai.puţin, socotim,aşadar,că o "colaoorare"între acestemetodear
fi p-otrivită;sentuncntulvialor
ii practice a revulbatelor
analizeiar fi de natură să
alunqe i)1sa,\isfacţiaîncercatădupă.mînuireaunui arsenal.terminologiea cărui
noutatenu traduceîntotdcaunenoutateaconţinutului,
Prezentareametodelormoderne
de.studierofi limbii şi încercărilede exemphficaresatisfacîntrucîtvacuriozitatea
c\lTc.etătorul,ui,
dar nu răspunddecit într-omăsurăfoartemodestăîntrebărilorpe care
profesorul,de pildă, trebuie să şi le pună.
Problema,necesil.ăţi
i de a revedea continutul.anumitorchestiunifundamentale
ale qnarnatic
ii este adusăîn discuţieîntr-unarticoldeosebitde interesantFrbblemes
de deîinition.Le,suţei] semnatde Rene Lagane.Autorulsubliniazăcaracterulconventionalal terminologiei
gramaticale,idee ce se cere amintităîn acest momentîn
care lţmino,1Qgia
lingvisticăşi gramaticalăcunoaşteo dezvoltarecare tinde la o
a,ttt<lemare varietateîncît nu rareoriîl face să dea înapoipe specialistulcel mai
înoercat.Preconizîndfără Înconjurlibertatealingvistului'în alegereavocabularului
pe care îl mînuieşte,R. Laganerespingeideea de a impunecu rigoareo anumită
term,inolog.ie.
Obligatorieeste numaiexplicareaconţinutuluinoţiunilor.Ceea ce primea,zăeste.utilitateametodei1 formalingvisticăpe Cafeo Îlllbracănu poate constitui decît obiectulunor discuţiisterile.Demons.tratia
se opereazăin sfera subiectului,
mergîndu-sela detaliereaconţinutuluinoţiunii.ModulÎII care sînt prezentatechest1ull,Ue
poaleconstituiun modelde atitudinepentrucercetători,care trebuiesă dovedeas.că,în primuldnd, ° moderaţiece presupune acceptareaexistenţeişi a altor
modalităţide prezentarea faptelor,dovqdă,Î)1ultimăinstanţă,a acceptăriiideii de
progres.
Cu t.otulopusăni se pare atitudinealui M',aurice
Gr?ss(Remqrques
sur la noliop d'objetdireb en irq.r;u;:ais)
a)'e face critic"teor:iilo.r,
Xl?rilTlteanteriorad.opt1nd
un tO)1,socotimnoi, p:reacategorici ideile avansaţede el sînt rodul.unor cercetări V'a,loroase,
fă'răÎiJ;J,eloi:aIă,
mai ales prin releVTeaunor specte ce tel.JUiesă ill,l[C
în definireacomplemenlu\l1i,
dar cel ce se aşteaptăsă VOOă
noJiuneadefinităprill,aceste
aspectefără caracter'de permanenţă,poate fi decepti0l1ati
dacă cceţ'tăI11oportunitatea discuţiei,criteriilepropusepentrumai.QUMdennie a noţiuniide complement
direct (proomializlirea,'existentaunei formep!isive,fopj1atrebăr:ii, toate tinInd
de tfona transformaţiona<H\)
SÎIJ)t
detul de depane d.ea rezQlvaprob)el11a
i ele pot fi
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adăugatecriteriiIbrcun6scutepinăacum,rezultatedin neturawerbslor,der vnupot
aveavaloareaeselltialdefinitoriea acestoraşi, in nici un caz,.. nu Iepot Inlocui.
Articolul
este se
important
de 'alarmăexercitiul
pe care o.deaplici'lreaanalizei
întreţine!njurui unor
definitiicare
cer, Întnsăprinstarea
mod obiectiv,revizuite;
transformaţionale
este o invitaţiela "re9îndirea"unor notiuniîn care 'de prea multă
vremese crede cil nu mai este loc'pentruvnou.
În articolulProtnlemesde classiticaton.Lesiadvetbesde temps,.semnatde .IacquelinePinchon,se face ? înercare de clasificare,
a adverbelorxletimpdupă metoda
distribut
lonal
ă.
Este
un
cxenrplu
de
moderaţie
in
rnînutrea
metodelor
iautoerea nu şovăiesă afirmecă,dacă metodeletradiţiomlIe
fac
servicii,moderner
nu există
nici
un
motiv
să
fie
înlocuite.
Adoptarea
fi1etodelor
noi
nu
trebuiafăcută
dedtîn
măsura
necesităţilor.Altfel,cercetarealingvisticăse poate vedea redusala un simpluexerciţiu dictatde modă.
Ultimularticolconstituieo altă Încercarede aplicarea'analizei trensformattone
le ladefiniri
fjtuPiul
.prezcntanvelor-(c'es! - il Y a -- voild)în vedereauhei mai
exacte
semantice,
Revistase încheiecu cîteva recenziiasupraunor lucrări,dacă nu întotdeauna
foarle
î,ntotdeauna
foarte
importante
pentruomai
anumită
se adaugă
o llstă recente,
bibliografică
al cărei
interes
este constituit
alesproblemă;.
de semnalarea
unor
articoleapăruteîn periodice.
Înainte de. aaşteptaaparitîa celorlaltenumere,putem spune depe acum.că
revista.Lanqueirancaise"situeazăîn centrulpreocupărilor
sale problemelecele mai
actuale.ale lingvisticiicontcrnpor
anei o echipăde colaboratori,dintre care unii cu
numebinecunoscute!
contribuiela rcaltzeruatinutei cu adevăratstiintificerpo care
o ,as.tfel
publicaţie
nu strictei
trebuiespecialităţi.
s-o părăseascănici chiar atunci cînd cititoriisăi
se
află îndeafara
cadrelor
Malia Catpov

ştiinţifice
ale
"AL 1.l.Cuza»
ţiunea"Analele
III (ştiinţe
sociale),
c) Universităţii
limbăşi literatură,
XIV,dinJ.aşi"
196, Iese.(scrie
2. nouăJ.secPrezentulvolumdin "Anale"cuprindecomunicăriletinute cu prilejulsimpozionului comemorativdin 4 lnai1968, organizat.ele Societatearomânăde lingvistică
romanică,filiala laşi, în colaborarecu ComitetulJudetean Iaşi pentru Culturăşi
Artă, cu prilejulîmpliniriia două deceniide la moartealui.SextilPuşcariu.
In comunicarea.
Locullui Sextilpuşcariu1n lingvisticaromânească,prof. Gavril Istrate face o Trecere în revistă a preocupărilormai importanteale omuluide
ştiinţă, subliniindmarile lui calităţi organizatorice,care au dus la crearea şcolii
lingvisLice
clujerie.Autorulsubliniază,de asemenea,exceptionalaformaţieintelectuală şi preqătiro de lingvista lui SexLilPuşcariu,care şi-a apropiatsi a pretuit în
acelaşi timp pe colaboratorii
săi (N, Drăqanu,Th. Capidan,V. Bogrea,St. Pasca,
Al. Procop
ovici,S. Pop,E. Pctrovicr).
ActivitateaMuzeuluilimbiiromâne,ÎnfiinţatÎn 1919,apariţianDacoromaniei"
(11
volume,însumînd9528de pagini).în care au fost publicateimportantelucrări de
specialitate,şi înfiinţareaBibliotecii"Dacoromaniei"
reprezintăun momentimportant în culturaromânească.Sînt menţionatemeriteledeosebiteale lui SextilPuşcariu şi în reorganizareaînvăţămîntuluiromânesc:în Transilvania.
Preocupatşi de filologiaproprIu-zisă,de istorieşi critici;literară,de folclorşi
de culturăîn general,Puşcariua fost şi rămîneînainte ele toate un mare IingvisL.
G. Istrateamillteşte,rînd pe rînd, preocupărilelexicograficeşi lexicologiceale lui
Puşcariu(muncala Dicţionamllimbiiromâne,realizatnumaiîn parte, dar la nive-
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lul celor mai valoroaselucrări ştiinţificede felul acesta),pe acelea dialectologice
(AUasullingvisticromân şi studiile asupra dialectuluiistro-român),preocupările
filologice(publicăîn 1914,împreunăcu Al. Procopovici,
o ediţie de o reală valoare
ştiinţificăa Cărţii cu învăţăturădin 1581a lui Coresi)şi, în sfîrşit,pe acelea de
istorie a limbiiromâne.
Rcfcrindu-se,în comunicareaConcepţialui Sextil Puşcariudespre formarea
limbiişi a poporuluiromân,la unul dintre aspecteleimportanteale activităţiimultilateraleale şefuluişcoliilingvisticede la Cluj,conf.V. Arvintea relevat punctul
de vedere originaladus de Puscariucu privire la această problemăfundamentală
a istoriei limbii române.Autorul se referă, în special,la încercarealingvistului
clujean de a reconstituistadiul româneicomunesau primitive,aplicindmetoda
comparativ-istorică
şi bazîndu-sepe un elementcăruia Puşcariuîi acorda o deosebită importantăşi anume: existenţaconştiinţeipe care o aveau vorbitoriide a
aparţineaceluiaşipopor.V-:Arvinterelevă [ustctce ideii lui Sextil Puşcariucă o
romanizareintensăa avut loc în regiunilede vest ale teritoriuluidaco-romăn,
idee
care merită adîncităprin studiu şi cercetarejudicioasăpe baza materialuluioferit
de hărţile A.L.R.
Aprecierilecu privire la Limbaromână,lucrareafundamentalăa lui Puşcariu,
cu caracterde sinteză,sînt unanime.În comunicareaSexil!Puşcariuşi problemele
structuriigramaticale,D. Irimia subliniazămodulparticularîn care lingvistulclujean a interpretatstructuragramaticalăa limbiiromâne,fapt care reiese de altfel
din Înlreaga sa operă. Autorul comunicăriianalizeazăliniile principaleale concepţieilui Puşcariu în aceastăproblemă(înţelegereasuperioarăa obiectuluisupus
cercetării- limba, luarea În consideraţiea subiectuluivorbitor în cadrul unui
proces de emisie-recepţie,
interdependentacercetăriigramaticalecu cea stilistică).
Activitateade critic şi istoricliterar,care se leagă de primaperioadăa vieţii
lui Puşcariu,este prezentatăde Ilie Dan,în comunicarea
Preocupăride istorieliterară la SextilPuscaiiu.Autorulscoateîn evidenţănota personală,pondereaideilor
inedite din scrierile istorico-Iiter
are ale lui Puşcariuşi cunoaşterealiteraturiişi
criticiidin Europavremiisale. Se remarcăcomplexitatea
interpretăriide către Puscariu a fenomenuluiliterar, în care se împletesc organic consideraţiileIstorice
sociale,de istorie artei, de psihologieşi filozofie.Istoria literaturiiromâne.Epoca
veche exprimăconceptialui Puşcariuca istoric literar. Atenţia exegeţilora fost
totdeaunaatrasă de claritateaexpuneriişi frumuseţeascrisuluisău, lingvistulPuscariu fiind dublat în permanenţăde un stilist deosebil.
In citeva rînduri, intitulate "Arhiva Puşcariu",MagdalenaVulpe, nepoata
linqvistului comemorat,reuşeşte să ni-l apropie,în retrospectivă,pe omul care a
fost Puşcariu.
Comunicările
discutate,ca şi bibliografiaanexată,în care lucrărilelui Puşcariu apar orînduite cronologicpînă în anul 1968,oferă imagineavarietiîţiişi
bogăţieiproblemelorabordatede către lingvistul clujean,fiind în acelaşitimp un
omagiupostum.
DoinaHreapcă

