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A. WEIJNEN(subredacţia),
ATLAS
Llr\GUARUM
EUROPAE,
Introâuction,
Van
Gorcum& Comp.,Assen,PaysBas,1975,247p.
Ideeafecundă.a
lui .IulesGillieroll
de a prezentapehărţi datelingvisticelnregistrate
Inanchetela faţaloculuiaredreptrezultat,In primajumătatea secolului.
nostru, apariţia
atlaselorlingvistice
naţionale
(Atlaslinqnisti
quede la Francc,Ailasnllingvistic
românetc.).
Accleiaşi
li aparjineînsă
şi un(ALE).
al.lascare,
fel, poate
fi socotit
un precursor
pentru perioade
AIlasu1limbilol"
Europei
Neintr-un
referim
la Spracliund
Sacliatlus
Iiuliensutulda Siidscliuriz
(Zof'ingeu
, 19:J8- 19·10),
al lui Karl Jabcrgşi .IakobJud, care
au anchetatpentruacestatlasi05 localităţidin Italia(ClISiciliaşi Sardinia)şi din Elveţ.ia
meridională,
wczelltllld
pe hârLiinformaţii
sistematice
cu privirela Iimbile italiană,sardăşi
rctoromană.
Astfel,P( bazauneisingurehărţi,sepolfaceobservaţii
de natură .comparat.ivă
privind
r?ll1flnice,
înlucrări
careautorii
stimulează
interesul
printrnuitcr-lle
pe careaceste
le factr(!ilimbi
la alte 'lUase
sau ladirecţ.ie
difc'rite
detromanlsttcă.
Utirnelorc)ecenF
le estecnracterist.lcă
, In domeniulgeografiei
lingvistice,orientarea
?predouăextrcrne.
Pe de()parte,atenţiase îndreaptăspreadîncireacercetăriiaspectelor
teritorialein cadruluneiIimbi, prinatIaseregionale
(Atlas linquistiqncsde la Francepar
reqions,
serieinit.iată deAlbertDauzat,NOHI
Atlaslingvistic
totnăti,pe rcqiuni,avinddrept
Inlţiatori pc EmilPetrovieişi pe Boris Cazacu).
l'e de altă parte, se Încearcărealizarea
unoratlasepeIatnllll delimbi(Ob§i;"slauianskii
Lingvistic
ski!Ai/as)sau pe zoneprezentind
interesdatorităcomunităţii
demediugeografic,
ocupaţiişi relaţiilordiversedintre popoare
ca celedinbazinulMediteranct
şi al MăriiNegre(Atlasullingvistic
rnedittratu
anş.v
Avîndinvedereacestepremisese poateintcIcgecums-a născutideea alcătuiriiunu!
allasIingvlst.lc
pentruEuropa,proiect.Ia carevisamardedLlectolog
EmilPctrovici,ctud,
In1959,cu prilejulColocviului
Internut.lonal
eleclvtllzaţ.il,Itteraturişi limbi f\1manice
de la
BuciU'cşti,
1şiinchciacomunicarea,
Les nouveanx
alias1i1lYllisti
quesde la Rom,bnia
orientale,
cuaeesLe.
cnvinte: ".lefillisavecl'espoiryueUNESCO
prendral'initi8tivel1'nngrandAtlas
eleslangncsdel'Europe",2
înainteacăruiacornptriotulnostruse gîndeal'arealizareaunui
atlas lingvisticgeneralal limbilorromanice.
Introducerea
Pl'care().prQz(nUi.l11
esteafirmareaInceputului
realizărjiacestui proiect,
iniţiat şi finan!aldeUKESCO,
subeonelucerca
unuiComitetinLemaţiomil,
avlndu-lca preşedintepc;lingvislul
olandez
A.Wcijnen,
comitetal căruiprincipal
organeste.Redacţia,
din care
facparle'VlarioAlinCÎ,Mamv:IAlvm·,H..I.Avancsov,
B.Cazacll,Corrado
Grassi,Terho
Itkonell,
PavlcIvic,L.-E.Schmitt,GastonTuaillon,
cunoscuţi
princontribuţiilelor in domeniuldialcctologiei
şi al geografici
lingvistice.
Acest.volumfaceo prezentaregeneralăa proolematicii
Atlasuilli
şi punein discuţiaspecialiştilor
prineipiile,
metodologia
şi chiar aspecteleorganizatoricealelucr{(rii.
Prezentind,
pe s\,urt,conţinutulIntroducerii,menţionămcapitolele.
cu
caracterinformativ
referitoare
la originile
ALE,la locullui in cadrulcercetărilor
lingvistice
actuale,apoiconsideraţiile
cu privirela principiile
organizatorice.
Sintprezentatechestionarele,hartadebaz,lşi slntdiscutatccriteriiledupăcarea fost stabilită releaua punctelor
deanchet[l.UninLeres
deosd1it,
dat fiindnumărulmarede colaboratori
.'Ilmultitudinea
problemelor
pecarele ridicămaterialul
lingvistic
carefaceobiectuldestudiual lucr{lrii,
seacordă
problemelor
privitoarela metodologia
anchetei,la sistemulde transcrierefonetieă. ca şi la
1 R'2feritor
la aceastăpreOcUIJare,
cI.MirkoDeanovi6,
Atlantiplllrilingui,
in Commllnlcatiollset
rappol'is
du Premier
Conyres
international
de dia/eciologie
yem!rale,partea a doua,
LOllvain,
19(;4,p.30 - :-34.
2 CLAtcsduGolloquc
international
de ciuilisatioIls,
litteralUNsel languesromancs,
Bucureşti,
19(;2,p. 202.
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căilederezolvare
a dificultăţilor
de cartograîtere,
careva fi automatică,ut.ilizln
du-sesimbolurile,
pefamiliidelimbi.Acesteiult.itneproblemeii esteconsacratăşi Anexa1 (Cartoqraîierea
automată),
elaboratădeW.Putschke(Marburg
- 11..1".Germania),căruia li revinesarcinadea coordona
activitateabirouluide tratamentautomatical datelorfurnizate
decomitetele
natlonalevpe
fişetip.Însfîrşit,oa douaanexăprezintă
redacţia,
comitetul
de patronaj,secretarlatul
deredacţie,biroulde Iratamcntautomatic,
departamcntele
pefamiliidelimbi,
(pentrulimbileromanice,
membrii
smtMat-ioAlinel, ManuelAlvar, Boris Cazacu,Corrado
Grasstşi G.Tuaillon),
comitetul
internaţional
şi comitetele
naţinnale
,"
Introducerea
la ALE,elaboratăcuconcursul
larg al comttetelornaţionale,careşi-au
forInulat
părertleeu privirela elaborarea
atlasumi,an contribuitIa redactareachestionareloI',4
la
fixarea
slstcmului
de.
transcriere
fonetică
şiingvisttcă
la alte operaţii,
.fundamentează
direcţiiledeinteresaleacestuidemersde cercetare
Interl
fără precedent
şi ti subliniazăimportanţa.
Astfel,deexemplu,
estepustn Iumină.raptul
că, din punctde vederemetodologie,
comparaţia
multilinguală
nu poatefaceabstracţiedesituaţiaIn spaţiuIl limbilor
cercetate;dinacestpunct devedere,utilitatea ALEesteuşor de imaginatdacăne gindimla Insemnătatea
atlaselor
lingvistice
depînăacumpentruIntelegereaprofundăa Ist.orieilimpilor
naţionale,
a dinamicii
relaţiilordintrevariantelelor teritoriale,a faptelor de
biltngvtsm
etc.În planulteoriei,dela un astfelde atlas se aşteaptăun aport de seamă
tn discuţiaasupraunlvcrsaliilor
lingvistice,
sarcinăcăreiaunatlasmondiali-ar puteasatisface
toate exigenţele.
Laacestniveldepreocupări,
obiectivul
de bază al AtlasuluilimbilorEuropeieste
acelaea,Incadrulcomparării
familiilor
de limbi, să prezinte•.alături faptecomparabile
din
limbiînruditesauneînrudite,
vizindlămurirea
unorprobleme
de teoria limbii cum ar fi
tipologia
lingvistică,
struturi analoge
Inlimbinelnruditeelcoîn acestscop.faptelede limbă
cercetate
şi prezentate
pchărţisintdindomeniile
fonetic
ii şi Ionologtei,morfologiei,lexicologici,semanticii,
sintaxeişi Irazeologiel
,
Introducerea
la AilasullimbilorEuropeiprezintăo ipotezăde lucru rundamentată
teoreticşi metodologie,
căreiadlalectologi
din 30 de ţări europene"
au Inceputsă-Ideaviaţă
prineforturireunite,într-olucrarecareva verifica,In condiţiide o mare complexitate.
posibilităţileşi avantajele
metodeigeografici
lingvistice.
SieliatiDumistrăcel
ADHIAN
FOCBI,Datinişi eresnripopulare
dela sţtrşitulsecolului
al XIX-lea:Răspunsurilela chcstionarcle
lui NicolaeDensuşianu,
Bucureşti,
Minerva,1976,391p,
Publicarea
volumului
are ca obiectivprincipal»introducere:a
In circuitulştllnţUic*
a
informaţiilor
referitoarela culturapopularăromânească
din manuscrisele
cu răspunsurila
chcsttonare
lc lui Nicolae
Densuşianu.
Dupăpărerealui AdrianFochl, acestaeste"fondulcel
maiimportantca sursăfolclorică
şi etnografică
din tara noastră"şi "nu se poateface nici
o cercetaretemeinică
de folclorşi etnografie
in tara noastrăfără cunoaştereaşi utilizarea
acestuimaterial"(p. X).
DeşiIonMuşlea
considera
că răspunsurile
la chestionarele
lui B. P. Hasdeuconstltuie
celmaiimporLant
materialfolcloric
românesc"
(IonMuşlea,
OvidiuBlrlea,Tipologia
[olclornlui
dinrăspunsurile
la chestionarele
lui B. P. Hasdeu,Bucureşti,
Minerva,
1970,p. 72),certeste
că, indiferent
de prioritateavalorică,celedouăfonduri,cuprinzind
informaţii
din peste1340
delocalităţi,constituie
obaz'idocumentară
cenumaipoatefiomisăInnicio ce,rcetare
deetnologie
românească.
Tocmaide aceca,in tabelulcu coteleşi paginilevolumelol',
localitatea,
numele
a Comitetul
naţionalromân,creattn 1973,este format din acad. I. Coteanu,pre.
şedinte,B. Cazacu,
1.Pătruţ,vicepreşedinţ.i
(membridesemnaţi
in pomitetulinternaţional),
TeofilTeaha,E. Vrabic,Liliana IonesCll-Huxăndoiu
(Bucureşti),P. Neicseu,Laszlo
Muradin
(Cluj-Napoca),
ŞtefanBinder,1. Slan(Timişoara),
V. Arvinte,StelianDumistrăcel
(Iaşi),membri;secretaresteN. Saramandu.
4 Pinăacuma fostdefinitivat
primulchestionar
(onomasiolngie,
vocabular
fundamental),
cu cares-aufăcutdejaanchete,pebaza rezultatelor
cărora cste în curs de pregătireo
primăfascieulă
dinALE,cuprinzindrăspulisurile
la 30 de întrebări.Sînt în cursde definil:ivare
chestionarele
referitoare
la morfologie,
formareacuvintelor,fOllologie,
semasiologie.
sinLaxăetc.
fiAnchete
spcciale
sefacşipentrudalectulidininsulele
Faeroeşipentrulimbileţigăneşti.
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colaborutorului
şi dataculegerii,
AdrianFochiindicălocalităţile
din carea primitrăspunsuri
şi B. P. Hasdeu.
Pe ltngăvaloarea
intrinsecă
a textelorfolclorice
şi a descrierilor
de obiceiuriaflatein
manuscrisele
primitedeNicolae
Densuşlanu,
AdrianFochisemnalează
şi valoareadocumentară
a comentariilor
unorinformatori
privitoarela condiţiileIstorlco-sociale,
la factoriicareau
condiţionatdinamicafenomenelor
folclorice.
În Incheiere,
după-prelucrarea
Intregului
material,AdrianFochidesprindeşi citeva
sugestii
pentruposibile
cercetări,
dincarereţ.inem
oamplădescriere,
în peste300derăspunsuri.u
obiceiului
oălăritulni
; extinderea
arieide răspîndire
a obiceiului
Scaloianul
pe intregteritoriul
românesc
(nunumaiInOlteniaşi Muntenia,
cums-acrezuto vreme); atestareaunorfenomene
rare: aqăuăul(dansritualic),craii(obiceicu caracteret.ico-junidie),
roatacirfoc(ritceInsoţcste
obiceiul"strigării
pestesat"),Domnul
derouă(personaj
mitologie)
; elemente
inediteîn legătură
cuNovăeeştti
ş.a.S-armaiputeamenţiona,
pentrubogăţiaşivarietatea
informaţiilor,
paragraful
cu refrenedecolind,consideraţiile
despre"LeI'Domnul"
şi multealtele.
ÎntrucîtdinmanuscrIs
au fostselectateşi publicate
texteleliterarede cătreI. Oprişan,
in ediţiacritică.N. Densuşianu
, Vechi
cîntece
şi tradiţiipopulareromâneşti,
Textepoetice
din
răspunsurile
la "Chestionarul
istoric"(1893-1897),Bucureşti,
Minerva,1975,AdrianFochl
a renunţatla editareaintegralăa materialului,
cum, probabil,a intenţionat.
Deşilucrareaseintitulează
Datinişi cresnri
, formulare
destuldelargă, dealtfel,o serie
de capitoledepăşesc
limiteletitlului,cuprinzind
relatăriistortco-sociale
(Cătănia,Haiducia,
Răzeşii
şi boierii)saudeinteresstrictetnografic
(Luntremonoxile,
Spălareaaurului).
Atit elinmiirlurisirile
lui IonMuşlea(op.cit.,p. 80-81),ctt ş! dlncclealelui Adrian
Fochi(p.LIX),reiesecăacestelucrări,cuprofilInrudit,aunecesîtatunvolumimensde muncă.
Pedeo parte,o muncăbrută,darmigăloasă,
denotarea atîtorcote(cifredevolumeşi pagini),
pe dealtăparte,dificultăţi,
probleme,
uneoriinsolubile,
declasareşiprezcntare
a m?terialului.
AmbeleIucrăriau un caracterde repcrtorlu
, de inventaral tuturormanifestărilor
rolclorice
atestateîn manuscrise.
În alcătuirea
lucrăriisale,AdrianFochia renunţatla ideeadetipologie
(dupăcarea fostorganizat
materialul
din chcstionarele
lui B.P. Hasdeu).Capitolele,
purtind
fiecareciteun titlu, sintordonate
alfabetic,
amintindde metodaadoptatăde OvidiuBirleuIn
Micăenciclopeuie
a po/Yştilor
româneşti,
Bucureşti,
Edituraştiinţificiişi enciclopedică,
1976.
Dacăpentruundomeniu
restrinsla unsingurgenfolcloric,
formula
dedicţionar
estebinevenită,
In cazullucrăriilui AdrianFochi, carecuprindefenomene
dintrucelemaidiverse(credinţe,
superstiţu,obiceiuri
rîtualice
, obiceiuri
calendaristice,
practicimagice,
legende,
tradittiistorice
etc.),credemcă ar fi fostmaiadecvatăo Lipologie.
Or-icare
ar fi principiulde ordonarea
materialului,
se ivesc,tnsă,situaţiicîndo informaţie
lrebuieinclusăîn maimulte;!
capitole.
Acestesituaţiiserezolvăprintrimiteridela un capitolla altul.Pentrualtele,se.găşeşte
o altă
rezolvare:indicele
tematic.Indicele
işijustiîicăprezenţaInmăsuraIncarecuprindefenomene
care,dindiferitemotive,nu au fostincluseîn catalogul
general,darreluareaîn Indlcea unora
din titlurilecapitoleloreste derutantă,avind in vederecă lucrareatnsăsiareull.earacter
de indice.Confrunt!nd
Cuprinsul
cu Indiceleiernatic,constatămnumeroase
reluărf
, In total
m din cele127de capitole.alecărţii,decitol atiteacapitolesînt incomplete,
în privtnţ.a
trimtterilor.
Cercc
tătorulinteresatdeuna din acesteprobleme
vaputeadepistatuatelnforrnaţllle numai dacăva aveacurtozitatea
să parcurgăşi indlceletematic,asupracăruianu este
avizatin niciun felin.prefaţă.Pentruuneleteme,însă,nicilecturacapitolului,
dublatăde
lecturapaginilor
la caretrimiteindicele,
nu va puteaasigura
cUlloaşterea
integrală
a atestărilor.
Laobiceiul
Papanzda,
deexemplu,
nuestesemnalată
descrierea
dinCiubauca
(ms.4554,p. 204205)
obiceiului
Păpălugără,
ea figurează
la capitolulS(.
Gheorghe
(p. 305;lO(j).
Sub
titlulaGlie
verdefigUl'ează
doardeşi
informaţiile
caremenţionează
practica
"laPaşti"
şi "cindauzi
cuculcînUndprimadată".l'l)tuşi,laobiceiurile
de Ispas,apareşi "gliaverde"(p. 1.52),iar
la
capitolul
Sf.
Gheorghe,
atestările
pentru
brazde
verzi
cucrengi
desalcie
chiar
termenul
glie)ocupăaproapepatrupagini(p.288-292).Deficitar
din acest
punct(apare
devedere
este
şi capitolulAliwrnle
riiuale.Sintomişicolaciicaresefacpentrumorţila .Joimari,
numiţinâprosnii
(pomeniţi
la p. 181,capitolulJo/martle),colaciiantropomorfi
numiţiIJăcălii,
carese elaula
vaciIn ziuade Florii(atestaţila p. 1:30,capitolul
PlOl'iile).
La colaciinumiţipupeze
nu·apare
informaţia
că se dauşi la ln{Îrlâţire
sauÎnsnrăţirc
(cumreiesedincapitolulrespectiv,
p. 156157).şinicila colaciinumiţisfinţinu se semnalează
sinonimia
cu l,fucenici,
pentru{al'eexistă
un marenumărde răspunsuri
la capitolulcu acelaşititlu.
Dificultăţile
In delimitarea
subiectelor
au dusuneorila paralelisme
saula o preamare
dispersarc
a informaţ.iilol'.
Poatecă nu eraunecesarecapitoleseparatepentruCelefmmoase,
Celellepomcnitc,
Celesfillt<',
Dinsele,
lelei",llfăicstrelc,
RusaIiile,
Şoimanele,
Vin/oasele,
intrucit
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fioiT:,t,e
f'antastice.Arfi pututHconcentrate
într-unsingur
a,Marto/eaşi 1\'I!1Jţi
(paragraf
Iacapitolul
zn lesăplâminii).
eonstiluie
uncapitolscpara!.,
dLiT
şi unparagraf
la capitolul
Itaişi iad, acest
semnalat
la niciunuldincaptto
le. Consultmd
şi indiceletematic,reiesecă,
Iapt.,inîormattilc
desprestrigoisînt multmainumeroase
decîtcelemenţionate
sub acest
titlu.Capitolul1VIovilc
tnsumcază
tradiţiicares-arfi integratperfectîn paragrafulCosiuoqonie
dincapitolul
CerutşiPămintul
. Cumcorelaţia
nuesteIăcut.ă,ambelecapitolerămînIacunare
,
LnelepasajedinIucrarenu sînt suficientde sintetice,aceeaşiideefiindrepetatăelc
maimulteori,intr-oformulare
foarteapropiată,
uneorichiaridentică.Desigursîntşi situaţii
cindreproducerea
tntocmai
a unuirăspunspunein luminăo expresie
populară,
un termensau
chiarrouettsme,
şiîn acestecazurirepetareaideiisejustifică.Nereferim,însă,la acelereluărl
carear fi pututIi Iesncconccntrate
fărăa dăunaautenttcităţti.
Cîtevainterdicţii
'impusede
sărbătoarea
Ctrcooti
(nu lucrează
femeile",
"maialesfemeile
nulucrcază=,
"ţinfemeile")
puteau
fi concentrate
într-osingurăformulare.A<;ceaşi
remarcăse poatefacela capitolulCiurica
,
sărbătoare
cind"auşifemeile
dreptuldea-şibatebărbaţii"(p.84)sau"andreptulfemeile
să-şi
batăbărbaţii"(p. 85).Credinţacă dacărosteştiîn casă"crainou"sau"lunănouă"se sparg
vaseleserepetădecinciori,în formăaproape
identică(p.104),iarinvocaţia"Crainou/Sănătos
m-aigăsit/Sănătos
sămălaşi"sereiadeşi maimulteori(p. 105).Unelecapitole,printrecare
şi Crainou,lasăimpresia
că au fostdoarenumerate
răspunsurile,
fărăa fi supuseuneioperaţii
de organizare.
Volumul
Da/in/şi,ercsuridezvăluie
şi citevainconsccvenţe
ale alcătultorulut
său. Deşi
nu-şipropunepublicareatextelor
poetice,la unelecapitolesîntincluseşi astfelde texte,majoritateaprczente
şi în volumul
editatde I.Oprişqn.
Sporadic,aparşi numede informatori,
darprezenţalornu parea aveavreomottvaţie
, cită.vremecitareainformatorilor
nu se fac,"
consecvent(dealtfel
în contextuluneiasemenea
lucrăride sintezănicinu intereseazăacest
aspect).Sefacuneleabaterişi dela sistemuldecitare,carepotiriduceîn eroarepe cititori:
deregulăseenunţăo idee,unfenomen
şi apoiseciteazăcotaşipaginile
manuscrisului.
În capitoleleCăluşarii,
FraţiiIunaiici,Hopşa
i Port[rmciesc
şi Spălareaauruluiordineaesteinversă:
se dauintiicotaşi paginile,apoise relateazăconţinutul
răspunsului.
În sfîrşit,o carenţă,poatenu dinvinaluiAdrianFochi,darcareaduceprejudiciigrave
Iucrărli,este.omlterea
dintabelullacaresefactrnnttertle
a unuinumărdeaproape
200depagini
din manuscrisul
4.558,
reprezentînd
răspunsurile
din judeţulRlmnlcuSărat,dar la care se
fac trimiteripe tot parcursullucrării.
Colationarea
prin-sonda]
a volumului
Datinişi eresuricu ediţiaalcătuităde 1.Oprlşan
puneInluminămulteneconcordanţe.
Deoarece
nune-ampropussăfacemuninventaral tuturor
inadvertentelor,
vomprecizadoarnaturalor, cu citevaexemplificări.
În celedouătabelecuprinzind
cotele,paginile,localitatea,
numelercferentului,
data
primirii
răspunsului,
de
foarte
multc?rinu
coil1.cid
paginile,
numele
localităţilor,
numele
1'10ferentilor.
Multegreşelise vorfi strecuratla tipar,unelear puteaprovenidin interpretarea
diferită.,
a grafillor,
daraltel«aparinexplicabile.
Deexcmplu,
in manuscrisul
4545,întabelullui
A.Fochi,la paginile162f-171v
aparesatulBalla,jarIntabelul11d1.Oprişan,
la paginile
162173,satulSIăncuta
; tabelulluiA.Fochiindică,InIuanuscrisul4546,
la fila39'-",satulCetăţcnii
dinJos,iarcelallui 1.Oprişan,
l paginile39-40,Cetăţenii
dinDeal.În.sfîrşit,citevanepotriviridenume;nr. 4545:pecheanu
(Fochi)-,Teeneanu
(Oprişan)
;lll'.4546: Popescu
(Fochi)Oprescu
(Oprişan)
; ms..4547: Florescll
(Fochi)-FlrmşieaIlll(Oprişan)
ş.a,m.d.
Multeneconcordanţe
aparşiint,:xteleeditate.în Crlindul
ciutei,apar:iezârel
(Fochi)-c(zărel(Oprişan)
.;ziseră(Fochi)-ziceară.(Oprişan);
strcajă(Foehi)- slrajâ(Oprişan);
se(ace
(Fochi)--a fqce(Oprişan).
În colindul
Şoimulşi calul, pe Ungăaltediferenţe,
la 1.Oprişan
lipseşterefrcnul.fero/co,
iar in COIiIldul
judeţuluimarediferărefrenele:Lerui(Foehi)
- Leroi
(Oprîşan).
În acest.dinurmăcolindexistăşi schimbări
de timpuri,
ale vc:t:belor:
alerga,luq,
descuia(Fochi)'- alcrgă,luă, desenie(Oprişan).
Neavîndmanuscrisele
la îndemînă
pentru,a puteaconstata·
cauzeleşi autoriierorilor,
nu pllte,llinterpretaacesteinadvertenţe.
decîtIn sensulcă au existatnumeroase
dificultăţi,
rezolvatediferitde cei doi cercetători.
Ambele
lucrăriau meritulincontestabil
elea fi scosla luminăun tezaurde informaţii
şi texte folclorice.
TotuşipCl1trll
cercetările
:riguroase
ale unorfaptefolclorice,consultarea
manuscriselor
rămîneindispensabilă.
LuciaCireş
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CONS'I'ANTIN
lYIOIlANC,
Fintinadorului,Poeziipopular
.., din TCl!'aLovlştci,Bucureşti,Minerva,
197:),6Klp.
ApărutăÎncadrulcolecţ
iltorregionale
eaal VI-leavolum de Iolclor din Oltenia şi
Muntenia,
culegerea
inmănunchează
rezultateleunor cercetărlîndelungate,
În 26 de Iocalltăti
dinLovişte,"ţ.al'ă"
străveche
şibunăpăstrătoare
a culturii populare.Cu toată importanţa
eipentrufolclorul
românesc,
Loviştea
a fostcercetat
ii mai temeinicabiaIn ultimul deceniu,
cînds-auşi puhlicat
, alătur-i
de volumulpe careîl prezentăm,tncă două volume: Folclor
din ŢaraLooistc
i.(Boisoara,
1970),
subîngrijireaprofesorului
MinatPop, şi Lonişu.,mirific
plai, o colecţiede legendedatorat.ă
lui N. Ciura-Genunenl
(Hl71).
Colectta
luiConstantin
Mohanu
rcprezintă
cel maicercetătorul
bogat volum
de folclor
Ioviştcan,
Originar
depeaceste
meleaguri
şi pasionat
al folclorului,
a avut
posibilitatea
să
revinămereuşi sărealizezecercetărisuccesive
in caresă urmărească
nu doar simpla culegere,ci şi problemelegatede răspîndirea
şi frecvenţaunor Leme,motiveşi imagini,de
funcţionalitatea
textelor,să participe
la numeroase.
manifestări
populare
şi să observepe viu
fenomenele
cercetate.
Roadele
acestorInvcstigatttasupra obiceiurilor
şi asupravfnlclnrulu
i
lor,caşi asuprabaladelor,
ctntecelor
şi strigăturtlorse găscscînprefaţă,·.
unde este·expusă
şi metodadelucru,unacarea respectat
principiile
cercetăriimoderne,
dar maialesse găsesc
in noteledelasfîrşitulvolumului.
Astfel,in legăturăcu cînteculliric, bunăoară,sînt urmărîieraporturlle
acestuia
euocupaţiile,
cufazele muncilor,
cu anotimpurile,
cu vîrstaşi sexul
informatorilor,
cucontextele
deviaţăcaregenerează
anumetrăiri interioaretranspusepoetic.
DatelecuprinseIn notelndreptătesc
speranţaunei ediţii critice,la nivelulcelormoi riguroasecerinţe.
CăTaraLoviştci
este.ozonă
.dccxcepţtcsub
·l'aport etnologic
o dovedeştemai ales
folclorul
obiceiurilor,
ÎILGarC
s-auptrat numeroase
varlantcurfiaicc,
deosebitde realizate
artistic,
implicînd
vechimea,
permanenta
şi
bOgăţia
sufletească
a
creatorilor
şiale
păstrătorilor
lor.
Dintre toate genurilese detaşeazăînsăcolindele,
adevăratecapodopere
genului.Polifuncţionalitatea
lor, continutuloptimtst,numeroasele
imaginipoct.ice
eu valoaresimbolică
sînt caracterlsttcicare fac din cullnrle
adevărateimnuride preamărire
a vieţii,a calităţilor umaneşi contribuiela cunoaşterea
scrnnlficaţtilor
străvechi;precreşt
ine ale sărbătorilorde iarnă.
Cîntecelelirice..pun In luminâ,deaSCIUC(lea,·
dijerltestadii.idementalitate
; W1c1
e
conservă
vvechlpracticimagicedemultdlspărute
.din-viatasatdor:.;,l'ă-mă,Doamne,
bob
de meÎ,jŞirn-aruncă-ntrc.femci,/Si,i.lc"ascultvorbaşi
sfatul,ICulll
lşi Iarmecă.Lărbatul.j
Ia
pămint de la mormtnt.rl.l-Lvpune
la aşternut,JSărilmîiesurdşi muL/L(l.p:fcioare
iţţle,/
Şă·iia draculminţile....";.alteleauo tematicănou;,legalăd\; ullirljulrăzboLsaudţ realiiăţ1contemporane.
Valoroase
sub raport.eLl1010gi,
sinLcîntecelede răzţ)oi,În.carqconştiinţa unită'ţiinaţionaleeste formlllat{l
cXpţcs,
.sauc111tecele
despreAvramIancu,iJonduc,Horttlrevoluţiei
transilvăn.enc·
dela 1848.Clllcgefca
cuprindenUmeroase
i texte lirice antoJogicc.
Aşasint celedespreciobanul(soldatul)
mortîn singurătateamtmţilorşi Îngropat
de natură,raporlabile
lalcslamcntulciobanului
.•diniVIioriţa.
Volumul
reprezintă
o selecţie,dupăcriteriulvaloriiartistice,a Întregului
folclorpoetic
lovişleal1,
sistematizal
in folclorul
obiceiurilur
calendaristice
(colinde,
pluguşoare,
urări,papa...
rudă)şi ale vieţiide familie(naştere,nuntă,Îlunormintare),
in balade,cînteceşi strigături.
Aceastăsisterttatizare
urrtteazăcu fidelitateo sehemăimpusăde antologiile
şi colecţiile
din.
ultirttele.
decenii.
Şi
dacă
eoete
potrivită
în
cea
mai
mare
parte,
două
gmpe
din cadrul
liricii popularear putea comportadiscuţii.Unaesteaceeaa ein/eeeZo/'
despreIla/ură',
fără
suficient
temeiconstituită,
nUl1lunai
Inaceastăcolecţie,ci şi in altele,intrucitCÎntecul
popular romfmesc
lIUcunoaştetextePl'oprîu"zise
desprenatur{t.
NaturaaparefrecventIn poezia
păstoteascii,
haiducească,
de dragoste,de înstrăinareetc., dar ea constituiecadrupentru
sentimentele
umane;între ea şi om se stabilesccorespondenţe
fin nuanţate.Ea este,fără
tndoială,universulpredilectal poeziei110astre,
dar totdeannain relaţiecu omul; omul
1muşiesteunelClllCnt
al naturiişi existenţalui se integrează
in marelecircuital mutaţiilor
care palroncazăviaţa organică.Prezentanaturiiin poezianoastră "nu reprezintăo arie
tematicăpreferenţială",
ci esteca o "obsesie
a formelor
ritualeîn perimetrul
căroranatura
devineo hifl'Ophanie
sllpl'cmă"
(A.E.Baconsky).De aceeacititorulpoatedescifraIn textele
lncadratede obiceiîn poezianaturii,in fiececolecţie,
fie poeziide dragoste,
fie de Îustră"'.
inare, IlăsLoreşli,
haiduc
eşti, de amărăciune
etc. Tot atît de puţinse justifică,fireşLe
din
alte motive,şi categoriacintecelor
de lume,iri careslnt cuprinsetextece aparţin.altorca-
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tegoriiale liriciipopulare.Dar asemeneaprobleme
de clasificare
sînt inerent
e prin însăşi
naturacîntecului
popular.
DeşiTaraLovişteise mărgineşte
cu Transilvania,
a căreiinfluenţăse resimteîn cîntecele despreAvramIancu, în ctntccclede cătănieşi război,uneorichiarîn cîntecele
de
dragosteşi dor, deşi valea Oltuluia fostloc de trecerea ciobanilor
ardelenisprecîmpia
Dunăriicu oile la iernat, dovadăfiindnumeroasele
satede ungurenidin aceastăzonă,
totuşicintec
elepopulareaparţinprin structurăpoeticăşi prin conţinutsuduluiţării.Elesînt
mai ample,imaginile
se grupeazăeterocllt
, sentimentelesint maiexterlorizate,
numeroase
grupetematice(celepăstoreşti
, haiduceştl,
de înstrăinare,
de cătănieşi război)cuprindimagini de poezieeroticăIn care sentimentele
nu se decantează
de concretul
situaţiei.
Chiarşi
In poeziahalduccască
tematicaeroticăparea fi uneorimaibogatădecîtceasocială,poate
şi datoritădistanţăriiîn timp de fenomenul
socialpe careIl reflectă.Imaginea
raporturilor
cu poeziatransilvanăar fi fostprobabilalta, dacăse.reproduceau
maimultetexte din localităţileaşezateîn nordulzoneicercetate,In imediatavecinătatea Transilvaniei.
Dincololnsă de acesteginduripe careni le-asugeratlectura,prinnumeroasele
lui
calităţi,volumullui Constantin
Mohunureprezintăo contribuţie
importantă
la cunoaşterea
poezieipopulareromâneştiaşacums-apăstrat ea in sateleIoviştene
pînăîn vremuriapropiate de noi. Editura »Minerva"
îşi facemeritenotabilepublicînd
volumede.Iolclor
tot
maivaloroase,chiardacăacesteaaparrar.
NicolaeBol

DEMETRIU
BOER,MIRCEA
VASILESTĂNESCU
ARĂDANUL,
ŞTEFAN
CACO
VEANU,Poveştidin Tmnsilvania.
Ediţie Ingrijităde OVidiu
Blrleaşi IonTaloşvPreîa
ţă
de OvidiuBlrlea,Cluj-Napoca,
Dacia,1975,224 p.
numai
pare.
să obişnuită.
indice,InTitlul
cazulInsusi,
acestor
Pooeşti
dinpentru
Transiloania,
că arpeficit
vorba
de o Nimic
apariţie
puţin
anume
ales
a delimita,
posibil,aria folclorică
investigată,
este prea generalpentrua o puteaface,sugerînd,maidegrabă,condiţiauneivculegert
oarecarede poveşt.i,
de felulacelora,numcroase,care
au fost
ori ar putea fi oricindpublicate.O atareimpresieesteIntrcţinutăşi de imprejurarea
că
autoriiculegerii:
Demctriu
Boer,Mircea
VasileStănescu
Arădanul
şi StefanCacoveanu
, odinioară
numede prestigiuale culturiitranstlvănene,
sint actualmente
preapuţincunoscuţi
folcloriştilor, vechea
lorreputaţie datortndu-se,
In bună măsură"cu totul altorpreocupări:
Boer,
ca "secund al lui BărnuţiuIn acţiuneade il Impunelimbaromână,in loculceleilatine,
In şcolileBlajului;StănescuArădanul,ca scriitorşi, In special,ca redactor
al maimultor
publicaţii
liteare,
una
dintre
de,
"Gura
sat.ulu
i",
.avtndu-l
.
in
redacţie
pe
Ioan
Slavici,
practicant,pe atunci,in biroulavocaţialal Iolclor-lstulul
: Cacoveanu,prielen
şi
coleg
al lui
Eminescu,căruia i-a inchinatfrumoasepaginimemorialistice,
dar şi autorde poeziide
inspiraţiefolclorică,una dintreele,Floareasoarelui,bucurtndu-se
de aprecierea
exigentului
Maiorescu.
Ca folclorişti,1n schimb,au rămaspuţinsau de loc.cunoscuţi,
atit MirceaV. Stănescu(a căruibroşurăde Prozăpoporală,Poo-şti=culcse
şi corcse,
tipărită111.1860,
este,de
multă vreme".o adevăratăraritatev.blbliogratică),
precumşi, maiales,DemetriuBoerşi
ştefan.Cacoveanu,
culegerilelor de pnveşti,realizatecurind.după1850,pe cîndinteresul
arătatinaraţlunllorpopulareera. abia In.faşăla noi,păst.rlndu-se
In manuscris,
ceadintii
In FondulBlaj al Bibliotecii
.Academiei
ţ{.S.R.,FilialaCluj(1118.
568),cea de a doua în
Arhiva Sectoruluide. etnografieşi. folclor,
..din Cluj-Napoca
(ms.P65).Reuniteacum,sub
tngrijlreacompetentă
a lui OvidiuBlrleaşi IonTaloş,celetrefcolecţtl,altminteridistincte,
au darul de a confirmaexistenţauneifrumoase
tradiţiide culegere
a Iiteraturtipopulare
tn citeva renumitecentre şcolareale Transilv;miei
secolului
treeut,Blajul.Jnspecial,
atît
de bogat în aserneneapreocupări,
inclt revine,cu obstinaţie,lu mailoatcdiscuţiile
privitoarela prodigioasa
folcloristică
transilvăneană.
Cums-a intimplat,dealtfel,şi în cazul
de faţă, fiecaredinlrccei trei culegătorifiindlegaţi,intr-un.r"l sauallul,de numeleşi
.folcloristka
Blajului.
Ovrcme·profesorla Blaj(ambiţiepc carea nutrit-oşi,ŞtefanCacoveallu,
fără 5UC
ces Insă),DemetriuBoerpare a-şi fi datoratinteresulpentrupovcşliindemnurilor
lu i Ti_
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motelClparlu,el însuşiculegătorde naraţtunipopulare,inediteplnănu demult.
Unîndemn
similara primit,eu siguranţă,şi ŞtefanCacoveanu
, nu insiidin partealui Cipariu,ei a lui
I. Micu-Moldovan,
la a căruiculegerede literaturăpopularăa şi colaborat,
pe vremeacînd
se număraprintreeleviiliceuluidin Blaj.Plnăşi MirceaV. Stănescu,
careaparţinea,de
f2pt,altei"şcoli"folclorist.Ice,
aceea,de la Arad,a lui AtanasicŞandorsi ALM.Martenescu
(printreai căruicolaboratori
se număra),era în legăturăeu Blajul,cu Moldovănu
ţ în special,unul din eleviiacestuiatrtrnlttndu-I
cîtevabaladepopulare.
La rîndulsău, Stănescu
era in (br,'spondenţă
eu 1. Mieu-Moldovan,
cărutarnrmpărtăşea
proiectele
sale foldoristice,
expediindla Blaj,conformpromlslunti
iniţiale, 2(}4exemplare
·dfnbrosuratipărităde poveşti,destinatea se vindein folosulmuzeului
şcolardin localitate.
Tot Blajului,'respcctuiut
pentruautenticitate,răspicatpropovăduit,
-aici,de Timotei
Cipariu(, ... poeziapopularăsă rămînăpopulară,nu literară"),îşi datorează
celetrei colecţiivaloarealor ştiinţifică,dovedindşi elecă folcloristfca
românească,
ceatransilvăneană
In special,a pornit-Ia-drum
subbuneleauspiciialerespectării
autentic
uluifolcloric.
Fără să fi fost stenografiate
sauscrisedupă-dict.af
- de.tnrcgtst
rareamecanică
a
folclorului
nici vorbănu iputeafi pe atunci poveştile
culesede Bocr(2 texte),Stănescu
Arădauul(7 texte)şi ŞtefanCacovcanu
(:39de texte,dintrecare21 sînt reprcduseIntegrat,
celelalte18 fiind l'ezumatei,în'Anexă,pentrua puteafi \ÎIeleutilizatede specialişti)
se
menţinÎn imediataapropiereaceea:ce oferea,la aceadată,terenulfolcloric,
înregistrînd
detalii, motiveşi episoadeaieveaexistentein repertoriul
povestitorilor
populari,unele
cunoscute,altele,în schimb,.foarte-rare,Ineditechiar,sauneobişnuitîmbinate,ceeace
conferă culegeriio deosebităvaloaredocumentară.
Schema
narntlunltesteşi ea autentic
folclorică,dupăCUlllşi stilrrlv.culcgătorilcr
.(maianevoios
la Stănescu,
sprinten,În sehimh,
la Boerşi Cacoveanu)
poartăpeceteastiluluipopularnarativ,dovadaconstituind-o
marca
rrecvenţăn dialogului,
a termenilor
dialectali
şi a formulărilor
crlstalizate.
Subacestaspect
cea·mai valoroasăeste colecţialui DemctriuBoer, posesoral unuiindiscutabil
har scriitoricesc(dupăOvidiuBlrlea
, autoruldocumentate!
prefeţe,Boer"prece.de
scrisulzvelt,plin
de sevă, al lui-.Ion Codru-Drăguşanu
din P rcqrinul
transilvan"),.;,sLHul
săuexemplar,
de
scriitormatur,elaborat pe bata celuipopular",conferind
celordouăpoveşticalitateade a
fi "primelebasmefantasticescriseîn limbaromână,mtr-unstil careest.efoarteapropiat
de celautentic;folcloric".
Impresiade autenticeste sporită,in cazulpoveştilor
lui Boer,şi prin notare
a amănunţttăiu detaliilor
tehnice.ale culegerii,
absente,piuătîrziu,la alţi culegători
de.Iîtcratură
populară,
datelecomunicate
In legătură
personalitatea
unuia
dintrepovestitori
sur-prinzătorideamănuntite-pentru
acea
vreme,cu
constituindu-se
intr-o
veritabilă
fişăde iJilforrnaJor,
prima,atîLdecompletă,
realizată
la.noi:"MicuChişuIliedin Tăşnad.-Sărăad,50 ani,
fără prunCi,lucrătoriw
cu mîinile,fără posesiune
de pămînt,fiindtot şerhitorifi,
fecior·
de
diacla besericăInUinimăLJucătordc ciirţi"
...
!'
Atari date lipsesccudesăvirşirc.dinbroşuralui Stănescuşi nu apardecîtsporadic
In culegerea1l1iCacoveanu,
care noteazălocalitatea
(uneorişi informatorul),
dar numaiin
cazula 12texte,celelaltepovcştifiindadunate,după·OvidiuBirlea,dtn(;jugndulde Sus.
localitateade.baştinăa culegătol'ului
.. Ceeace nu estedelocexclus,chiar.cjacănUlleapărat
pentrutoale poveştile,
întrucîtUIlclc.
par a proyeni"dela Nicolae.
Mihu,poreclit<;:lJ.enderi,
delocdinVeza"
,aşa numitul"măgărar
delaseminar"
, "unmarepoyestaşşi vorniccjenunţi".
Cacoveanu
însuşimărturisind"
în cunoscutele
saleamintiridespreEmlescu: "e\lînc am
scrisdela el mai multepoveşti,.
balada.Marcului
şi () oraţie·de nunţi".
Indiferentde provenicnţa.lor,
poveştilelui Ştefa Cacoveanu,
în specialacelea,de
valoareantologică,
In.cal'c"impresia.
de autenticeste.de.gradm::txim",.
se•apropiede "istoriile.populare"ale lui DemetriuBoer,amîndoiculegătorii
dovedind,
indată,după 1850,"că
şi graiulţărănescdinArdeal.poate
zărnislioperedemnede a fi admise.in panlconulliterar".
VirgilFlorea
LUTZROI-IIUCH,
SageullaMiirchen.
Erziihlforsc/mng
!zeule
(Legendă
şi basm.Cercetarea naraţiunilor
P9pularcastăzi),Fl'ciburg-Basel-·Wien,Herder[Verlagj.1976.348p
LutzRohrich
senumărăastăzi.
printrefolclori.ştii
ceimaide seamăpe planinternaţional,
Operalui însumează
cel puţinşaptecărţ,i,unelecunoscînd
mai multereeditări.Amintim:
Miirc!zcn
und Wirklicl1keit
(ed.a !II-a, Wiesbaden,
1974),Erziihlungen
desspii/enMittelaltcTII
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tind.ihrlVci[(rl,bcll
in Literatul'uiul Volksdichtung
bis zur Gcqcmoart
(1-[[, Bem-Munchen,
19G2,
1967),Gebard!'
- j\1ctaplicr->
Parodic.Slndii
n zurSprache[[11([
Volksdichtl.ll1g
(Diisseldorf,
1(167),
SagE(Stuttgart
, 19H(j),
Lcxikon
derspriclnnortlichcn
Rcâ.nsaricu(l-Il, Fretburg-BaselWicn,1973),
aceastadin urmăpremiatăde Untvcrsitatca
din Chicago
eu "Chieago
Folklore
Prizc".
Acestorcărţi, careconstil.uieo operăeu adevăratremarcabilă
pentruo viaţă de om
(Rohrlch
s-anăscutIa 9.10.1922),
le-arputeafi adăugate
uneleantologii(Dcuisch«.
volkslirâcr,
I-·II, Dusseldorf
, 19H5,1967,
in colaborare
cu R. W.Brednich)
şi ediţii(Dent
scheSuoen,de
Fratii Grimm),
apoicoeditarea
unuimanualcolectiviniţiatde el (Handbucli
âcs Volkslicdi
s,
I- II),a uneimarienciclopedii(Encyklopădie
desMărchens
I, 1975--1977).
În afarădeacestea,
Rohrtcha realizatnumeroase
studiipe carele-a risipitcu generozitate
in publicaţii
regionale,
în volumeomaglale
etc.Alcătuind
volumul
pe careîl prezentăm
aici,autorula făcuto selecţie
dinstudiile.sale,reţintndu-Ie
numaipe aceleacarese referăla legendă
şi basm. Dealtfel,
cercetareaprozeipopulare;
Indeosebi
a legendei,
a constituitceamaistatornicăpreocupare
a lui
Rohrich,
Incepind
dela tezasa dedoctorat(Diedămonische
Gestaltcn
dcrscluaăbischen
Volks(ilJrl'liefcrung)
şi de la tntnulsău articol(EinconttkeGrcnzsaqe
unâ ihrencuzitlieJwn
Parallclri,
1949/1950).
Cele16studiialevolumului
sintgrupateInpatrucapitole:Allglmcincs
nnâGrunâsătzlicncs
(Generale
şi prlnclpalevp.
9-43),Landschaţt.
n unâSammlunqn
(Provincii
şicolecţii,
p.44-124),
FiţţurenunâMoiioe
(Figurişi motive,p. 125-291)şi Zusammcnîassunq
(Încheiere,p. 292301).La p. 303--3338Int
grupatenotelebibliografiee(de
subsol)
alestudiilor,
iarla pag.334-348e puhlicatindicele
volumului
(autorişi probleme).
Primulcapitol,carecuprinde
trei studii,
cercetează
chipulomului'
Îl!literatura
populară..
discutăargumente
pl'Oşi contrabasmulni
şi stabileştecetrebuieşi cepoatesărealizeze
.cercetarea
lc.qendelor.
Rchrtchse confruntă
aicicu marile
probleme
carese ridicăin faţa folclorislicii
de azi,cu unele păreri exprimatein occident,
dupăcarefolclorul,
ca produsal societăţii
preindustriale,
nu şi-armaigăsijustificare
in şcoală,
In educaţiein general,.
in IUllleasupraindustrializată.
Autoruldemonstrează,
cu argulllente
dinculturapopulară
delirrlbă.germană,
cilfolcJafulnu
este,,0colectie
denaivităţi",că"modelul
antropologic"
al literaturiipoplilatenllc aUuldecîtceLal literaturiiserise:Basmul
previne,
imprc$ionează,inaripcază
fantezia,aratăcumeroulînvillgetoate
piedioikcare,!iapar ln.cale,
cumsint rezolvatesituaţiileconflictuale,
cu un cuvint,basmul11lnvaţă,pccopilspiritulde
dreptate,il faceatentasupta"difercnţelor
şi conflictelor
sociale",
Rohrichsuhliniază
că basmul
continuăsă atragăpe toţLcopiii,
că el cunoaşte
chiaro uriaşăexpansiune
: discurile
cu povcşti
aducproducătorilor
c1şti"turi
de milioane,
"povestitoareprofesiolliste
călătoresc
.dela ..şcoală.
la şcoalăşi dela grădiniţă
la grădiniţă",
oracopiilor
dela radioşi televiziune
estedeneimaginat
fărăbasme,niciun.tcatrunu renunţăla includerea
in programul
săude sărbătoriapovcştilor
pentl'llcopii,au fostil1temeiategrădini
de basme"
,poveştileau trecutin.henzidesenate,tn
caricaturile
revistelor
ilustrate,in parodiicaredevinbes·tsellel',
in reclameindustriale
sauIn
filmede tot.felul.Folclorul
rămîneaşadar, chiarşi in.cOll.diţiile
soc.ietăţii
supraindustriale,
o
componentă
culturalăde hază,
Capitollllldoileaal
eărţH,bar'cse
referă
la pl"ovindi
şi colecţii,
studii
deistoria
folclol"isticii,
Incepind
cu postfaţala
ediţia
Delllsclle
Sag!l!de
Fraţiicuprinde
Grimm·
(19H5),carlea
a
căreiinfluenţăasupraeulegerii
legendelor
popUlare
nuvapulea fi stabililăniciodată
la adev.l."
rateleei proporţii.
ProvillCiile
carel-auinteresatpt autorsllhraportullegendelor
sint Suahia,
Elvcţ.ia·ulemană/Pădurea
Nl1agră,
Renania,aşadarloeurile
nataleşi celeptincare l-aupurlal
anii
ti? studii
şi deJosef
profesoral.
Principalele
colecţiialeElveţieideK/W.
limbă
germană,
publicate
de Arnold
Blichli,
Miincr,
Melchior
Sooder,.JosefGuntlrn,
Glaettli,
Alois
Senti,
stntcereetateihtematica
şi motivele
lorihdividuale;
legcndCle
dinPădureaNeagră(publicate
deBernhard
fa('r,
ErnstMeier,
Birlinger,
Kiinzig
ş.a.)
slntprezenfate
global,
CII
locali
zările
şi personajele
lor Anton
(spiritele
apeişiJohannes
alepămlntului,
pitici,
vrăjitoareetc.)
cu
situaţiiextraof{ţq1\re
(invaziaşerpilor),cu explicarea
unornumetopiceş.a.m.d.,dar fără a
neglijapepurtăforii
legendelor,
eu mentalitatea
lor,niCi terminologia
şi specificilatea
tematicăa legendelor;
Suabiac privitămaialesca zouăde reUct,
careconservă
numeroase
legende
referitoare
la fiinţ.edemoniee,
pentruca Renaniasă-Iintereseze
pe autorÎn specialsub rapol'tulpătrunderiielenwutelor
ist()riclin legeIldă(cetăţi,'pesonalităţi
ţ·te.).
Capitolul
al
treikae.
consacrat
trată!?i
ml.mografiee
a
\1I10r
teme
de legendă
..Wildgi
Ceamai
hnportal1lă
e mOl1ognifia
le.gendei
referitoarela "SUlplulll
fiarelor"(Etlropiiisclre
isI<lsufl'11),produsal stl'ăvcchii
mentalităţivinătortştidc pe celedintiitrepte culturaleale
umanităţii;
,H6hrichoatestăla populatiilede vlmUori
din nordulAsid,.elinCa.ucaz,
elincele
două
Americi,
dillAfrica
şi,
bineînţeles,
din
unele
ţăTicm)pene.
SLil.pl.nul
fiarelor"
.este
ocrotitorul
animalelor
sălbatice,lllaiglesal celorde se.x;feminin
şi al celortinere; ellltltatlllşi
admite
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sacrificarea
Iururosta fiarelor;cunoaşte
numeletuturoranimalelor
sălbatice;a dat vînătorului
armaşi permiteacestuiasă vineze,tnnnumltelimite;o nctnţelegerc
intrevînătorşi "Stăpînul
fiarelor"atragedupăsineinsuccesla vinat.Hohrlchdemonstrează
prezenţaunei asemenea
figurimiticela populatiile
tribale,in documente
caredateazădinsecolulal III-leat.e.n.şi la
popoarele
europene
deazi.Această
legendă
a fostluatăÎnconsiderare
şi de M.Eliade(Llisloirc
descroţjanccs
II desidecsrcliqicuscs,
Paris,Payot,1976),pentrua susţinecă ea s-anăscut"In
timpulcelordinurmăfazealehominizării",
inaintecaomulsăsefi desprinseu totulde animal
(cf, D.Micu
, Osinteză
deisiortea spiritualilăţii
arhaice,
în"Steaua",
1977,nr, 2, p, 23).Hohrich
nu indicăbibliografie
românească.
Folclorul
nostrucunoaşteînsăşi el un asemeneapersonaj
legendar:SI.Andreie "stăpînullupilor","e maimarepestefiarelesălbatice"(IonYluşlea,
OvidiuBirlea,Tipolo(jia
folclorului
dinrăspunsurile
la cliestionarclc
lui B. P. Hasdeu,
Bucureşti,
1970,p. 407);Sf.Dumitrue.păzitordefiare"(ibiâ.,p. 4(2),Sf.Petrudezleagă
fiar-ele
(ibiâ.;
p. 350);el e comandant,
căpitan,patron,şef,împăratsau stăplnal lupilor, poartă grija
lupilor,le repartizează
hrana,Incuviinţează
ce vite să sfîşielupii (ibid., p. 381-:i8:{;cf. şi
AdrianFochi, Datinişi eresuripopularede la sfîrşitulsecolului
al XIX-Ila.Răspunsurile
la
chestionarelc
lui Nicolae
Drnsuşianu,
Bucureşti,
1976,p. :106--308).
Secunoaştede asemenea
UII.domnal păsărilor"
(cf.L. Şăineann
, Basmele
române
..., Bucureşti,
1895,p. 372).
Bibliografia
deplnăacumreferitoare
laciclope imensă
(eplăcutsă constaţică autorului
nu i-a scăpatimportanta
lucrarea lui Şăineanu,
Basmele
române
..., care,la p. 94.-106,cercetează materialele.
româneştiaferente).TotuşiRohrtchaduceo perspectivă
nouă, cercetind
Redacţiile
medievale
alebasmului
Poliţcmşi
relaţiile.
IUÎelItradiţiacxtrahoms
rică.Autorulconstată
că legendele
careau diferenţe
faţă de variantaHomernu pot fi considerate
prelucrări
saudegradăriale acesteia;elesint maidegrabăindependente
faţă de Homer,eventualsint prehomertcesau cel putinIorrneparaleleale legendei
din Odiseea.
AcelaşicapitolcuprindeşÎ.
alte studiide interesdeosebtt;Tabu-ulÎn credinte,
I(glnde
şi basme,
Leqrndaâcspreahmqarca
şerpilor,
Olcqc
ndăanticădespre
grlX'ţliţă
şi paraleli
leei moderne,
Basmedespredianolşi legende
despreâiaool
, Rnmpelstilzchen
..Desprepluralitatea
metodelor
i'n
cercetarea
naratiunilor
populare:
Volumul
se încheie
cu studiul.Problcma
ponlinuităţii
in cerce/aria
prozeipopulare,
Această
problemă
a preocupat
pe mulţicercetători
germani
in ultlrnuldeceniu
.• VolumUll{oniinuitaf?
Gesclrichllichkeit
undDaufrals IJOlkskundliclHs
Problem(Continuilatl?
Istorici/alea
şi durata
capI'oblr
măctneJ,qfaficâ),
editatde H. Bausinger
şi "\V.Brue)mer
(ErichSchmi.dt
Verlag,Berlin,
19(9)cuprinde
11stu(jjicarece.rccează
acestsubiect.
in mitologie,
in tradiţiaistorică,in obiceiuri,in structul'a[amiliei,
in alimeIltaţia
popl!lară
şi, prinL. Rohrich,În prozapopulară.
Continuitateafenomenelor
folclorice
eprivită diferitde cătrecercetăto'i:unii o ueag:icu totul,
alţiio acceptăfărărezerve.Rohrichssţine că principala
formăde manifestarea!
coniuuităţii
Inprozapopulară
o reprezintăreenerarea
permanentă
a tiIJUl'ilor
debază;.există
i,hsiişielemente careprovindin culturapremergătoare
celeiscrise,caşi alele, careprovilfdin culturatipărită,ceeacereprezintă
fomcdecontinuitate,
darpe altplan.SpiritiscoditorI
analist.obiectiv,
Rohrichreuşeşteşadar să diferenţieze
feluritele
aspecteah.,fenomenului
continuităţii.
St.udiHc.lni
Horich,reproduse
Intocmai
.au revizuiteşi lărgitefaţă e IntlialorPllblicare,ne oferăimaginea
drumului
pe carel-a parcursautorulde la începLurlle
activităţiisale
(1\H9)
pînă
In
prezent.
Ceea
ce
uneşte
toate
aceste
studii
este
punctulM
vedere
al
antropologiej
cullllrale,
carestă la bazafiecăruia
dintreele,informaţia
vastă,interpretarea
totdeauna
Înnoitoare,originală,
3cumteţea
şi (;xactitatea
limbajnlui;
sintcalităţicarefacca lecturavolumului
să fie pe cUdeintcresantă,
pe atit de·pIăeută.
Ion Taloş
MAULDACARAG:IU
MAHIOŢEA.KU,
ŞTEFANGIOSU,LILIANAIONESCU·
RUXĂKDOIU,
ROMjjLUS
TODOR,i\N,
Dialectolo(jiclom4nă,
BucuxC:'şti,
Editţlradidactică
şi pedagogică,
1977,286p.
AdreS!l1du-se
studenţilor
Infilologie,
manualulde dialectologie
pe care il prezentăm,
de o certătinuUl.'
st1iJllifică,
esterezultatuluneicolaborări
iuteruniversitare,
tiindelaboratde
cadredidactice
care'predall
această
disciplină
launiversităţile
dinBucurcti,Cluj-Napoca
şiIaşi.Cunoscutiprinpublical'eaul1orvoltune,sllldii
sauarticoleprivindprobleme
teoretice,.
ale dialcctologic!
generale,
şi de diakclologie
românească
(dialcc.tele.
sud-dunărene,
repartiţiadialectală
a daeoromânei,
descrierea
varietăţiisaleteritoriale
sub aspectulfOllcticiişi
fonologici,
morfo
..
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Ioglcl,stntaxcisau lcxicului),
autoriiau prezentatproblematica
disciplinei
ststematlztnd-o,
eficient,pe bazaprogramel
univcrsttare!
; un prlrnctşttg,pornindde la loculpe careIl ocupă
dialectologla
intre.celelaltediscipline
lingvistice,
estesubllnierea
roluluiimportantpc careîl
au cercetările
dtnlectate.vpentru
.studtulistorieilimbiiromâne.
In conformitate
cuplanulanunţat,problemele
qrieral«tratatesîntobiectul
şi importanţa
dialeetologtei
, noţiunile
ei debază(limbă,dialect,graişi graniţedialcctale),
istoricul
şi evoluţia
cercctilrilordialectale,şistemele
detranscriere.
Ionetică,
metodespecifice.
Dupăun scurtIstortc
privindformarea
lor,slrttdescrisecele
patru.dialecte
alelimbiiromâne(dacorornânv.arornân,
mcglcnoromăn
şi Istroromân),
Descrierea
dialectuluidacoromân
se faceşi din punctulde
vedereal subdiviziunilor
saleteritoriale,
"eeeace,tn ahsenţa.
unorstudiide geografic
lingvistică
sauatlaselingvistice,
nu a fostposibil,decitintr-oIoartemicămăsurărpcntru
dialecte
le suddunărene"
( Prcţaţ,ă,p.3). Oparte spcctală.avolumului
o constituie
anexacuprinzînd
texte
dintoate.dtalectele
şi graturile
limbiiromâne.Dat Illnd-scopul
practical.publicării
lor,aceste
textestnttnsoţ
ltedecomentarii
şiadnotări,
ceeacele imprimă
notaoriginală
decaietdelucrări
practice.
,Harta publicatăla sfirşlt,consacrată
răsptndtnlt'nromânllor
, meglenornmânilor,
Istroromânilor
şi drumurilor
de transhumanţă
ale păstoriloraparţinîndacestorpopulaţiiprecum
şi,dacoromânilor
, oferăun suport.concretreprezentărllIdellor
legatede romanitatea
orientală.
Parteaintii a lucrăriipunen luminăprogresele
In gindireadiatectnlogtcă
şi in metodologia
cercetărtlor;
dinaceastăpej'spectivă,
nivelulştiinţific
.a1manualului
esteasigurat
decantitateaşicalitateainforInaţiilo,
debibliografia
consultată
şi recomandată
cititorilor.
Capitolele
şi paragrafele
consacratedialectologiei
româneşt
i (istoric,.
problerr;atica
structuriidialectale
acercetărilor
român
ei)din
evielcnţiazăo·
tradttte
Jiogată,
realizări
remarcabile,
orienţarea
•spre incadrarea
aceastădisciplină
înpreocupărilemajore
alcIstorlci
limbiişi a poporului
român.
Astfel,dlalectologlanordşi sud-dunăreană
sîntluateîn consideraţie
iri egalămăsurăca părţi
constituttve
aleştiinţifică,
dtalcctologtclromăneştt,
chemată
să contribuie
la prin
discuţia,
de pe
o bazăriguros
asupraformării
poporului
românşi asubstapţial
limbiisale,
argumentul
uni t ă ţii lingvistice.
O problemă
coIltl'6versa'fă
Incăa dialectologiel
româncşti,.aeea
a "arietăţilor
principale
carese pot distinge
în cadruldacoromânei
esteprezentată
la nivelulstudiului
cercetărilor
acesteia: cerinţe!didaclicepuIliIlp
aceentulpe.
informreîi corespunde
descrierea
celorcinci.suhdtalect.. (moldOlJ'!r;.n,
bănăţean,crişean,.
maramureşean
şim.unlr(!n
-teflllnii aparţiniautoarcl),
dar nu lipseştepunctulde vederetot maiIlltlt llcceptat.InttUimul
tiu1p.pe cătr; specialişti,
dupăearescpoatevorbide douătipurifundamerltale,tipul
nordicsaumoldovenesc
(cuprinzindprimele
patrl nSllbdia}ecie")
şi tipulsudic(saumUlltenesc)..
...
...Orientării
actualţprivindintegrarea
Învăţămîntului
Cleercctarea.
ştiinţificăşi elI practicali răspnn?epreocuparea
autorilor.
dc a face.din mllnnalul,p1;lţJlicatlln
Î11strument
pentru
iniţi(rea,stu.?en
ţi1(lfîn muncade:.()rcetare.
ştiinţifică.iu
domcuÎ1.11'
studierii.graiuri1or
populare
româneşti,
în Special
princapitolul.
.collsa9;rat
aspectelor
metodologice
alcdisciplinei,
caredobit,d,şteastfelo senlllificaţie
aparţe.SlnLdiscutaLe,
cu grijachiarpentrudeţaliu,mrţodele
de
adqna:re
a materialuţui,
modalităţile
dcpr.ezcntare
şi de interpret.arc.
Numeroa.sefaptc
ref"ritoarela elementele
,anchetei(chestionar,
ancbetator,
informator)
şi la desfăşurarea
ci sînt
expusesubformăde l'ecomalldări
şi iudicaW.practice.
Sepoateobservainsăcă punctQl
devedereal manualului.
in ceeace priveşte
finalitatea
anchetei(monografii
dialectale,
atIaselingvistice)
rămînemaicurînd"clasic",căci atenţ.ia
acordatăculegerii
.şi publicăriitextelordialcelalecstedestulde redusă2
- aspectcarevine
in contradicţie
chiarcu'faptulcă in acestvolumsint pUblicate
un numărapreciabil
de texte
(la carene-amreferitmaisus),care,dcsigur,constituie
un preţiosmaterialpentrulucrările
de seminar.Dealtfel,preocuparea
pentruînregistrarea
textelordialectale
paralelcu amchetele
pentruatlasclelingvistice,
ÎllOyaţie
a.dialectologiei
româneşLi
(EmilPetrovicişi SeverPop),
aplicatăşi de autoriiatlaselorlingvistice
româneşti
regionale,
reprzintănu numaio lărgire
a posibilităţilor
deinvestigare
a graiurilor3,
ci a determinat
itIacelaşitirnp
şi un interessporit
pentruaspectele
practiccaleanchetei,
careprezintăimportanţă
pcliniainlroducerîi
in cercetare,
dat fiindcă astăzise lucreazăpe terenmaialescu magnetofonul.
1 Autoriifiecăruicapitolsint anunţaţila inceput,pe f{)aiade titln, şi in Cuprins.
2 La fel Se prezintălucrurile,dealtfel,şi în una <lincelemairecentecărţide specialitate:MatildaCaragiu.Murioţeanu,
Compendiu
de dialectologie
română,Bncureşti,1975.
3 C!'.,de exemplu,
AndreiAvram,OiIen sonllesrrcherches
dialecia/rs
en Roumani?
In La ricer9C1
dialli/ale,Pacini
Editore,Pisa,1975.p. C:i3
- 64.
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Noileprocedee
deadunarea materialului
lingvistic
au urmăriasuprainteresului
deosebit
caretrebuieacordatselectării
inîormotoritor,
pentruea aceştiasă reprcz
inte anumitecatcgoril
sociolingvistice
şi socioprofesionale
de vorbitori,şi asupratranscrierii
[onrt.icc
(carenu «ste o
problemăa dlalectologiei
în general,
ci estelegatădirecttot de modalitatea
de organizare
a cercetărti
dialectologice).
Astfel,pe bazacomparării
metodei
tradiţionale
de lucru cu chestionarulsaua metodei
utilizatela culegerile
mai vechide texte dialectalc(notarea
, la primă
audiţic,a unorsecvcn
ţe nerepetahile)
cu procedeul
transcrieri!
ulterioarea textelor,de pe
bandăde magnetofon,
unelenoţiunicatranscriere
fowticâ itnprcsionistă
(p. 62), directăşi
itidireciă
(p. !l4)ar Ii beneficiatdelămuririsuplimentare
prinaducerea
în discuţiea ultimelor
noutăţideinterpretare
a lor.
Datelereferitoare
la anchetele
de texteşi problemele
de transcriere
a acestoraputeau
constituio Introducere
la corpusuldetexteselectateîn anexadeIa sfîrşitulvolumului,
care
vinein întîmpinarea
ideiivaloroase
a uneiantologii
foneticea limbiiromâne,în cursde pregătirela Institutulde cercetărietnologice
şi dialectologlce
din Bucureşti.
Textelecareilustrează,
judicios,
varietatearegionalădacoromăneascăs
au fostselectate
dindiversesurseprintrecare,peprimulloc,justificat,
seaflăvolumul
publicatde E. Petrovlci
In 1943,ca supliment
la ALRII. Pentrua reflectaînsăîntr-omăsurămaimarediferiteetape
ale cercetărilor
dialectulogice
româneşti,
in ceea ce priveştetematica,sistemele
de transcriereetc.,ar fi fostbinevenit
ca printreizvoaresă figureze
şi altecolecţii
saumonografii,
a căror
valoarea fostsubliniată
la loculpotrivitin manual,cumar fi Graiulnostru,Graiulşi {o/elomi
]\{!aramUTGşUllli,
a lni TachePapahagi,
sauGraiuldin ŢaraOaşului,
a luil. A. Candrea.
Seevidenţiază,carealizaredeosebită
a autorilor,
publicarea
unortextetnedlte"ilustrîndfazaslrict
actualăa graiurilordacoromâne,
din celeînregistrate
de anchetatorii
carelucreazăla Noul
Atlaslingvistic
român,pe regiuni.
Înlegăturăcuexplicaţiile
şi comentariile
(înmajoritatea
lor,denaturătonettcă
şi lexicală,
dar şi sintacticăsauprivindfenomenelc
de foneticăsintactică)
care_,sIntnotatepe marginea
textelorpublicate,
sepoateafirmacă elereprezintă
ceamaiadecvatăaplicaţiepractică,pe un
materialconcret,a faptelordiscutateÎn diferitecapitolereferitoare
la dialectuldacorornân
şi
la dialectele
sud-dunărene.
În perspectiva
reeditării
manualului,
notămcitevascăpărişi punem
in discuţie
unelefaptecarepotprimişi alteinterpretări.
- P. 232,textnr. 1, nota4 : inlegătură
cu variantadipia prcpozlţ.îei
dupăse afirmăcă ea "estespecifică
unorgrafurimunteneşti".
Urmărind
h, 1817(punemătura)dupăuşăşi h. 1818(măduc)dupăapă, din ALRS.I1.,
vol.
VI, constatăm
că formaÎn discuţieestenotatăintr-unsingurpunct,în sudulMoldovei
(pct.
605,h, 1817)6;
in graiurilemunteneşti
, pe ltngăformaliterară,maifrecventă,
sintInregistrate
altevariante:dipă,dlpă,âăpă,iarîn celeolteneşti:
dupr.-P. 233,textnr.3,nota2: evident,
âpi,in contextul
tndcuosautriţ âpidupăspălalu-n1ai
o limpezim,
esteo formădepJyral(ape),
cu
Inchiderea
rinalet
e>
i,
generală
in
graiurile
moldoveneşti,
şi
nu
o formă
g7hitiv.
- P.
237,textnr.1.1,nota1: prezenţa
lui8,1nvariantele
f!ugîmisfrilj.,
!}ag,
samă,
satrăde
(?),esteexplicată "princonfuzia
luiKcu.,"; paralel,vezişinota2, p. 238(laacelaşitext): (inbil1Zidii!U)
"avem
confuzia
lui g cu i". 'Defapt,estevorbade trecereala Irlcatîvele
s, z il afrieatelor
secundare
c, g (rezultate
, ... . dinR,.fi)?- P. 241,
: text nI'.15,
:,.l1()ta
.. 2:
.' f11(?) dineontextulicltse
.
., mamacală
miâ,·r ... esteexplicatprin "zicecă".Esteînsăposibilsă avemde a faceeu o formăsincopatiia adverhului.cică
(v.în acelaşitext Ilfazăintermediară
sfcă):dacăîntr-adevăr
explicaţia
esteceadatăinnotă,seputeaadăuga
căformaesterezultalăprinfonetică
sintactică;însăşiaceastă
noţiunecareaparesubnumeledesandhi1nnumeroase
altenote(vezi,deexemplu,
p. 258,text
n1'.48,nota5, p. 260,text nI'.52,nota2 ş.a.)se cereade asemenea
precizată.
- P. 247,text
nr. 28,.nota1: termenul
regional
mÎnzală
estedefinitprin: 'scroblllcu carese mlnjeşte
urzeala
la ţesut'.Definiţiauzeazăde termenicu sensuriregionale
caretrebuiela rindullor explicaţi;
4 ÎlllrucHin lucrares-uadoptat reparliţia"clasică"
a dacoromânei,
texteleputeau
fi grupateca atare,indieîndu-se
iniţialsubdialectulilustrat.
5.În legăturăeu.acestpa,
ohşervărn
eii pentrutextelenI'.1, 2,7,8, 12,13tre.1/uia
dahl
menţiuneade "text i:I;lcdit"
(NALR.Moldova
şi Bllconina),
prezentăla textelenr. 14.şi 15,
In cazulNALR.Banal.Aceeaşimenţiune,pentrutextelenI'.38 şi 39,nu estesuficientde
clară,intrucîtnu apareînsoţităde vreoaltă precizare.
6 Texteledialectale
înregistrate
pentruNALR. lVloldona
şi Bucovina
atestăfrecvenţa
marea lueidipiingraiurile
moldoveneşti
elesud; pentrugraiuridin Bucovina,
formaa .fostînregistratăde A. Turculeţ.
7 Dealtfel,în notă, se plltea.face Lrimiterea
la p. 136,undese discutăafricatizarea
lui lI:,g.
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s/rob'i:e:;cl
dinniin{td:

{ăr1ţe',
eLCADI'(Ban"
SCrilitlU,
D.
urzealăcuuntcrctdin
griusaudin
caredefinitia
poatefi retorrnulată
de Japtvaria.ntf\
a Iui qroscior
'Iri".
P.
text nr. 4::5
: pentruvariantaIexicală
hrr"'l,pr] 'hlrteţ,cazma'.din acesttext, era de aşteptat să se expliceql estevorbade o
fnrm'lspecifică
graiurilor
dinOltenia,
invoctndu-sc
finalaşi sufixul-cte, P. 2GG,
text nr. ,1;1,
nota5 :
la variantaagol6(,, acolo)se afirmă:"consoana
c se sonnr-izează
în graiul
; nu este,dccl, o particularltategeneralăa graiuluioltenesc".Acestfonetism
H('c!'sitii
insăo examinare
maiatentă.Astfel,pe bazamaterialului
publicatm volumul
de texte
oltcncşti
, dincarea rostselectat
textulcltatvsepoateconstataIrccvcuţacazurilordesonor+zare
a
Iute>g (paralelR>,;7);vezi,de exemplu:
zi'g=zic(p.26,102),lâgmai.=tocmai
(p. :,0),mătnătiincă(p. 7\1),tog(1[mj
ijâpâ tacâm
.., (p, 88), urcga= urechea(p, 66).etc. La
exemplul
de la caream-pornltse adaugă.inqolo
(= încolo)notatin acelaşitext (p. 254),dar
şi magind(= machină
) careapareîntr-untext cu.graidetip muntenesc
(p.255,text nr, 44).
Pe dealtăparte,atrageatenţiaInsuşiIaptulcăîn aceleaşi
texte,ca şi în celeurmătoare,
ilustrativepentruzonelela "arene rerertrn..
aparsonorizate
şi alteiconsoane
surde: .s> z (vezi
smircurlr,
p. 255)şi ş>j(vezi ajâ = aşa,text nr. 45,p. 25.6,obijnuim,text 111'.
51,.p..25fJ);
eLI> d (însc>ndimell'i/paralelcu
s.nlimelri,
p..254).Exemplele
se pot inmulţi(şicu referirela
con.soanele
f> IJşi P>Q în (Uferlte
situaţii),ufmărindaeeste
eazuriînv()luwe\,
de texle dia1cehde folositeca izv.oare
pentm.Oltenia
şi Muntenia,
fapt.eareilt.rage
alenţjaasnpratemliuţd
<li}
sonorizal'e.a
consoanelorsurdeîn
graiurile
delip sudic.
. .Înaeeaştăsituaţie,nu.sepoatespune
nicidl."aIoui",arca
lui.}înmi.loceste
oparticularlt:;;,ţe
aidiolectului,
nU.a.arieidialectaledobm(p.262,text nI'.57,nota3),Giiei
celedouăfenomene
sinl.încorelaţie. P. 25fj,text nr·.
nota2 . pentruvariantaţim::nlseJacellrmătorlll
comentariu:
hCuvîntulare·,
la.noi,două
pronun.ţii,
dnpăcum.vine. din.ihllia:nă,
franceză(cimrnl)..
sau. germană(timi'lli)
". Întrueit
intervine
un aspectceMIledeproblema
etimologicimulliple
aneologismului
la.nivelul
graiurilol'
poplllare,seimpuneaşi precizarea
că dintrecele.douăforme..nunaiCÎIn(
nlctc .aeceptatăde
limbaliterar:l,intirnpceţinvnlrămîneovarianlăf;;giollală,purl.ind.
marcapronunţiei
germane.
P. 26Pwtext.nr.
53: forma.deimperfect
didcam(cf.şididca,ibid.,p.261)carese găseşte
lnaccsttext.pnteaprimio explicaţie
asemănătoare
celeifăcute.incazullui.tcteaIn(vezip. 233,
text.nr. 2, nota5);.se puteatrimite'la ALRs.n.,vn, h. 2202.
dădeam,
celedouăverbe neregnlate..(a)da.şi(a)sta avind,in istoria.
sistemuluiverbalromânesc,;
o evoluţieparalelă,
in special
Inceeaceprivcşte;
formele
deimperfcct,
- P..261,text ll. il5,nota1.:variantapăr(il) a pre,
poziţieipînăesteexplicalăprin
Aisimilaţia
luin inconstrucţii
capăllăv[a,
păiIc/v
undecaredevin
pâr(ă)vla,pâr(ă)vll11de.
Ulter.iol'
păl'(â)se detaşează,
îrrtrebuinţindu-se
şi.înalte.contexte
fo"
netice"•.•Această
variantă.esteÎnsăoforrnă.arhaicăel1xptacismullui
Il intervocalic8;
ea apare
pîlă astăzUn
..Moldova,
lnno1'dl11
j)obrogei
şi,izolat,ÎIlsudulTransilvaniei(cf.
ALR S.ll.,voI.
VI,il!. 1834-18::l6).
Manualulde Dia/eciologie
Ţomânâ
recentapărut reprezintăunelşUgpentruaceastă
disciplin
.lingvistlcă
prin
sinteza,
la
nivelul
cerinţelor
didactice
in primul
rînd,pe
peeare
careooastfel
realizeazăşi este,în modcert,()reuşităeditorială
dalefiind
dificultăţile
tiparului
de cartele implică.
DoinaIIrcapcă
1..VOLOVICI,
Apariţiascriitorultli
În'culturaromânească,'
Iaşi,Junimea,1976,145p.
Cu un titlu de rezonanţăvastăşi de incitantăfOr!nulare,
carteaaceasta,In cate sugestiasociologicăirig:J.
..stlî!tlrne·tstoriei
literare,este,de fapt,o "lectură"nouăa unorepoci
de cult1t.r
-româlYească;,O),ţ;tÎinta,n9nstră\ar
eea'dilltîiluc'(l..
de.sinteză
consacra
tă.
anume,
apariţiei
şi evoluţieiscrtitoT!zlui.
în zorilefiliteraturii.
rpmâneuiodeme.
Vocaţia
sociologkăli esteprielnicălui L. V()lovlci
111rcetareallUorasp:cteîncăneclare,încăamalga8 Vezi,I. Gheţie,Baza dialeelalăa româneiIiicrarr, Bucureşti,.
1975,p. 135;cf. şi
1. Gheţieşi Al. Mal'cş,Graillrile
dacoro/l1Qne
ln secolul
al XVI_lea,
Bucureşti,
1974,p. 158.
9 Menţionăm
că, prelucrindmaterialuldin texteledialectale
il1fegistrale
în cursul
anchetelor
din sudulMoldovei,
pentruNALR.MoldoQa
şi BucoQilla,
am remarcatfrecvenţa
tn vorbirea acesteiforme.
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mate ale unei perioadecind literarulîncănu se Intrupasc,abiamijindprintrealte manifestărimaimultsau maipuţinîntîmplătoare.
Scriitorulşi puhlicul,scriitorulşi răspîndirea
tiparuluiş.a.rn.d.sint,apoi,rclattipestecarede obiceise trececu destulănonşalanţă,deşi
ele nu sint delocdispensabflc
în cunoaşterea
ctt mainuanţată,În elucidarea
unuiatit de
complexfenomende cultură.Un rigurosspiritdcordiue;;rîIlduieşte,
în lucrarealui L...VoIovlci,numeroasele
mărturii desluşiteIn textecunoscute,
dar şi in celemaineaşteptate
documente,
sclectlndu-se
aceleargumentecare.să se adune,asemeniunorlinii de forţă,
in jurulideiicălăuzitoare.
Dacăo partedintreacestedovezinu erauniciptnăacumcriptice,
unelestînd chiar la vedereşi aşteptîndsă fie luateîn seamă,ahiaacum,prin inspira
ţia
unui istoric literar, aceste fapte_. contindnu doarprin ponderea
statistică,ci maiales
prin
lor-. sîntstrtnscşj
şţrlleturateit1tr'(ÎsiRteză,ing,"nisăprin
raritatea,
poate
chiarînţelesurile
ineditul,unul.asemenea
subiect.
A rezultato exegezăcarescruteazătndeosehi
evoluţia
conştiinţei,
a conceptului
descriitor,
a frămîntăril?>ş{diţîillor,
a întrebărilor
tot maiacute,
a tensiunilordin ce în ce maiintense,uneort.c.dri:imaticc;·care
au marcataceastămeditaţie
asupra condiţieiscriitorului.
JL,li!eraturii,ca şi imprejurareaînsăşia iviriiscriitorului,
ca persoanăcu statut .sl'lcîaI<,ş,i;IIlO:l'L!?im:interneiat.
Lucrareapivoteazămaialesîn jurul
personalitătft
lui
I.
Heliadc-Rădul§.<;H'haeăJ.:ui
Imagine
despre
proprra-I
menire
ia cumarilor
timpul
Iormehipertrofice.D(f"'!"a
primti"'tfihguri
pînăla arborescenta
Iast.uoasă
din crezul
noştri romantici,
metamorfozele
ideii
de scriitor,
..cu..infiltraţiitqlomaj
abundente
opera
literară,
slnt urmărite
cu o asidui
tate care/nu
·seprea
pierdein divagath
şi rareoriîn
alunecă
pe
Dar
seexpresie,
maiîntîmplă
ca interpretarea
piardărelieful,
atityreuIl.fgfl.şdssripti.vist.
ca sensal demonstraţiei,
ci ca
şi aceasta
dinpricinasă-şi
unorsintagme
poatenu
nu
chiarinevitabile.
Astfel,sîntnumiterăspicatnoţiunica "resp()llsabilitatea
morală"transpusă
In "hotăritoarea
acţiunenaţionalăşi socială"a "scriitOl'lllui
- conducător
politic,educator
de conştiinţeşi .just.iţlar
social"
..Amcitat Oseamăde tormulărl..
perfectadevărateîn fond,
dar care suferă de o anumeuzurăstilisticăşi, poate,de un fel de patosal exprtrnărli.
Oricum,toateacesteacircumscriu
şi realităţiale vremii.
Apre!;.ire,aşţetică,
implicită
incadrulunorierarhiiconstituite
şi respectate
ca atare,
1nsoţeşte.
d!.ss.rt
,.'dar. indeaproape
o demonstratie
In careunelevIucide
, constatări
sint In
răspărcu ·âilumite
prejudecăţi
ce,.stăruiein istorianoastrăliterară(depildă,ideeadiletanttsmuhrtubsolu!al unorAutori-t-lnsăaceştiautori,chlarrtacănaiv,erau.totuştpreocupaţi
despecificul
poeziei,
alliteraturii)
. Dinnoianl)IlfqrIJ:l
alaţît<.lracteşi documente,
din aceste
probe,
dacă
se
poate
spune,
latente,
se
desprÎIHicJrepţ;j\:l{.",,!;l,f,lilnpezime
şi
cu
o
logică
stringentă,o construcţieoriginală,amhiţlonlnd.
ase situape meridianele
ideologiei
literare.
Ca
pc
un
fel
de
COIUIIlţliLa§,EiştIIni
rqWl!eşs:şlnţ,J.!Jf,işate,.lriinlănţuire
Ilreascăyipostazele
esenţialeale "apaflţiei·
scrlttorulul
în. culturaromânească".
Evoluţia,adică,aideii de li1.eratură",Este,
in fond,intr-altchipşi sub alt unghi,repovestiLă
mereucaptivantaaventură
a rîneiliteraturiin cuprinsul
căreia,subineiLaţia
unoragenţispecifici,
cugetarea
literară,odată
1nfiripată,
cunoaşteo creştererelativgrabnicăspreanumiteformedeunaturizare
. Dacărăgazurilepentrupopasurlteoretice,cusP:CUI:;lJiLpfeI.:1Unpănitor
estetice,sînt rhairare, argumentulcarese impune,cu o profundă'conrliţionare
social-istorică,
estemaicu seamăacela
al rosturilorp:wcti«;e,
:oqJin(llităţii.
it)1ediateauFl@iţiteraturi
ce.îşicucereşte,
maidevreme
decits-ar crede,oc.«;'2nşţiinţă;i"'diî:sine.
O conşţii.nţăITlt<6'dată
inaintemel'gătoare
literaturii
1nscşi,caremaipăstrează,
in .c.vo.lu1iaei,.f[reştî.'ffi'erţii,
ca şi oepel1denţăde înriuriristrăine,de modelenu intotdeauna
prestigioase;$int.
i!J.!l:I ..e.!/lui'L. Voloyici
fine,dar parcă
prea reţinutedisocieri,
incercindoy9.91i.miLar9:4n):lfport
cu alte culturi a caracteristicilor
procesului
de conşticntizare
a scrisuluiromânesc.
Nicio supralicitarJ<.l..9'1.1'/ţPp.l.lJ,
citeodată,apasă),ba încă,atuncicîndse cuvine,şi
o binevenită
undăde ironieinacestcoI\1\;llIbariu
eehilibral,clarvăzător.
Un comentariu
sprijinit,
inţeleaptă<::umpă,nire,
trjpticvlalIt?E:-:.)Pr:il.
......
puplic.
Dil'l"jocul"
acestorfactori, lacucare
se maiadaugăalţii,pe
variabili>(presa,lfbrăriile
ete.),
se încheagă,
se întrezăreştc,
dincolopoat.echiarde intenţiilestricteal autorului,imaginea
mailargă,de o anumeprosp'cţime,
a uneiCllUllr.i.
cudinamismul
ci propriuşi cu protagoniştii
ei - de la primii,il1genui.
stihuitorişi de la bătrîniicronicmi,
de la sirguincioşii
traducătorişi pcdanţiipedagogi
"luminători",
trubaduriimelancolici
şi retractilisau invăpăiaţii
paşoptişti,de o freneziepe măsura crezuluişi a "misiei"lor, pînăla aceicărturarişi poeţicare,precumHeIiadc,ajung
să 1ncullune
strădaniileunor generaţii
anterioare,
deschizînd
perspective
mailnaltecugetării
literare,aureolatăpringindireaerninesciană.
Oviziuncmobilă,dialeeţi<:ă,.slIsln
...
§1di11lui L. Volovici,
in care,ca Intr-odioramă,
sint luminatemereualte meritiaităLL
,şt.,.ţîLLl9jll!'
semnede felurităinţelegere
a actului
creaţiei,aIle temeşi motivepoetice,cristalizlnd
fie'experienţe,
trăiriinterlsc,fie rezultatele
15- Anuarulde lingvistică
şi istorieliterară 211
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unor reflecţiilivreşti,alte "măŞti"("ipostaze
în ncgatlv",uneori)sau "mituri",sublimlnd
aspiraţiisau reputaţiiliterare.Întemeiatăpc faptecare,.decelemaimulteori, semnifică,
sintezaaceasta,conturindşi .1;lsuccirrtTstOfIP
teorieiliterareromâneştila inceputurile
ei, se înLredcschidc'···asupra.unui".îlltl,''"1;;
..m.,<l,Lamplu,
fenomende cultură,
De
o
ata:şllr:tă
acurateţe,
stilul,
C?l1C
entrat
,
sobru,
cu
nuanţări
gratuitătile şi făcînd'destnlde'rare'eol1eetnmor
truisme(peocolind
alocuri,
Însubtile
analizele
de texte
literare), îşi dă măsurain expri;sive.m:Q.filr!rLdcărturarişise.riitori.
Unelecaracterizări
forţează, însă, nota. E un exces,de pildă',a' se vorbide o "conştiinţă
estetică"la Dosoftei
(ne referimla formulare),
după cumimaginea
in filigrana lui V.Alecsandri
nu e tocmai
aceea a unui "descendent
al rapsodului
popular".Ar fi.fost de doritca autorulsă-şiInfrlngăuneletimorărifaţă de autoritateaunorexegezeori a unorformulări,
oricîtde memorabile.
Pentrua numi"complexul
genialoid"
al lui Heliade
, asemănatin acestsens,printr-un automatism
critic,cuAl. Macedonski,
trimitereala monografia
lui AdrianMarinoar
fi un gest de probitate,dacăn-arfi un
dc prisos.Aicipersistă,poate,un reflexlexicogratic,
dînd, ca şi alte cîteva
fără cuvenitadetentă,o impresie
de prudentă.
Stilul lui L. Volovici,
prinarmăturălogicăşi
rigoare,are un colorital
al nuanţelor;evitîndextravagantele
şi oricestridenţă,
dc.-slntcză
: "Autorii
cronicilorrimate sint un fel de rapsozidecăzuţi,
multhar, compunînd
epopei
lipsitede măreţ.ie"
(p. 30).Sau (despre'poemuleminescian
Epigonii):"Sint,parcă,siluete
dintr-oalcgorle,in care personajele
carese perindăcompunatitudinistilizate,sirnboliztnd
fiecareo anume<.\mască})
a poetuluiromantic"(p..123).Ambelecreionări
sint remarcabile.
Aceststudiude o concepţie
personală
recomandă
un istoricliterarinzestratcu spirit
de sinteză,un autor interesant,stăpînittncăde o anumeinhibiţieîn a-şidezvoltaideile
şi observaţiile,
careI1Usint puţine,un cercetătormaturcare,şi in sociologia
literarăşi In
storialiterară,poateaveaun cuvintde spus.
FlorinPaiţer
MATILDA
CARAGIUMARIOŢEANU,
Compendiu
de dialectologie
romană(nord-şi
sud-dunăreană),
Bucureşti,
Edituraştiinţificăşi enciclopedică,
1975,302p.
CarteaMatildetCaraglu-Marfoţeanu
reprezintăo nouăcontribuţie
In literaturaromâneascăde specialitate,
prin prezentareasistematică
şi interpretarea
principalelor
probleme
şi rezultateale dialectologtci
generaleşi, 1nspeclal..
ale dialectologiei
româneşti.
De la apariţiaprimeilucrăride acestgen,la noi,a lui 1. Coteanu,"
dlalectologla
fi
cunoscuto dezvoltare
remarcabilă;
paralelcu extinderea
cercetărilor
dlalectale
, au fostpublicatenumeroase
studii de specialitateşi au avutlocînnoiriîn ceeace priveştemetodologiacercetării
In acestdomeniu.
Astfel,meriteleCompendiului
... potfi apreciatein funcţie
de exigenţeleacestuistadiu al cercetăriişi interpretării
din acestdomeniu
al lingvisticii
româneşti.
Nevomreferi,in special,
la problemele
de dialectologie
românească,
discutatein partea
a douaa lucrării,primaparte a acesteiafiindconsacrată
expunerii
aspectelor
teoretice,de
dialectologie
generală,
utileanalizeipe sare o faceautoareaIn parteaa doua.Un fapt nou,
demn de semnalat,este acela că, pentruautoare,studiuldialectelor
sud-dunărene
apare
1nmodnecesarca parteintegrantăa dialectologiei
româneşti
actuale.în aceastăprivinţă,
lucrarease situeazăpe o poziţiedacănu cu totulopusă,celpuţindiferităfaţă de unele
opiniianterloare.s
Pentruo înţelegere
maiprofundăa modului
in careau apărutdiferenţierile
din cadrul
limbiiromâneşi au luat naşterecelepatru idiomuri
româneşti,
pe de o parte,şi a telulni
in careau apărutInovaţflle
în graiurilede la nordulDunării,pe'de altă parte,faptelelingvistice
stnt analizatecomparativ,atit sincronic
cît şi diacronic
: autoareaporneştede la
prezentareastadiuluiactual al unui fenomen
lingvistic
pe careil urmăreşte
comparrndu-I,
pe orizontală,cu fenomenelingvisticesimilaredincelelaltedialecteromâneşti,
respectiv
subdialecteale unui dialect,şi pe verticală,prin raportareafapteloractualela stadiulanteriorde evoluţiea limbii.
1. Cotcanu,
Element.e
de dialcctoloqi«
a limbiiromâne,
Bucureşti,
1961.
1. Cotcanu,
op; eii.,p.5.
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Numaila primavedereneobişnuit,apare,intr-unmanualde dialectologie,
capitolul
consacratrornâneicomune,care prccedăînfăţişarea
structuriidialectale
a limbiiromâne.
De fapt, in felul acesta, se relevăpregnantinterdependenta
Întredouăramuriale lingvisticii:istorialimbiiromâneşi dialectologia.
Pentru autoare,românacomunăeste o "entitateabstractă,un constructcarelasă
deopartevarietatea
spaţialăşi socialăvalabilăla nivelulrealizăriiconcrete"
(p. 87),cu precizareacă, Istoriceşte
, varietateateritorială,deosebirile
regionale
In cadrulromâneicomune
nu seexclud.Reconstituirea
rornâneicomune
s-a făcutprin compararea
maiintii a situaţiei
din celepatrudialectepentrustabilireaelementelor
comunedinstructuralor. elemente
care
au fost apoi căutatetn latinadunăreană.
Astfel,Intr-olucrarede sinteză,cercetarea
diaIectelorromâneştibeneficiază
de o analizăcomplexă
şi dinperspectivă
diacronlcă.
Analiza
caractor
lsticllordialectelordacorornân,
arornân,meglenororuân
şi istroromân
estefăcutăcomparativ,
menţlonindu-se
asemănările
şi deosebirile
dintreacestea,felulIn care
ele se grupează(de exemplu,prezentarea
dialectului
meglenoromân
estefăcutăprinraportare permanentă
la dialectularornân"pentrucă aparţinaceluiaşi
tip lingvistic").
Descrierea
globalăa dialectului
dacorornân
estefăcutămai succintIn favoareaanalizeiamănunţite
a aspectelor
particulare
ce ţin de configuraţia
sa dialectală.
Acestfapt este
justificat,de pe poziţiaadoptatăde autoare:dialectuldacoromân
numit şi limba română,
vorbit pe teritoriuldacoromâneste mult mai binestudiatşi în acelaşitimpcunoscut.
Existenţanumeroaselor
studiide dialectologie
românească
dar maialesa atlaselorlingvistice româneştii-au permisautoareirealizareauneidescrieriampleşi amănunţite
a centiguraţieidialectului
dacoromân,
Remarcăm
faptulcă MatildaCaragiu-Marloteanu
acordăOatenţiedeosebită
problemei
reparttţieigraiurilordacoromâne
prezentindcele mainoicontribuţii
In aceastăproblemă
dar şi punctede vederemaivechicareau trecutaproapeneobservate.
Astfel,In carleeste
prezentatşi tablouldialectal
al graiurilor
dacoromâne
făcutde SeverPopIn La dialectologie,'
Insisttndu-se
asupra faptuluică punctul de vedereal lui SeverPopcu privirela acest
subiectmeritătoată atenţiaşi consideraţia,
cu atit maimulteu ctt aparţineunuidialectolog,anehetator
şi autoral ALH(p. 150).
Deoarecenu considerăconvingător
rezolvatăproblema
structuriidialcctale
a dacoromânei(spredeosebire
de 1.Coteanu;de exemplu,carea descristrăsăturilefonetice,
morfologiceşi lexicaleale dacoromânel
pentrufiecaresubdiviziune
teritorială,
in parte),Matilda Caraglu-Marioţeanu
nu se ocupăde fiecare,subdiviziune
teritorialăa dacoromânei,
ci
enunţăun anumitfenomen
foneticşi morfologic,
ii precizează
aria de răsptndire
şi, In felul
acesta,i se dă cititoruluiposibilitatea
să-şiformezeo imagineglobalăasuprafenomenului
respectiv.
'
Prezentarea
configuraţiei
dialectale
a dacorornânel,
în funcţiede realizarea
unorfenomene,faceca materialul
dialectalIoartevariatşi bogatsă fieprezentat'
într-oformăsistematică.Hărţileanexatecontribuie
la formarea
uneiimaginiclareasuprarăsptndtrit
geografice
a taptelorcelormai caracteristice.
ale graiurllor
dacoromâne.
'
Observăm
însăcă în cadrultoncttsmelor
specifice
graiurilordacoromânc,
palatalizarca
labialelor
are o altăsituaţicdecîtcea prezentatăde autoare(reflexele
Iabialelor
urmatede
vocaleprepalataleşi de tot in dlalectuldacoromân
aparintr-oformăsistematică
la pagina
162,paraleleu răspîndirea
lor geografică).
Avind1n vederediferiteleformede palatalizare
ale labialclor
p şi b, autoareastabileşte,pentrusimplificare
probabil,trei zonemariprivindrăspîndirea
lor: o zonămoldoveneascăcu formeleplt,It respectivb1, 1, o alta carear cuprindeMaramureşul
şi Crişana
de nord cuformele
pt', plf.jt'respectivbd',bfJ/d'şio a treiacarear caracteriza
graiulmoldovenescdinregiuneaHoman,cu formelepe, e respectivbg, g.
O zonăpresupunînd
un stadiuaparteal palatalizării
lui p şi b In Moldova
estesemnalată şi de 1. Coteanu4
dar făcîndcorpcomuncu ariatransilvăneană
respectivă
(v.,In
special,harta de la p. 88).Întrucîtse ştiecă stadiilepc, c (b, g) sint specifice,
de fapt,
graiurilorardeleneşti,mai potrivit ni se paresă se vorbească
despreo zonăardeleneascit
cu infiltra
ţii în vestulMoldovei
(pentruariilepe carele formcazădiferitelefazeale palatalizăriiin graiuI'ilc
dacoromâne,
veziALR1, hărţile:3. piele,39.piept,85.suspin,92.mă
3 Ladialeciologie.
ApeTf;u
hisioriquc
el metlwdes
d'enquUes
linquistiques,
Premiere
parlie,
Dialectologie
romdne,
Louvain,1950.
, Op.cii.,p. 87.
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scarpin,9:. pişc,150.îmiamorit
şt.eptciorul
; ALBII, hărtile:61.sunetulb În cuvîntul
limbi,
71.(stauÎn)picioare,
n. se împiedică,
295.piron),
Pentrulabrodentalele
r, ti, MatildaCaraglu-Mariotcanu
stahileşt«
tot trei zonede răsplndirea diferitelor
formede palntalizare
şi anume:o zonămoldovenească
(11',
y), alta care
ar caracteriza
graiuldin nord-vestul
Moldovei
şi estulTransilvaniei
(s, f.)şi o a treia specificăgraiuluimaramureşean
(s,z). Este cunoscutînsăfaptulcă în ceeace priveştepalatalizareaacestorlabiodenlale.,.
se deosebeşte,
de fapt,nordulMoldovei
cu 8, i,. de sud,cuIl', y.
Apoi,nordulMoldovei
prezintăaceeaşisituaţlecu Transilvania
(veziALRM1; hărţile301.
sunetulf înfiu,391.sunetulv ÎI1vln; ALR1, hărţile8.păr, [ir de par, 73. visez,47.(icre,
100. mă înfior,144.şi-a venitîn file),pe cîndstadiiledinjumătateade sud a Moldovei
se tnttlnescşi In estul Munteniei,
În Dobrogea
şi în sud-estulTransilvaniei,
pe carenu It;
putemconsidera
ca formîndo zonăgeneralmoldovenească.
Pe de altă parte, este=omtsreflexulli al Iabiodcntalci
v, ca şi răspîndirea
lui geografică(vezi, de exemplu,ALRMI, harta 107.paiatalizarra
lui v in visezdin carerezultă
că {japarein aceeaşiarie eu y, In sudulMoldovei,
În estulMunteniei
şi în sud-estulTransilvaniei)
..
Autoareaa avut în vederenumaicelemaiimportante
fenomene
dialectalc,care
Impartteritoriullingvisticdacoromânîn două,trei, saumai multearii,ceeace explică
faptul că anumite fonetisme
nu au fost luate In discuţie,probahildin cauzăcă nu
sint revelatorttdinacestpunctde vedere.Aşa,de exemplu,
nu esteconsemnată
deschiderea
lui ăla a Inpoziţiemedială,protonică,
.tenomen
IrecventIngraiuriledinMoldova,
dinnordul
Munteniei,
din nordulDobrogei,
nord-vestul
Olteniei,sud-estulCrişanet
şi dinvestulTransilvaniei."
Descrierea.
globalăa dialectclorsud-dunărene
.esteamplă,in vremece configuraţia
lor dlalectală
.:este Inîăţlşatămai sU.IIlar;
autoareaa ţinut seama,de regulă,de celemai
răspîndite
tenomenev.dar
a fostpreocupată
şi de Impărţ.irea
dialectelor
sudiceIn subdlvlzlunl
teritoriale.
.
Dintre dialectelesud-dunărene
ale limbii române,celasupracăruias-a opritmai
mult este dialectularomân,dupăcum era şi de aşteptat,cunoscut
fiindfaptulcă Matilda
Caragiu-Marioţeanu
a adusnumeroase
contribuţii
ln acestdomeniu."
În Iucrareade faţă, autoarenvanalizează
fenomenele
lingvistice
caracteristice
dialectuluiaromănnuin l110d
izolat,cica faptede sistem,grupind,In Consecinţă,
graturllcaromâneşti
in graiuridetip Iărşerotescşi graturlde tip aromânesc,
Pentrufiecare dinceledouătipuri,autoareastahtleşte
un numărde citevatrăsăturirevelatorli.?
conte
stindin acelaşitimp
lrnpărţi:rea
făcută :de Th.Capidan,c(iredeosebeaun grupsudicopusaltuia nordic
,8 Şi
textul pe baza căruia,la sfîrşitulcărţii,se oferăun modelde.analizăşi interpretarelingVistică
esteSelectattot din dialectularomân(dinculegerea
de BasmeI1române
a lui Pericle
Papahagi).Nu ar fi fost lipsitde interessă se Oferecititorilorşi un modelde interpretare
a UD
ei hărţi lingvistice.
LucrareaurmeazăIndeaproape
programauniversitară,reuşiudsă ofereo sintezăa
prohlemelor
teoreticcşi metodologice
ale disciplinei
ca şi o prezentare
esenţialăa varietăţii
dialectale
l'otnâneşti.
l)ată fiîndtnsă importaliţa
cercetăriigtaiurilotpentruistorialimbiiromâne,credem
că dintr-o lucrare de sinteză ca cea de faţă nu trehuia să lipseascăun purict
de vederein ceeace priveştebaZadialectală
a limbiiromâneliterare,problemă
tn carespecialiştiiIn dialcctologie
trebuiesă-şi spunăşi ei cuvîntul.Acelaşiinteresl-ar fi prezentat
şi a.bordarea
unor aspecte
de evolutia
subcliviziunilor
teritoriale
ale dacoromânei:
posibilitatea
existenţei
unorlegate
alte grupuri
într-o
epocămaiveche
ca şi evoluţia
graiurilor
populareIn epocacontemporană,
sub influenţalimbiiliterare.
în Incheiere,
remarcăm
In moddeosebit
c1aritateaşi
conciziunea
expunerii.
Conccntrind
It! cuprinsnluncisingurecărţi nu prea voll1miuOIISe
un manualde dialect()logie
generalăşi
de dialectologie
l'omâucască,
autoareaa fostconstrînsă
să renunţela aprofundarca
unorpro5 Cf.R, Todoran,Desprenn (enomen
(oncticrom6ncsc
dialect
al; ă prolonic
trecutla a,
ln SCL,1954,nr. 1 -- 2, p. 65- 66.
6 Vezi,mai ales, Fono-morfologic
aromână.Siudillde dialeetologie.
structurală,
Bucureşti,1968.
.
7 Pentrufaptdecaracteristice
eelordouăgrupuri,veZi,p. 26,1,265.
S Th.Capidan,
Aromânii.
Dia/re/ularomân.Studiuli11gvistic,
Bucurcşti,
1932,p. 193.
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hlcrne
, ceeace nu diminuează
lnsămcrltolc cărţ.ll.Nivelulşliinţ.il'ic
Înalt, expunereasistematică,tratareasintetică,caracteruldidacticîn sensulcel maibun al cuvîntului,
Inzestrarea cu o bibliografie
de ultimăoriîfac din Corapcndiul
dc âiattctotoqic
românăo carleutilă
carese adresează.
nu numaistudenţ
llor,ci şi dialcctolugllor
şi altorcatcgorlide cititori.
CeciliaZolrr
DANBOHIAMAZILC,
BaroculÎn litcruturaromCÎnă
din secolul
al X VII-ha,Bucureşti,Minerva,1976,346p.
Manifestlnd
prudentăfaţă de încercărilede "sincronizare"
neapăratăcu literatura
europeană,ca şi raţă de "sistcmatizărilc"
spectaculoase
de tipulceleia lui PaulAnghel,
care aşeazătnceputuri
lc literaturiinoastresub semnul"modelului
expresionist
rebel",D.H.
Maziluoplneazăcă elementele
concreteale evoluţieiliterareoferăpuţineargumente
unor
astfelde sinteze.
Autoruladoptădefinireaconceptului
de barocca stil şi ca etapăistoricădeopotrivă.
asimillndcele mai importantecontribuţiimodernela cercetarea
problemei.
Pentrua avea
şansede validare,operaţiade Incadra
re a literaturiiromâneIn contextuleuropeanal momentuluitrebuiesă se caracterizeze
prin maleabilitate
faţă de Incidente
diverse,extrinseci
fenomenului
literar,dar necesaredesluşlrilunuimodelculturalcomplex,
realist.Urmărind
marşuleuropeanal baroculuiin mediileuneiepocipost-renascentlstc,
sfîşiatedetendinţe
contradictorii,
D.H..Maztluopteazăpentruo sintezăparţialăşi deschisăasuprarealităţilor
baroceromâneşti,considerind
necesarde lămuritIn profunzime
"limitelein limpalefenomenuluirespectiv,izvoar.Jc,influenţeleşi fHiaţiile
prin careel s-a translat, participarea
naţlonalăşi proportiileei In context,valorileşi descrierea
lor adecvată"etc.
în consenscu un curentde opiniedin cetn ce maiputernic,D.H.Maztlufaceun
pas InainteIn depăşireaprcjudecăţ.il
izolăriişi conservatorismului
care ar caracteriza
cultura românească
medievală.
încadratăIn contextulei natural,culturaromânească
îşi dovedeştevocaţiacomunicat
ivă. Fără să negeaspectulexpansival fenomenului
precumşi rolul
propagandistic
al ContrarxIrrmei in potenţareauneistări de spiritbaroceIn .răsăntulEuropei,D.H.Maziluleagăorigineabarocului
In acestspaţiuculturalde existenţaunei"tensiuni interioare"proprii, reclamind,ca şi în Occident,
o compensaţie
de naturăestetică.
Începutulsecolului
al XVII-leaestemomentul
de contactal sud-estului
europeancu
stări
de
spirit
baroce.
Repede
constituită,
atmosfera
barocă
determină
idi,'motive,
atitudini,un gust baroc. Expansiunea
barocului
estefavorizatăde structurileliberal-aristocraticeale societăţiipolonc,dar şi de eforturilede occidcntallzare
ale ortodoxismului
ucrainean, iniţiate,prin AcademiaKicvcană,
de P. Movilă.
Existenţase reformulează
conform
uneistructurisubsprcitthratri,Fastunascle
înscenărt
ale vieţiide curte,soliileextravagante,
opulentaşi risipa protelrcrrnă
pe toale planurilesînt formegeneratede mutaţiibaroce.
în vestulŢărilorRomâne
.iradiazonade rafinament
culturala Dubrovnikului
catolic,
vecherepublicăcomercială
intrată în fazade decadenţă
şi posesoare
a unuiputernicfond
de predispoziţii
baroce.Destrămarea
tradiţieiculturaleslavo-bizantlne
esteaccentuat"
de
opozfţtaspirituluineo-elenlc,
care.se substituieprogresivlnrîuririipolono-ucrainene,
deschizindo perspectivă
nouăliteraturiiromâneodată.cu noilegeneraţii.D.Cantemir,N. Cost
in,
StolniculCantacuzino
sint coutinuatorti,
la alt nivel,ai primelorconfruntări
româneşti
cu
lumeaBarocului.
D.H.Maztluîşi propunelimitareasferei deinvestigare
la Primeledouăgeneraţii
(UdriştcNăsturel
, MironCost.in,
Dosof'tel),
definindIn jurullor un climatculturalromânesc.
caracterizatde o nouă sensibilitate
şi restructuratpc terneturileuneiracordărldinamice
la mediileInvecinate
,
O fervoareintelectuală
în mediilecultetnsoţeştceforturilede deschidere.
În noileÎmprejurări,barocul,fărăa se constituiîntr-un"stilal epocii",devineo dominantă
structurală
şi un instrumentfavorizînd
primelormaripcrsonalitătl
romtllleşti
contactulcu actualitatea
literarăeuropeană.
Urrwlrilldidentificarea
unorstructuriarhetipalebaroceIn personalitatea
UlorUdrişteNăsturel,Varlaam
sau Dos(lflei,
D.R. MazHu
distingeuu umanism
românesc
Siligemris,pregătitsă asimileze
formeliterarebaroce.De sorginteposl-rcnasccnlislii,
umanismull'qmânesc
barocarc alt substrat.di'cît"llmanismul
teologic"
cunoscutde epocă.în
aeestcadruInternse eonerdiz..,ază
"liniiledeforţii"ale literatlIriiromânebaroce,
eu genuri
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şi speciipredilecte.
UdrişteNăslurcl, "primulîntr-oseriestrălucită",introduce
speciabarocă
a poezieiemblcmatlce
, care, distanţtndu-se
de modelele
probabile,
vaevoluaindependent,
in cadrulromânesc.Gustulpentrujoculbarocal formei,prefer-inta
pentrumetaforauimitoare,biblico-f'ilosofică,
fac din "stihuri la stemă"preocuparea
citorvageneraţii,
prolilertnd
in tot spaţiul românesc,pe măsuradobîndirii
unuistil autohtonal speciei,patrioticşi
encomiastlc,
Integralăideologiei
ortodoxe,patimapolemic}l
a lui Varlaam dezvăluie
tncăo
atitudinebarocă,cu filiaţiiInInflorirea
neoretoricit,
atit iezurte,cit şi ortodoxe.
Dar marea
personalitate
barocăa epocii,un adevărat"homobarocchus",
apareMironCostin,duplicitar
dupăformula"dissimulat
ioneonesta".FormatIn mediulharoeal cosmopulitului
tuvătămlnt
Iezultdin Polonia,umanismul
costlniantnsumcază
conceptele
("concetti")
manie
ristedefinitoril: fortuna labtlis ("noroculnestatornic"),uaniiasnanitattun,
iluzia,"minunea",
obsesia
timpuluişi a morţii.Cunoscător
al străluciţ
ilcrbarochiştt
poloniC\,V.
Potocki,Naborowsk
i,
Zb, Miaskowski),
M. Costineste autoruluneiopereortginale
, unitateca tematică.
Oscilindîntre poezieşi rugă, .tensionata
conştiinţă
liricăa lui Dosoftei
se manifestă
divers,Intr..o operăîntinsă,deun adevăratrafinament
haroe,pe alocuri.Traducind
Psallirea,
mitropolitul
poetse supune"modeibaroce",preluatăde la Renaştere
şi impusăde Contrareformăca un examenpe care au trebuitsă-IdeatoateIiteratu
rile (polo
nul Kochanowskl,
croatulGrundlic,
greculPalamldis..
ucraineanul
Polcţki). Definiţiadată de.Cassirer
barocului
11ajută pe.D.H. Mazilusă contureze
un interesantmodelal umanismului
barocromanesc,
care, dupăopiniasa, a asigurat"aimi!areade tip non-conflictual
a umanismului
european,
după ce acestafusesereconciliat
cu creştinismul".
Conţinind
interesante
sugestiişi o perspectivăsensibilmodificată.
asupra.unorvalori,Baroculin literaturaromânădin secolul
al
XVII-leaesteo apariţiede bun augur.
Eugen1Vluntcanu
AL ZUB, Junimea.Implicaţiiistoriografice,
Junimea,Iaşi,1<)76,
384p.
S-auInmultit,In ultimiiani,lucrările
deamploarededicatejunimismului,
mcerctndu-se
elucidarea
unui importantcurentdin culturanoastră,descifrarea
principalelor
lui caracteristici.Investigaţiile
.s-auprodusdindiverseunghiuri:sociologic,
istorlco-Iiterar
şi, recent,
istoric.Monografia
lui ALZubreprezintăo contribuţie
esenţialăIn Intelegerea
"implicaţiilor
istoriografice"
ale.junimismului,
depăşindfoarle adeseacadrulpropusşiconslituindu-se,
nu o singurădată, Intr-otemeinică
cercetarede ansamblu.
Ceeace conferăautoritatestudiuluilui ALZubesteinvestigarea
uneirealităţişi nu Impletirea
unuieşafodajdin ipoteze.
Şi, pentrua parafrazao vorbăa lui Maiorescu,
Al. Zubse ocupăde ceeace a,fost şi nu de
ceeace ar fi fostdacăetc. Pentruoricineva studiade acumînaintejunimismul,
nu rămîne
nicio Indoială
asupraInscmnătăţit
pe careel a acordat-o
istorieiÎnfundamenţrea
concepţiilor
saleliterare,politiceori culturale.
Şi dacăpinănu de multse credeaşi se afirmacu obstinaţiecă .Iunimea
ignorapunctulde vedereistoric,lucrarealui AI.Zubvinecu o impresionantă argumentarepentru li infirma,pe bunădreptate,o aserţiunecu o funestăcarieră.
"Afirmaţia
că junimiştii
au fostlipsiţide spiritistoricse vădeştefărătemei"susţineautorul
studiului(p. 47- "18).
O marecantitatede informaţieestefolosităIn sprijinulcîtorvaopiniide bază,·care
susţin
lucrarea
în ansamblu.
Pentrucă
ALtangenţe
Zubinţelege
să-şiaşeze·
studiul
său pe o analizat
temelie
foartelargă.Orice
domeniu
cultural
avînd
cu istoria
esteluat
in evidenţă,
şi desfăcut
in elemente
componente:
drept,filologie,
folcloristică,
etnografie,
economic
politică.
Ocuplndu-se
de ".Junimea
şi spiritulistoric",Al. Zubtreceîn revist:l,succint,preocupările de istorieale celor mai mulţijunimişti,reliefîncl
profllJndul
interespe careaceştia
l-auavutintotdeauna
pentrutrecutulpoporului
român.Cercetînd
"loculistorieiin cuprinsul
Convorbirilor",
autorulstudiuluide faţă distingecincietape(1867- 1874, 1875- 1885,
1886-- 1893,1900-1fJ06 şi, In sfîrşit,1907- 1921),subliniind
că, de fapt "perioada
cea
mai semnificativă
rămîneaceeain careConvorbirile
au apărutla Iaşi"(p. :J()),adicăpînă
prin 1885.
Extremde elocventeslnt cOllstatările
desprepreocupările
.Junimii
in direcţiadiverselor{pocidin istoriapoporuluiromân:dacăpentruistoriaveche,se subliniază,
societatea
ieşeanănu a formatnici un specialist,
în schimb,pentruepocamedic,ea a arătato Inclinare aparte, determinatăde interesulfaţă de formareaşi de?:voltarea
poporuluinostru.
Nefiindprima dată dud infirmăopiniifalse,Al. Zubreliefează
contribuţia
istoricilor
de
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la .Iunimeain discutarea
judicioasă
a problemelor
continuităţii
românilor
In DaciaTraiană,
ale Infuntări
i şi evoluţieistatelor romăneşu.Studiiridu-se
aportulJunimiila cercetarea
epocilormodernăşi contemporană,
se subliniazăcă "predilecţia
.Iunlm
ii pentruactualitate,
fie aceastaprivităşi subspecii;
historia:,e în alurăde îndoială"(p.i9). Sîntrcmarcatetotodatăchestnmile
discutatein lucrărilejuntmişt.llur
referitoare
la culturanaţională,la istoriografie(est«accentuat
il preţuireade carese bucuraBălcescu),
la istoriauniversală.
Capitole
specialesînt dedicateproblemelor
de lst.o
rie din "preJecţiuni",
elinrapoarteleacadcmiei,
se
face () prezentarea literaturiide Inspirutle
tstoricădin "Convorbiri",
pentrufi se trece,In
cele din urmă,la aprorundnrea
problemelor
de metodăşi de teorieistoricăde la Junimea.
În acestepagini,Al. Zub Intreprinde
o analizăminuţioasă
a uneimult.itudlni
de aspecte,
de la "obiectUl
şi t'inalitatcaistorici"In concepţia
junlmtşt.ilor,
pînăla răspunderile
lor la
intrebarea"istoriaea artă sauaria istoricului
?". Concluziile
sintprintrecelemaivalabiledin
cite circulăin legăturăcu activitatea.junimli
, intirrnlndo serielntreagăde prejudecăţişi
sustintndcu fermitatepunctede vedereargumentate.
Importantămi se pareconcluzia
potrivit căreiasocietatea
ieşeanăpreferapăreri scientistc,puse de acordIn multe privinţe
cu evoluţionismul
epociişi, in general,cu orientările
bazatepe investigarea
riguroasăa faptelor.
Unelemărunteşi inerenteomisiunine vompermitesă le semnalăm
In eele ce urmează.Referitorla structurade ansamblu,
poatecapitolele
al V-lea,al VI-leaşi al VII-lea
s-ar fi putut constituifie intr-uncapitolunic,fie, maicurlnd,materialor puteafi dispersată ln alte capitole.La Eminescu
(p. 29- 33)nu se aminteşteşi de traducerea,
făcută
de el, a volumului
intii dinFragmente
din istoriaromănilor
a lui EudoxluHurrnuznchi,
In
1879. Poatear fi fost necesarăşi o delimitare
In timpa perioadei
investigate,
sprea se
precizadesprecareanumeJunimeeste vorbaIn studiu,Intrucitsint discutaţişi junimişti,
dar şi ncojunimişti
(D. Onciul,1. Bogdanş.a.).La p. 94 (Iloa 176)apareun citat maiaresciantranscrisgreşit("pulbr a seculilortrccuţi",nu "putereaseculllor
trecuţi"),iar la p.
270 o transcrieregreşităa uneitraduceri("ocombinaţie
de elemente",
nu o "contribuţie
de elemente").
Scriscu o limpezime
caracteristică,
studiullui Al. Zubreprezintăo contribuţie
hotărttoareIn cunoaşterea
junimismului
,a apurtuluilui la progresul
culturiiromâne.
Dan Mănucd
CONSTANTIN
DOBROGEANU
GHEREA,Operecomplete,1- ni IV. Bucureşti
EdituraPolitică,1976- 1\)77,446p. + 503p. + 382p.
Editareaintegra
Eiil scrierilor
lui Dobrogeanu
Ghcreaare semnificaţia
unuleveniment
deosebitpentru istoria filozofiei,sociologiei,
esteticiişi criticiiIiterareromâneşti.
De o
importanţă
covtrşitoare
In evoluţiagindiriimarxisteşi in mişcareamuncltorească
şi socialistă
din România,multedin articolelelui Gherea,cu excepţiastudiilorde crltlcăşi estetică,
au rămasin periodice
sau in broşui-i
greuaccesibile
cititorilorde astăzi.Adunarea
şi puhlicarealor, inclusiva celorsemnatecu pseudonim
sau nesemnate
, identificate
abiaacumca
apartinindlui Gher<'o,
capătăvaloareadescoperirii
sauredescoperirii
adevăratelor
dimensiuni
ale opereisale,prin punereaîn circulaţiea unortexteaproapeineditesaufoartepuţ.incunoscute.
Ediţiade Operecomplete
va include,In ordinecronologică,
scrierilepolitice,ideologice,
sociologice,
de esteticăşi criticăliterară,precumşi corespondenta.
Volumele
1 şi II, Îl1grijite
de un colectivformat din Ion Popescu-Puţuri,
Şt, Voitec(coordonatori),
AugustinDcac,
Ion Iacoş,Ion Marnlna,
TeodorPopescu,
cuprindstudiileşi articolele
social-politice
din perioada1883- 1892.VolumulIV retipăreştestudiulNeoiobăqta,
apărutîn 1910.
Primeledouă'volumedemonstrează
pe deplincă Dobrogeanu
Gherea,printr-oÎndelun_
gată şi substanţială
activitatepublicistică
În presasocialistă
şi dCl11ocralidl,
a fost,la sfîr
şitul secolului
trecut,principalul
propagatoral marxismului
şi al soCÎalisIlllllui
ştiinţificîn
România.KarlJ'v.Tarx
şi ICOIwmişlii
noştri(188,t),
Robiaşi socialismul,
Cevorsocialiştii
români
(1886),Anarhisn11lI
şi socialismul
(1887)şi alte articole,reeditateacum,cuprindexpuneri
ampleale materialismului
dialecticşi istorie,ale căruiprincipiislnt prezentateşi excrnplificale în comparaţiecu diferitecurenleidcologiee
saufilozofice
OPUS!)
oridivcrgl1te(idealismulmetafizic,anarhismul,nihilisl1l11l.
popor:mismul).
De celemai multeori, artieokle
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sale au o formăpolemică,
iar tonulesteal unuipropagandist
careîncearcăsă expunăcît
maiaccesibil,
cunumeroase
exemple
concreteşi,cu analogii,
chestiuniabstracteşi complicate.
Cuun mareecouîn rindulmuncitorilor,
inteleclualilor
şi studenţilor,
socialişti
saunumaisimpatizanţivremelnici,
articoleleşi conferinţele
lui Dobrogeanu
Ghereaau avutun rol hotărttor in constituireaşi orientareamişcăriisocialiste
dinţara noastră,timpde pestepatru
decenii.Este şliut, de asemenea,că părinteleintelectual
al socialismului
din România",
cum a fost numitadeseori,s-a bucuratde un deosebitprestigiuÎn mişcarea
muncitorcască
şi socialistă
din Europa.
Ca şi in importantele
studiicarevor urma(Nwiobăgia,
1910,Socialismul
În ţările
tnapoiate,1911),in articoleleelinprimaperioadă,Dobrogeanu
Gherca,
înţelegînd
marxismul
ca o metodăde cercetarea condiţiilor
concretedinficcareţarăşi dinfiecareepocăistorică
a extras dinanalizaistorieisocialeşi politicea României
cîtevateze fundamentale
şi concluzii cu valoareteoreticăpentrusociologia
şi filozofia
românească.
În NeoiobÎÎgia,
problemaagrară,de mare.Insemnătate
pentruRomâniaşi pentrualte
ţări neindustriale,
Impusăde Ghereaprintreobiectivele-program
ale partidelorsocialiste
europene,
esteurmărităcao componentă
a unuisistemeconomic
şi socialsetnifeudal,
"neoiobag",specificevoluţiei
României,
sistemal cărui mecanism
monstruos
şi anacronic
estedescris dintr-oconstantăperspectivă
marxistăşi cu o mare.forţăpamfletară,
Unelepunctede
vedereau fostinfirmateulterior.AP?i,exagerarea
caracterului
feudalal relaţiiloragricole
In
România,ca şi excesivadependenţă
pc. careo stabileaIntreţărilelnapo.iateşi
ţăriledezvolLateIn a căror orbită se află I-auIăcutsă conch
idăcă România
se aflllabiainaintea
revoluţiei
socialecupitalisteştnuJn fazaei de.desăvîrşire,
sub formă.burghezo-moşterească.
Dar el are meritulde a fi dedusdin analizamarxistăfi structurtlor
şi claselorsocialedin
ţara noastrăun programconcretrdeactiunepentrumişcarea
socialtstă,
de transformare,
pc
cale paşnică,a societăţii
burghzeIntr-o.societatesoctaltstă.
În cele mai rnulteidin.lucrările-sale,
.Ghereadezvăluie
olnţel,gcreprofundăa marxismului,
pe planfilozofic
şi etic.Marxismul
estepentruel o filozofie
a istorieişi o-concepţie
de viaţă.
•...
•.. .
.:'
..
...•.
Editarea.
integralăaopereiIui
C.Dobrqgeanu
Gherea,in::mgura,tăcu
.acesteLre!
volume,
va Inlesnicunoaşterea
deplinăşi completă
a unuiadin mariiginditoriromâni,a căruicontributiela dezvoltarea
creatoarea marxismului
depăşeşte
graniţeleculturiinoastre.
L. volootct
TRAIAN
HETISENI,
Litiraturăşlcivilizatie.
Incercare
deaJltropvtiJgle
literara,Bucureşti,
Univers,1976,414 p.
Adevărulcunoaşterii
ştiinţifice
nu poateapăreapentrucercetătorul
moderndcctt din
Ispitircadeplinăa rclatlllorInterdlsclpţlnare
specifice.
Contestată
Incăde la apariţieea ştiinţă
aparte,antropologla
areobiografie
sinuoasă.
UneoriIntresociologie
şi autropolcgie
nusau .văzut
decîtdeosebiri
detitulatură.Învirtuteaunuiprincipiu
Pe carelncăA.CornteIl formulase,
anume
acelaal uneisingureştiinţesociale,
.contestările
nuau lipsit.nicide o parte,nici de cealaltă,
Retinlndlnsălegăturile
inerentedintresociologie
şi antropologie,
celedouădiscipline
se despart
1namplitudine
şiinscop.Această
distincţie
aparecupregnanţă
şiInnoulvolumallui T.Herseni.
Cunosc.uL
mai alesdin lucr;lrilcde sociologie,
r. HerseniişilărgeşteorizontuL
de cercelare
asupraliteraturii,SPI'C
o adÎ1wire
a rădăcinilor
ei umane.Credinţa
jllt-o esenţăumanăidentică
cusine,însăşi,dar şi ca lllodeidediversificare
istorică,formc.ază
fondulacesteilucrări,Autorul
nc propuneo cltlătorie
ispititoareIn ontologia
literaturii,culluriişi.civ1lizaţici
prin determinăriraţionaleşi de evidenţă.Dupăo analizăa diferitelor
definiţiiasupracivilizaţiei
("Ceeste
eivilizaţia
?")şi asupraliteraturii(..Ceeslelileratura?"),
T. Herseniatinge,In capitolul"Literaturiişi viaţă",ulluldin puncteleeentralcale lucrării:interacţiunea
literatură- existenţă
umană,carese conslituie
ca prolegomcna
In ce priveşteurmătoarele
relaţiianalizate:"Literaturăşi magie",
"Literatură
şireligie",
"Literatudşi mitologie".
Distincţia
fundamentală
operată
Intreomşi animalaparepcplanuluneinecesităţi
gnoseologice
propriiprimului:"Homo
sapifllS
a devenitin chipinevitabilun l!omosignificans".
Necesitatea
de a inţelegea impusprimele
întrebăriasuprarostuluişi în acelaşitimpa dat un sensnaturiicarese opunea.Proiecţia(pe
eareMarxo explieădeplin)
nu puteavenideclldela omcălrecosmos.
Dualitalea
real-imaginar
erarcslmţităca nccontradiclorie,
ea realizîndu-se,
dupăSpinoza,
ca o categorie
sublimă.
Dincolo
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de aspectele
proprii(magie,
religie,mitologie),
proiecţiaimaginativă
era pentruomulprimitiv
şi arhaico modalitate
decunoaştere
în caresemnulreprezentat
(siqnum
) se constituiadintr-un
siqnansconcretşi un siqnatiun
de valorireversibile.
Aceastăsemiotică
devineIn lucrarealui
T. Herseniun mod de situare conştientăşi plină de sens Intr-o lume considerată
tot atrt de conştientă
şi semnificativă.
Autorulreia definiţiileşi clasificările
lui Kroeber
şi Kluckhohmpe, linia considerării
literaturiica parte din ansamblulmai vast al
culturiişi civilizaţiei,
trecind1n revistă numeroase
şcoli de antropologie
şi antropologt
deprestigiu,
dela E. B.Tylorla E. Sapir,M.Herskovits,
A. G.KcllersauFolsorn,
Incercetarea
structurilorsimpatetice
ale literaturii,lucrareaanalizatăaplică"universalele"
Culturale
ale
lui Madock,
fărăa pierdeînsăniciodată
dinvederefactorulistoric,astfeltncitceledouă"tipuri
bazale"aleliteraturiipe carele areIn vedere,unul"localcu tendinţecentripete
şi deciînchis"
şi altul "universal,
decicentrifugal,
expansiv"
sint legitimatc
de caracterul"supra
individual"
şi
de
o
anumită
"personalitate"
şi
"autonomie"
pe
care
literatura
le
dobîndeşte
In
generaţiilor.
În procesul
decirculaţie
a valorilor
literare,T. Hersenipuneaccentul
peoştenirea
caracterul
adaptabilal unorcomunităţi
"nesatisfăcute
de propriilelor literaturi,rămase,dintr-unmotiv
sau altul,In urmăfaţă de cerinţelereale".Contextul,
deşireal,.nu epuizează
Insăjcnomcnul
universallzărll
literaturii.
Dincolo
de aceste"adaptări",
schimburile
devalorise cuprindtntr-un
curentmailargde cunoaştere
umană.Naşterealiteraturiidin magie,religieşi mitologie,
de
altfelpe deplinacceptată
astăzi,e cercetatăde autordinunghiulfecundal unei'esenţeumane
permanente
Inclaborareasensurilor
şi sensihilităţii.
Distingtndu-se
prin"tehnica utilizată,
cele trei categoriipot coexistaIn cadrul "emisfereisimbolice",
. ele Indeplinind
rolul
de potenţareumanăIn cosmos.Contrar forrnalismuluf
, T. Herseni ţine seama de
apariţia şi rolul reprezentatival limbajului,recurgind deseori la etimologieIn
iluminareaunor sensuri.DistingîndnaraţiunileprimitiveIn "mituri propriuzise"şi
"folelorliterar" şi considerind
că "maeroliteratura"
se naşte din dezvoltareaprimelor,
pe cind"microliteratum"
e de esenţăIolclorică,
el consideră
că funcţia.
naraţiunilor
folcldric.e
este"preponderent
estetică"încă"dinprimelestadiiale dezvoltării
orucnirfi".
Faptul,stabilit
attt detranşantdeT. Herseni,
aparecelpuţinindoielnic,
dacăţinemseamadeanumitecoordonatesincretice
alereprezentării
în gîndirea
primitivă.Ocuplndu-se
de fenomenul
Iiteraturizănit
formelor
magico-religloase
(preocupare
aproapeconstantă
la diferitenivelurişi Inmoduridiverse
Incăde la inceputul
secolului),
T. Herseniconsideră
firescdramaca primulspaţiude expresie
a Insăşiesenţeidramatice
a fiinţei."Poeziadramatică"
esteianterioară
(ceremonii,
ritualuri)
.poezieiepice"şi "poeziei
lirice".Capitolul
Dezooltorea
literaturii,operlnddeosebirea
culturii
In "culturăexterioarăşi culturăinterioară",
urmăreştesituarealiteraturiiIn "rosturilesale
speciflce",
carenu se referădecltla lumealăuntrică,la cultivareaşi infrumuseţarea/acesteia.
Originalitatea
lucrăriiaparedinprezentarea
unorteoriidiverseasupraculturiişi litaturii şi
din impunerea
In acestcontexta punctuluide vederemarxistasupralumii.Ultimeledecenii
alesecolului
nostru,legatede atiteaprefaceri
economice,
socialeşi politiceau pus411
faţaştiinţelorpozitiveşi umaniste
o problematică
de excepţie,
nu lipsităde contradlcţii.
'Lucrarealni
T. Hersenise opuneanttumanismuluî.
Căutîndrădăcinile
literaturii,el găseştede fapt fiinţa
umanăin sensurile
ei fundamentale.
Bogatabibliografie
nuimpletează
asupraacestein1ncercări
de antropologie
literară".Estefiresc.săaşteptăm
din parteaautoruluicontinuarea
cercetărilor
In aceastădirecţie.
Paul Iruc
JOSETTEREY-DEBOVE,
Eiudellnquisttqu«
ei semiotiqne
des dictionnaires
rral1ais
eontemporains,
Mouton,The Hague-Parls,
1971,330 p.
o lucrareca Etudelinquisiiqne
el semiotique
desdictionnaires
[rancaisconi!'mpor.ain'
arcmultetrăsăturideosebite
faţă delucrările
obişnuite
delingvistică.
Maiintii,earezultădintr-o
activitatepractică,activitaLea
lexicografică,
apoi,nu are în vedereaceastăpractică2nprimul
rind,ci interpretează
din pllnctde vederelingvistierezultateleacesteia,şi, In sfîrşit,pune
problemalIlodalităţii
In care dicţ.ionarul
monolingvpoatefi considerat
() investigaţie
semioticăşi o analizălingvistică
a limbiinaturale.O asemenea
cercetare
nu poatefi realizată
decitdecinevacares-aocupatefectivşi un timpÎndelungat
deasemenea
pl'obletne.
Lucrăride acesttip sIntpuţine,lucrumotivatistorie,deoarece
preocupările
lexicale,
deşidestuldevechi,oferădicţionare
monolingve
alcătuitedupătoaterigoriledisciplinei
lexico.
graficeabiain secolul
al XIX-lea,
iar ()lucrareca ceapccareo avemInvederenuputeaapare
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decîtîn momentul
in cares-aualcăt.uil.
suficiente
operelcxicogratice
caresă creezeposibilitatea
unorol.scrvuţ.ii
şi concluzii
generale.
Rey-Debovc
secţtonează
lucrareain trei părţi: parteaîntîi conţineelemente
pe care
puteanumiexterioare
dicţionarului,
parteaa douaconsacrată
studiuluimacrostructurii,aualizează
coordonatele
şiposihiliUtţile
cuvintului
titlu (entree)şi parteaa treia,
contintnd
studiulmicrostructurii
saupredicatelor
, realizează
analizadefiniţiei,
exemplelor
etc.
Dupăautoare,cadreledicţionaruluidepăşesc
pecelealeIcxtcologief
, carec preocupată
mai lllult·de studiuldiacroncal unităţilorlexicaleÎntr-o perspectivă
etimologică,
precum
şi pe aceleaalestudiilorsincronice,
carese ocupănumaide anumitepărţialelexicului.Dicţionarullimhiiesteatematieşi cuprindeIcxtcul
în ansamblul
său; el esteşi o gramatică,
prininformaţiiledin acestdomeniuasupracuvintelor,
şi, maiales,o semantică,
prin partea definiţionalăşi toatceelclalteinformaţii
despreconţinutulacestora.Pe scurt,dicţionarul
limbii
poatefi..considerat
o descriere
totală,(ţeşiimperfectă,
a limbii,prezcntrndu-se
In sineca un
text metallngvlstic.
Primapartea lucrăriipropuneo tipologie
a dicţionarelor.
în efortulde a stabil!
obiectul
.dlctlonarului,
autoareaconstatăcă dintreunităţilelimbiinumaicuvintele
sint semne
susceptibtle
de a se raportala un referent(faptirealizahil
pentruunităţilemaimicialelimbii).
Considerind
că nu existădiferenţe
Intredcflniţtalucrului-numit
(chose-nornmee
) şi dcscriptta
conţinutului
semnului-numitor
(signenommant
), JosetteRey-Dcbove
combatein modimplicit
ideeacă.dicţionarele
lingvistice
ar definicuvintele,
pccîndceleenciclopedice
obiectele
(o asemeneapărereesteexprimată
printrealţii de LadislavZgusta,ManualofLexicoqraplnj
). în linii
generale,
dicţionarul
dă, dupăautoare,trei tipuride informaţii
asuprasemnului:
informaţii
pe
planglobal(prezenţa,
folosirea,
originea
semnului),
informaţii
pe planulexpresiei,
informaţii
pe
planulconţinutului.
În funcţiede pondereaacestorinformaţii
dicţionarele
se ImpartÎn mai
multeLipnri(p.27).
Tot In aceastăprimăpartea lucrăriisint discntatetrăsăturile"mesajului
Iexicograftc"
dcscopertndu-l-se
acestuiatrei proximit
ăţi; a) proximitatea
practică,b) proximitatea
genetică
şic) proximitatea
textualăsaumctalimba.
Sintpusecu acestprilejprobleme
interesanteca
aceleaaleInstttulrit
Iexlcografului
Intr-un"subiect
eplstemic"
(p.41)şi alespecificulul
cuvintelor
dinterminologia
lingvistică,
carerealizează
metalimba
celorlalte
cuvinte("cuvintemetalingvtstice prinnatură")şi cindsînt descrise
eleInsele,aceastase faceprin metametalimbă
(p. 45).
A douapartea.'Iucrăriiare ca obiectmacrostructura
dicţionarului
limbii,prinmacrostructură,autoareaIntelegtnd
"ansamblul
cuvintelor-titlu
(entrees)
ordonate"
(p.21). întnntm,
maiIntri,aiciinformaţii
şi obiecţiireferitoare
la felulin caresint prezentate,
in dicţionarele
cercetate,problemelegatede cuvintul-titlu,
variante,derivate,modalitateaderealizarea
trimiterilor
etc.;.Pj3
scurt,esteanalizatfelulin careestesituat cuvtntul-titluin ansamblu
1
.exicului.
Aceastaducela ideeaunei"ierarhiia itemurilorin lexicografie"
(p.64),ierarhiecare
Semanifestă
ca urmarea distincţiilor
opoztţionalc
: ldiolect/lexlc
totalşi lexiccomun,
frecvenţă
redusă/frecvenţă
ridicată.
JosetteRey-Debove
subliniază
dificultăţile
munciiIexicograrice
Inclasificarea
cuvintelor
ca Iăcindpartedin aspectele
regionale,
sociale,tematiceale limbiiprecumşi in considerarea
lorca aparţinînd
anumitor
stadiiistoricealeei. Alteori,ca in cazulneologisrnelor
, estenecesară
stabilirearelaţlcilor cu norma,optareaşi recomandarea
uneiformedinmaimulte.în acest
cazactivitateade elaborare
a dicţionarului
estelegatăa ţortioride rezolvarea
a foartemulte
probleme
lingvistice
neelucidate
jncă(v.p.116).
Cuparteaa treia a lucrăriise intrăin analizastructuriiarticoluluide dicţionar.
Prin
mierostfue/lIră
autoareaInţelege"ansamblul
informaţiilor
care succpdeuvintul-titlu;acest
ansamblu
areo structurăconstantă
şi corespunde
unuiprogramşi unuicodinformaţional
aple
cabilla oricecuvlnt-titln"
(p. 151).Microstructura
depindeIn mod.fundamental
de macrostructurii,primareprezentind
o analizăconcentrată
(şi nu una amplificată
ca în lexicologie)
a celeide a doua.în acestfel,articolulde dicţionaropunecuvîntul-titlu
(adicăsubiectul),
lIlC_
talilllbajului
(adicăpredicatelor).
Sestabileşte
astfelopoziţia
denivel1cuvînt-titJulpredicate
(p.15:1).
Articolul
esteCOU1PUS
dintr··un
numărde predieate
carese adresează,
în moddirccl,lectorulUi
şi furnizează
informaţii
asupraîntrebuinţării
cuvlntului-titln,
şi dintr-unnumărde 'exemple
carenuse adresează
directacestuia,
reprezentind
enunţurimenţionate
pentruilustrarea
cnvlntu-
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lui-titlu.Acestea
creează
nivelul2 deopoziţii
(p.153--154).
în sf1rşit,
nivelul3 realizează
opoziţia
dintrearticolulde dicţionar,
luatin totalitate,şi altetipuride enunţuridinafaradicţionarului
(p. 154).
Autoareaaminteşte"en passant"de Dictionarul
limbiiromânearăttndu-se
surprinsă
de faptulcă etimclogla
şi formade pluralse dauaicila sfîrşilularticolului,
argumentînd
că
pluralulţine de macrostructură
iar etimologia
priveştecuvintulca elemental limbiişi îşi are
loculin primulset al elementelor
metateoretice
(p. 16\).
Fără îndoială,judecatestrictosenszz
şi in perspectiva
tradiţieiIexicograf'Icc
franceze
(şiapusene)
observaţlile
sîntjuste.JosetteRey-Debove
n-acunoscut,
poate,insuficientă
măsură,
caracterullucrăriiIn discuţiea căreilaturăistoricăaccentuatăimpuneo tratareca cea pe
careo cunoaştem.(Dealtfel
şi tradiţialexicografică
românească
mergeÎn multeprivinţecu
soluţiaadoptatăaici).Maiintii,pluralulreprezintă,
într-unfel, o concluzie
a uzuluidar şi
norma,indicinddeopotrivă
normaşi, cu menţlunllc
necesare,
alte eventuale
formecarese pot
tnttlniîn.izvoare.
Apoi,etlmologia,
maialesIn cazuletimologiei
multiple,
reprezintă
o motivare.
dinpunctde vedereal provenientei,
a formelor
şi a sensurilor
prezentate
in corpularticolului
şi In ultimăinstanţăo concluzie
istoricăasupracuvîntului.
(Estecunoscută,
dealtfel,lucrarea
lui PierreGuirand,Siruciures
eiţşmolociques
du lcxique[rancais,care fundamentcază
acest
principiu).
Aşadar,Dictionarul
limbiiromâne
se abatede la o logicăformalăin favoareaunei
logicinaturale.
Problemele
definiţiei
reţinIn maremăsurăatenţiacercetătoarei.
Dintr-unanumitpunct
de vederedicţionarul
monolingv
esteutil, in afaracerculuirestrinsal specialiştilor,
numai
prindefiniţie,
saumaialesprindefiniţie.
"Senumeştedefiniţie
- noteazăJosetteRey-Debove:
(1)Acţiunea
dea definisauoperaţiadefîntţională.
(2) Elementul
careestemenitsă expliclteze
conţinutul
cuvIntului
şi carereprezintă
al doileamembrual uneiprcdicaţildefiniţionale
totale
al căreisubiecteste cuvintul-titlu"
(p. 180).
Autoareaobservăcă definitialexicografică
se aplicăunuisemnificat
dat, preexistent:
sensulcuvintului
in limbă.Aşadar,ea nu esteconstructivă,
nu-şipropunesă atribuieun sens
In modconvenţional
unuicuvîntaşa cumfac "definiţiile
operatorii
ale ştiinţelor".Definiţia
reprezintămembrul
al doileaal uneiidentităţide formaA esteB şi nu il semnifică
B căci
semniţică
nu exprimăo identitateci numaio proprietate.
Insistentape identitatenu credem
a fi întrutotuljustificată.
Nelntrebămdacă1ncazuldefiniţiei
elementelor
de relaţie,a unor
Insuşirt
şi a altorseriidecuvintecu statutspecialexistăidentitatea
funcţională
(şiprinurmare
desens)întredefinitşi definitor.
Desigur
că nu.
DefiniţiaIexicograâcă
nu reprezintăo descriere
precisăa lumiisaua limbii.Ceicare
critică,uneori,dinacestpunctde vedereactivitateaIexlcografului
uită, dupăautoare,citeva
lucruri:a) numărulextraordinar
de mareal definiţiilor,
Intrecarese pot strecura'
şi unelemai
puţinreuşite,b) faptulcă Iexicogratul
răspunde
în modobligatoriu
unorproblerenerezolvate
Incădeştiinţalimbiişi c)situaţiacăIexicograful
esteconstrins
să dearezolvări
fărăposibilitatea
de a-şialegenumaianumitedomeniisau de a-şideclinarăspunderea
prin'soluţiiprovizorii
(v.p.194-195).
Cercetarea
problemei
slnonlmiei
(p, 202-215).aşacumse prezintăj1ndicţionar
-- noteazăautoarea- creeazăconvingerea
că sinonhnia
dintreun cuvintşi un enunţ"dă o idee
asuprasinonimiei
în sensabsolut,multmainetăşi maisatisfăcătoare
decitîn cazulsinonimlcl
dintredouăcuvinte".
Aceastadeoarece
sintagma
sinonimă
(adicădefiniţia)
trebuiesă aibă în
modobligatoriu
aceeaşifuncţiecu cuvîntuldefinit.
Potrivittrăsăturilorlegatede actuldefinirii,
de structurăşi de conţinutse stabilesc
maimultespeciide definiţii:definiţiaprin incluziune
şi falsăincluziune
(definiţia
lucrului
prinpărţilesale,definiţialucruluitransformat
etc.),definiţiaaccidentală,
definiţiavagă,definiţiaprinopoziţie,
definiţia
In metalimba
semnului
(detipul: "sespunedespre
...", "indică
...",
"semnifică
...").
Remarcăm
caracterul
eterogen
alcriteriilorde clasificare
a definiţiilorşi faptul că antoareaia îndiscuţie
definirea
numaia anumitor
părţi de vorbire(substantiv,verb, adjectiv,
adverb),ceeacelimiteazătablouldefiniţiilor
Iexlcografice.
De asemenea,discuttndu-se
numai
definiţia
propriu-zisă
şifăcîndabstracţie,
în maremăsură,detrăsăturile
deftnitului,
careimpune,
decelemaimulteori,modalitatea
de definire,
tipologia
propusăesteîn multelaturiIormalistă,
Ultimul capitolal Iucrărliesteconsacratexemplelor.
În exemplu,informaţiaasupra
cuvîntului-titlu
estedeopotrivă
implicităşi explicităşi nu In modostentativexplicităca în
cazulpredicaţtel
metalingvistice.
Rolulcelmaiimportantal exemplului
estedat de indicaţiile
noiasupraobiectului-numit
şiasupracuvintului-numitor,
complet.ind
astfelarticolul
dedicţionar.
putemadăugaaicişi faptulcă uneori(cumestecazulDicţionarului
limbiiromâne)exemplele
ilustreazăşi momentul
atestatal pătrunderi!
cuvtntuluiin limbă,fluctuatiile
lui formaleşi

286

carneA ŞI nIBLIOGRAFIE

24

semanticepe epoci şi regiuni,precumşi autoriişi lucrărilemaiimportante
în careapare.
în posttaţacucareîşiIncheie
lucrarea,.IosetteRcy-Dchovc
mentioncază
căareconştiinta
tratăriinumaiîn liniimaria problemelor
subiectului
propus.
Dealtfel,esteşi greude imaginatcă întreagaproblematică
a lexicngrafici
şi a analizei
dicţionarelor
poatefi cuprinsăîn amănunţirne
Într-olucrareoricîtdeîntinsăar fi ea. Posibilitiiţilemultiplede abordarea problemelor
limbiiÎn perspectivă
lexicografică,
multitudinea
aspectelor
lingvistice
cuprinse
in dicţionarele
monollngvc
precumşi diversitatea
manierelor
de
alcătuire
a lor,facimposibil
acestlucru-,Aceasta
esteinsăposibilla nivelgeneralşi autoarea
s-a
străduitspre realizareaacestuiscop,dar generalitatea
vizatăţine mai mult de o anumită
practicălexicografică
şi anumecea uzualăin Franţa.
Fărăîndoială,
chestiunile
discutateaicinu privesc,in primulrlnd,-ptia lexicografică,
lucrareanu vreasă fieun manualdelexicografie,
dar poatefi privităşi astfelprinmultedin
capitolele
ei. Sintalăturateaici două direcţiide cercetare
a dicţionarelor:
ca demersanalitic
asupralimbiinaturale
şicaobiectdestudiu;Înambeledirecţ.ii,
analizele
şi efortuldesistcmatizare
stnt, desigur,meriteleincontestabile
ale lucrării.Se evidenţiază,
de asemenea,
complexitatea
activităţii
de elaborare
adlcţionarclor
monolingve
, greutăţile
pecaremuncamodestă
şi cvaslanonimăa Iexicogratului
trebuiesă le infrunteşi să le depăşească.
Abordînd
probleme
complexe,
de interesfoartelargE/ude::.
dăş:5t"'f;-pbl.n-;tlcii
de
strictă
specialitate
lnscriindu-se
In
rindul
lucrărilor
de
interes
general.
Caracterul
riguros
ştiinţific,informaţia
bogatăşi părerilepersonale
deosebitde interesante
recomandă
lucrarea
ca utilăpentrutoţi ceicarese ocupăde probtcmete
limbii.
IoanOprea
DBERHEBMANN
HESSE,volumeditatdeMichels
votker,Frankturta.M.,Suhrkamp,
1976,584p.; Piontek,Heinz
, Lcbcnmit Wori,'rn,
Percha,R.S. Schulz
, 1976,224p.
Preocupările
faţă de esteticareccplăriioperelor
literare,impulslonate
in ultimuldeceniu de lucrărileteoreticeale lui H.R. .Iauss,W. Iser,G. Grimm,au avutşi pe plan
editorialo consecinţă
nemijlocită.
Opiniapotrivitcăreiao operăliterarăse realizeazănumai
prinlectură,în raportultext - cil.ltor,
a sugeratideeaunorculegeri
cu cit mai mutte ecouri
al unei opereliterare (creaţiaintegralăa unuiautorsau o singurăscrierea sa) de-a
mngultimpului.Acestematerialepun la indemîna
cercetătorului
(şi publicului
larg)un repertoriude receptăriizolateale uneiopere,treptelesuccesive
ale "orizontului
de percepere"
alIleeărulmomentistoricin cares-a dezbătuttextulliterarrespectiv.
Desprindem
din numărulimensdeasemenea
culegeridouădintrecelemai semnificative.Primae datoratălui V. Mlchels,
careîngrijeşteeditareaopereilui Herrnann
Hesse.
Dupăce a pus deja la dtspoziţia
cercetătorilor
recenziile
şi studiileconsacrate
unoropere
singulareale luiHesse(Sidâbarta
; 1975;Joculczzmărg"l'
le el' sticlă,197:1),
V. Michels
prezintă acumo foarteconsistentă
culegere
de lucrăridesprepersonalitatea
artisticăa lui H.
Hesse.Volumul
cuprinde68 de eseurişi, subtitlul "misccIle",
1"1de diverseluăride poziţie
referitoare
la Hesse
, in ambelecazuridispunerea
materialelorestecronologică.
Demnăde
remarcateste evoluţiareceptăriiopereiautoruluigerman1ntrei etape:prima,plnăla dictatura fascistă,mărturisind
admiraţiapentruun artistmilitantin favoareabunelortradiţii
culturaleeuropene
; cea de a doua-- caracterizată
de controversa
intrenaţionaliştii
regimului dictatorialşi apărătoriiidealuluide umanitate,iar cea de a treiaetapă,dehuttnd
cu decernarea
premiului
NobelpoetuluiHesse
, Inccarcă
o sintezăa creaţieiacestuia,considerat acum un exponental uneiliteraturide o înaltăţinutăartisticăşi morală.Nu e
lipsitde interescă In exegeza
etapeiintîişi a celeide a treiapredomină
autoride renume,
cum ar fi StefanZweig,Kurt Tucholsky,
OskarLeerke,Hoher
LWalser
, ThomasMann,
HermaunKasack,NcIlySachs.Cunoscuţi
mililanţipe.tărîmulsocialşi politic,ei s-austrăduitsă descifreze
funcţiasocialăa arteilui Hcsse.de exemplu
\ValterEathenau,PaulEilla
sauscriitori
legaţidemişcarea
mnncitorească,
cumar fi Willi Bredel,J.H. Becher.Faptul
că şi A. Gide,R. Rolland,Th. ,"Vileler
stauîn rindulcelorcares-auocupatdc operalui
Hessein cîte Ull eseu ne indeamn:l
la o meditaţieprivitoarela receptarea
acestuiscriilor
la Iloi; abia in ultimiizeceani Hessf'a intratîn conştiinţa
cititorilorşi criticilorromânl
(celecitevarecenziiantebeliceIn publicaţ.ii
de expresiegermanădin România
şi cele din
"Adevănţlliterarşi artistic"nu fac.dovadaunorcUlloştinte
exactedespreI-Icsse,
eu toate
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c.ăîn manualele
şcolareromâneştiHessea fostde mai multtimpprezent,prinlucrăride
dimensiuni
reduse).
Ceeace parea fi o lipsăa culegerit
de faţ.ăesteorientareaei aproapeexclusivspre
nume mari (doar în cazurileîn careoperalui Hesseapareîntr-oprezentaredefavorabilă
se apeleazăla numemai puţincunoscute).
Se ştieînsădestulde binecă mentalitatea
receptăriirezultădeseorimai clar din opiniileemisela nivelulmediu,de criticicuo Indivldualilatemaipuţinpregnantă.
În procesulde reciprocitate
dintreoperăşi cititor,efectulprodusde structuraspecificăa textului,de aportulautoruluicareadresează
mesajulunuicititor"implicit"
(termenul
aparţinelui W. Iser) poate fi opusreceptăriide cătrecititor,care,in acestcaz,devine
factorulactival acesteifazede realizarea textului.Volumul
inchinatlui H. Piontek,unul
dintrecei mai de seamăpoeţigermanicontemporani,
line contde celedouălaturiale procesului;elementele
apelativcale textuluipoeticsint indicatein primaparte a cărţiichiar
de H. Piontek.Urmează
apoilucrăriledestinatecreaţieişi personalităţii
sale.Ca şi În cazul
lui Hcsse
, se includmultenumede rezonanţă
dinpoeziaşi criticacontemporană
germană,
atitudiniledefavorabilefiind, de aceastădată,eliminate
din sferapreocupărllor
culegerh,
K.A.Wolken,C. Hohorf,\V.H.Fritz,R. Exner,R. Kunze,E. Horstsint autoriieseurilor
şi studiilordespreH. Piontek.Dar, in ciudareputaţieilor, analizele
celemairevelatoare
ale structurilorlirice provinde la H.. Plontek.Fenomenul
specificereilIlodemc,întrepătrundereacreaţieişi a criticii,explozia
criticii,carepunetot matmultstăpînireşi pe creaţia
poetică,îşi vădeşteşi aicifervoarea.
Studiicumar fi Cotidiene
(19/:10),
Desprepracticapoclică(30142),
33 de propoziţii
despremine(71/74)stabilesctopograria
dincarese desprinde
creaţialiricăa lui Piontek.Interpretărisubtile alesistemului
intenţiona!al proprieisale
creaţiiIntilnim
InCuoinle
cheiepentru"Aniidemijloc"
(80192),
CeÎnseamnă
durerea
(115/133)
ş.a.
Dacăţinemcontcă luărilede poziţiecritice se suprapunmesajulu
i iniţialal operei
literare,avem In cazulcelor douăcărţ.imărturiiconvingătoare
ale procesului
de evolutie
a literaturiigermane,dar şi posibilitatea
de a teorctizaactulde tranziţieal literatuij,
mecanismele
receptăriiistorice.Asemeneainiţiativear puteafi mai numeroase
şi la noi
(exemplein acestsensfiinddeocamdată
numerele
colecţiei
Eminesciana,
precumEminescu
În criticattalianăv.
H. Fassel
S. J. SCHMIDT,
Literaturieisscncluiţt
als arşumcntierciuic
WissfIlschaft,
ZurGrunâlegungcinerrationalen
Lileraiuruiissenschaţt,
Munchen,
WilhelmFînkVerlag,1,V'75,
I 274p.
Deşiunii exegeţiprezice
au falimentul
criticiiliterare(KlausStiler, 'om EtuledcrLiteraturkrilik,
in Eriiik:âer Litcraturkritik,
1973),discuţiile
teoreticecu privirela statutulşi
metodeleştiinţcl tlteraturltau luat in ultimii ani o amploaredeosebită.Hermeueutlca
interpretării,care acum cîţiva ani se bucurade o poziţiedominuntă,'
se vedeatacatăpe
de o part.ede criticamarxistăşi esteticareceptăriişi pe de altă parte de poeticatextului,
orientatătogico-Iiugvlstlc,
ca şi de ştiinţaIiterarăce porneştede la principiile
teorieicomunicării.În acest contextse înscrieşi lucrareaLit.craiurunsscnschaţi
als arqumcniierrnde
WisS'nsclw[t
a lingvist.ului
e la BraunschweigS..J. Schmidt,cunoscutprinlurările sale
dedicateesteticiitextului(Asllletizităt
-- 1971,Elemente
riniTTexlpoctik
- 1\J74).In conSIderatiileintroduetive,
Schmidt este de părerecă toatelucrărileactualedin cImpul"ştiinţei
literaturii"
nu dispundeo flllldamcntare
teoreticăadecvatăşi nu pot fi considerate
produse
ale unei"ştiinţeraţionaka literaturii".
Pentrua deveniraţiona]{I,
ştiinj:aliteratllriiare nevoiede o teoriea comunicării
literare,cares{l-idefinească
domeniul
cercetării,cadrulteoretic ştiinţific,precumşi metodologia
şi procedeele
de investigaţie.Acesteaspectcsînt
discutateln capitolulal II-leaal lucrăriiWissPlZscllartsfhcofclisc!lc
Probleme
einerraUonallJl
Litcratllfwissrnscba{t.
Domeniul
de cercetareal ace.stei
ştiinţeeste întregulprocesal comunicăriiliterare,considerat
ca o partea sistemului
"comunicării
sociale".
"Comunicarea
literară
desemnează
globalinLregul
procesal producţiei,
transmiterii
şi receptării textelor!... I
care!... Iau fost sau sînt eonsideraLc
de indivizisau grupurisocialedreptliterare/poetice".
în felulacestaeste respinsălimitareaştiinţeiliteraretradiţionale
numaila procesulde interpretarea textului şi neglijarea
Uiioraspectecumar fi: procesulde creaţieal acestuia,
comercializarea
şi transmiterea
lui, precumşi receptarea
şi prelllcrarea
textului.
Constatînd
faptulcă reprezentanţii
herrnelleuticii
(dela 'IV.Dillheyla Gadamer)
nu
au putut oferio logicăa şliinţelorsociale,S.J. Schmidtconchidecă o eale pCl1tnl
('once-
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perea unei ştiinţc literareraţionaleo deschideteoriaştiinţeianalitice,subliniind
că termenul"ştiinţific"
nu trebuiepus In legăturăcu exactitatea
măsurătorilor
metriceşi matematice,ett maicurindcu criteriulobiectivităţii.
Estenegatăastfeltradiţionala
barierăîntre
ştiinţelenaturiişi cele ale spiritului,1nfolosulacestoradinurmă.ştiinţaliteraturiinu-şi
poate dobîndicaracterulştiinţificprin flpreluarea
oarbăa metodelor
ştnntclornaturii",ci
In colaborare
cu logica,lingvistica,
psihologia,
sociologiaşi istoria.Rolulhotărîtorîn cliberareaştiinţeiliteraturiidin"ghetoul
ştiinţelorspirituale"
şiIntransformarea
ei intr-oştiinţă
argumentată
conştientşi criticeste atribuitlogicii,recunoscută
drept"organon
al criticii".
Teoriaargumentării,
carea primitcelemai de seamăimpulsuri
prinlucrărilelui Ch,Perelrnann,L. Obhrecht-Tyteca
(1958)şi St. Toulmln(1958),esteprezentatădetaliatin capitolul
Literauuiotssenscbaît
als arqumeniierende
Wissensclwfl.
Dacăin primapartea lucrăriiaccentulcadeasupraproblemelor
teoreticeale ştiinţe
literaturii,
incepind
cu capitolul
Ansăize
undProbleme
cina Empirisierunq
da Literaiurmissenchaţtsint dezbătutecitevaproblemeale fenomenului
de "empirizare"
a ştiinţeiIlteraturiti
Nu este vorbade multiplele
încercăride utilizarea metodelor
matematic
o-statistice
in activitatealiterară,ci de reliefareaunorîncercăride a da studiilorliterareun caractercit
mai obiectiv.O iniţiativăremarcabilă
In procesulde empirizare"
vinedinparteapoeticii
lingvisticii.
Unuldinreprezentanţii
ei,J. Ihwe,afirmăcă ştiinţaliteraturiitrebuiesă apeleze
la lingvistică
pentrua-şiputeaformulapropriilelegi.
S.J, Schmidtgăseşteun alt punctde sprijinin fundamentarea
teorieisaleîn lucrarea
unuireprezentant
al semioticii
literareexperimentale.
Astfel,semiotica
lui G. Wicnold
(1972)
respinge
termenulde interpretareIn sensulde dezvăluire
a mesajului
textului,considerind-o
un fenomen
al "prelucrării
textului".In literaturasemiotică
rolulcentralnu revinetextului,
ci proceselorcomunicative
cele mai variate, fapt explicatastfel:un receptorR acordă
unui text T, pe baza uneigramaticiG, o structurăS. DupăWienold,
literaturanu esteo
cantitatede texte,ci reprezintăo scriede "agregate
formatede diferitiparticipanţi
de G,
S şi T". Procesulde prelucrarea textuluiprindiscuţii,comentarii
şi criticietc.,care are
loc atit la polulrealizăriitextului,clt şi la receptor,constituie
fenomenul
de comunicare
literară.Prin aceasta,domeniultradttionalde cercetareal ştiinţeiIltcraturil("texteleliterare") este părăsitIn favoareaproceselor
de comunicare
ee au locpe bazaacestortexte.
Schimbarea
domeniului
de cercetareva Impuneşi o modificare
corespunzătoare
a metodelor
de investigaţie,
oterlndu-Ie
şi acestoraacelcaracterempirlcde carevorbeammaisus.
Ştiinţaliteraturii,credeS,J. Schmidt,
poatepriminoiimpulsuri
şi dinparteapsihologieiliterarea lui N. Groeben
(1972),
careporneşteIn consideraţiile
salede la punctulcentral
al hermeneuticii
.tradiţionale
- confundarea
subiectuluicu obiectulşi prin aceasta identificareacititoruluicu cercetătorut.
Preluindteoriafenomencloglcă
a concretizării
opereiliterare(R. Ingarden),
dezvoltată
maialesde reprezentanţii
esteticiireceptării,Groeben
vede
posibilăsepararea
reccptărti
opereiliterarede interpretarea
ştiinţifică,
Insensulcă interpretul
nu trebuiesă ne ofereo explicaţie
a proprieitrăiria textului,ci trebuiesă se bazezepe
concreti
zărilesubiectiv-individuale
ale opereiIiterarela c1tmai mulţireceptori.Prin stricta
separarea interpretuluide receptor1se deschide
primului
posibilitatea
uneiobiectivizărl
a metodologiei,
Pentrua realizaun asemenea
concept,ştiinţaliteraturiiare nevoiede anumite metodeşi mijloacepentru depistarea
concretlzărllor
literare.în modexemplar
este
descrispe largun experiment
al uneigrupede cercetători
din Freiburg,careau testatacţiunea directăa unui text literarcontemporan
(poezialui P. CelanFadensonnen)
asupra
unor grupevariatede cititori.
Din analizaacestorimpulsuridin direcţiidiferitespre o ştiinţăraţională,"empIricăa literaturii,5.J. Schmldtconstatăcă acesteidlscipline
i se deschidnoiperspective.
Trei
noţiunifundamentale
ale ştiinţeiliteraturii,Tcxtrezcpiion,
Texllntcr
prctalion,Ftkiionalităt,
constituieobiectulcapitoluluiurmător.Constatindcă redescoperirea
roluluicititoruluireprezintăpunctulde convergenţă
al multoristoriciliterari(dela.H,R. .Iaussşi W. Iserpiuă
la Wienoldşi Ihwe), S.J. Schrnidt
Incearcăsă găsească
un raportadecvatintretext şi
cititor, subliniindpericolulmlnhnallzărtl
roluluitextuluişi tncheindu-şt
consideraţiile
cuun
modelal receptării.
Ultimulcapitolal lucrării,Tranezrâcnialr
Sprach-Praotnattk,
se ocupădeaşa numita
"hermeneutică
transcendent.ală'',
dezvoltatăin ultimiiani de J. Habcrmas
şi K.O,Apel,
careşi-aupropuso fundamentare
nouăa ştiinţelorşi filozofiei
prinHreflecţie
transcendcntnlă=.
Ştiinţaliteraturiinu poateaşteptasprijinde la aceastăorientare.Intrucit.lnţelegerFa
este
considerată
o operaţiefundamentală
transcendentală
ce nu poateIi explicabilă",
ncg!ndu-se
astfelposibilitatea
elaborării
uneimetodologii
a Inţelegerii
textului.
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Prezentarea
succintăa lucrăriievidenţiază
strădaniacercctătorului
germande a ofer
criticiiliterarestatutulunei ştiinţeraţionalesau,altfelspus,dea da ştiinţeiliteraturiiun
caracterohlcctiv.Problemanu este, de fapt,nouă.Disputadintreadepţiisuhiect
ivlsmulul
şi ceiai obiectlvtsmului
esteunadintrăsăturile
esenţiale
ale 18Loriei
criticiiliteraredinveacul
trecut,semnificative
fiind,dinacestpunctde vedere,lucrărileIufW. Diltheyşi \V. Scherer
,
Prinapelulpecareil faceIa logică,declarată
instrumentde cercetareştiinţificăpentrucritica
literară,S.J. Schmidt
se apropiedin noude reprezentanţii
scicntismului
criticiidinsecolul
al XIX-lea,care lşi susţineauideilecu argumente
din arsenalulaltordomenii.
Nicicalificareaglobalăa tuturorlucrărilorcriticiiliterarede pînăacumdreptneşttintirice
nu ni se
pare suficientargumentatăşi, dealtfel,autorulInsuşifoloseşte,după cumam arătat,
realizărilepracticiilingvistice,
esteticiireceptării
şi ale altororientăricontemporane.
Spectaculoasăeste şi negareadeoscblrilor
dintreştiinţeleumaneşi ştiinţelenaturii.Credemînsă
că, prin aceasta,se neglijează
specificul
fenomenului
literar.
Chiardacă, in stadiulactual al cercetărilor,S.J. Schrnidtnu ne oferăo teorie
Inehegatăşi practlcabllă,
autorulfăc1ndIn Incheierea
lucr-ării
un apella colaborare
pentru
transformarea
ştiinţeiliteraturiiintr-oştiinţăraţională,lucrareaprezintăun interesdeosebit
pentruistoriacriticiiliterare.
SorinChiţanu

