NOTESI DOCUMENTE

COMPARATISMUL ROMÂNESC
DE
1\. 1. POPA
Literaturacomparată,oa disciplinăstilntiffcă, are deja tradiţii valoroaseÎI\
Istoriografialiterară românească.Realizatamai ales de cadre universitare,acest",
lucrări au contribuitIa explicarea,situarea 'Ii valorificareaJiteratu--ltromâne pe,
planul liteaturii universale.La prima eonsfătuirenaţională de literatură comparată din 1967,Ion Zamflrescua prezentat o largă panoramăa acestei dezvoltări
în comunicareaCompal'atism7Jl
in România,schită Lstovicii
şi. sistemat.ică,
publicată
în volumulcolectivStudiide liteTCIWră
comparată(EdituraAcademiei,19(;8).
Lucrarea este completatăeu alte comunicăride la aceeaşiconsfatuire,dntoral.elui Ovidiu
Drimbaşi 1. C. Chiţtrnia.
In interiorulcategortilorpropusede Ion Zamfireseu,ea .ipotezăde lucru", se
mai
pot adăuga
şi alţi
cercetător-i
români
ortentati
metoda
de
provenienţă
mai ales
franceză.
Spiritul
şi metoda
lorspre
marchează'
o oomparatrstă,
îndrumaretreptată spre specificulcreaţiilorliterare. in prima categorie,privind influenţeleproduse în :istoriaideilor din veacul trecut, ,:e includ contribuţiicomparatistoaduse
de N. Iorga,D. Russo,O. Densusianu,E. Lovinescu,B. Munteanoşi G. Călinescu.
Numărullor creştela categoriaa doua,desprestudiilede Iitcraturăr-omânăprivită
ccmparatistşi axate pe iriituenţc şi izvoa.re,formulă tipică pentru pozitivismul
şcoliifrunceze,prea putin prcocupat!'i
de factorulreceptat',de aspecteleparticulare
şi originaleluate în creaţiilenaţionale,În fine de latura esteticăa operelorliterare. Aicimer-ităsil fie menţionatelucrărilevaloroaseale lui N. Iorga,P. P. Panaitescu,I. M. Raşcu,r. Breuzu,RmniroOrtiz, P. Grimm,G. Oprescu,1. Şiadbei,Cezar
Papacostea.Cred cii contribuţiilemai recente semnatede Tudor Vianu,Vladimir
Streinu,GiuseppePetronio,Hosa dc-lConte,i\drian Marina,Victor Iancu, Liviu
I{lIS11
sau N.Miirgineanupot fi consideratedeja Hbor-atcde canonnclepozitiviste
şi mai atente la opere ea creaţii artistice'specif'ic«,
eli cnrfleterelelor originHle,
în
acord cu ştiinţa mnrxist-Ienf
nistă.
La rubrica lucrărilorromâneştidespre scr-iitoriistrăini, miise pare necesarsă
nrnmtimpc G. Bcngesco,autorul marii lucrări Voltaire,Bibiioqrcphiede ses oeuures,în 4 volume,pe AI.Ciorănescu,cu bibliogn'Lfii
de autor-itatepentru Iiteraturn
franceză a secolelorXVI. XVIl şi XVIII, pe Al. Philippidc,Andrei Oţetea,
Tudor Vianu,Al. Dima,P. Zar-ifopol,
Jean Livcscu,Iancso Elemer,Gyula Csehi,
l{o!Ylul
i'vfunteanu,
D. Muriiran, Alice H111ubei,
TeodosiaGrnur, DragoşProtopopescu,G. Călinescu,M.Halea,Nina Fac;on,ElenaVianu,Zoe Dl1nlitrescu-Buşulenga,
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O. Drimba,Vera Călin,MihneaGheorghlu,Ta1:1ana
Nicolesou,M. Novicov,Matei
Călinescu,N. Balotă,1. Ianoşi,VaLPanaitescu,Irina Eliade,Irina Mavrodin'il alţii.
Monografiidesprecurenteleliterare şi desprescr-iitor-i,
bibliogr-afil,
edăţiiCI'ltice,
studii speciale,eseuri,iată atitea forme sub care se manifestăinteresulcercetătorilor noştri, cadre universitare,eseişti şi publicisti,critioi profesionişti.Depăşind
aspectuldescriptivi parafraza,cei mai mulţi ating interpretăripersonale,adese-a
adînci.
Aicitrebuiaacordatun loc traducătorilor,intermediariactivisi de nivel artistic
ridicatîn ultimeledecenii.Traducătoricompetenţişi talentaţica G. MUrIm,G. Coşbuc,Al. Philippide,CezarPetrescu,DemosteneBotez,1. IvI:,Marinescu,Şt. Bezdechi,
Th. Naum,D. M. Pippidi,C Balmuş,TudorVianu,LucianBlaga,ZahariaStanC'.1J,
G. Lesnea,Dan Botta,RomulusVulpescu,Aur-elRău, C. D, Zeletin,MihailSteriacle
meritauo mentiunepentru activitatealor, însoţită.uneoride forrnularenunei teorii
a traduceriiIiterare.Dintr-aducătorii
de opereromâneştiîn limbăstrăine,voi aminti
pe profesorulPierre Mosnard,traducătortdrnitoral romanuluiIon le Raum.ainde
LiviuRebreanuşi mai ales pe MihailSteriade,cr-eatoral Instâtutulu:"M,Eminescu"
de la Bruxellesşi redactoral revistei"Le Journal rournaândes pootes'',cu activltate remarcabilăin ddfuzarealiteraturiinoastreîn Limbilefrancezăsi rlamandă.
Seria de studiidespremotive,teme,tipuri şi legende,Iucrăride Stoffgeschichte,
pr-ivitecu îndoialăîn compat-atismul
apusean,s-au dezvoltatla noi sub îndemnul
şi după exemplullui Tudor Vianu.Studiilelui despre Geniu, Prometeu;Cîntare
omului,relativela fenomeneliterare construitepe teme comune,tratate şi interpretate în spirit deosebit,în epocişi ţări diiferite,privesnJstor-la
ideilor şi a sensibilităţii,reflectindideologiişi moduride exprcstospecifice,'I'ernatologia
reprezintă
astfel sondajen dstordaliterară, sprijinăteadeseape simpleparalelisme,dar revelatoare pentru intimitateaprocesuluide creaţie al scriitorilor.
Sintezelecele mai ambiţioase:şi cele mai necesaresint desigurcursurileuniversitareşi istoriileliterare generale.Ele presupuno concepţieclară şi personală
despre aceastădisoipldnă,o practică directă şi îndelungatăa operelorliterare, în
fine,capacitateade pătrundereîn adîncimea fenomenuluitotodatăartisticşi social,
şi aceeade a crea figuraeu proftl propriu,grupateîn serii istorice.La numelepropuse de Ion Zamfirescu,voi mai pomenirealizărilelui O. Densusianu,IorguIordan,
TudorVia,nu,B. Munteanu,N. Şerban,D. Popovici,CharlesDrouhet,N. N. Condeeseu,Ion Zarnfirescu,
OctavianGhecrghiu,NinaF'aqon,I. Bră.escu,
Al. Dimitriu-Păuşeşti, Al. Balaoi,OvidiuDrimba,M. Isbăşescu,Vera Călin,Silvian IosHescl.L
Am·
citat numeleistiOricilor
liiteooricare ne-au dat sintezerelativ 1zb11tite,
sprijinitepe
idei esteticevalabile,temeinicdocumentateşi construitepe interpretărişViirJiţifice
ale faptelorliterare,privite în contextulistoric'li ea ereaţiiartistice,Nu au lipsit
aici unele excese,fie de factologiedescniptivă,străină de natura operei de artă,
oa la N, Şerban,nici.reduoerila factorul etetic, care ignoră rădăoinasocial-istorică a literaturii,ea la O. Densusianu.
Experienţeleînce-eatede autorii din Jumeauniversitarăse resimt de eeouri
din ideologiileistordeo-l,iterare
apusene,ou toate aspectelelor contradicloriişi contestatare,de la o generaţiela alta. Poitivismul lui D. Caracostea, interpretarea
rigurosfilologicăa ll1i TorgllIordan, sociologisIIJUl
lui D. Popovici,estetismullui
O. Densusianuşi-au găsit treptat un corectivîn ştiinţa marxistăşi în concepţiaei
mai largă asupracomparatismului
privit ca un fenomentotal de influenţereciproce
pe plan universal,unde ideile,idealurilemoralesi formelede expresiepoartă pecetea sp('dficuluinaj,iomil,condiţiea universaJîtăţii.In acest process-au confruntat
pozitivismul
şcoliifranceze,
pe izvoare
şi influenţe,
cu esbetismul
german
şi cu soc:ioJogisJ'nul
marxist,întemeiată
filozofiecare
a restahilit
natura spec!ifică
il operei
d,.'
l1rtă,creatietotodatăsocialăşi individualiioriginală.
/\. cincea0<'1tegorie
de lucrari comparatisteromâneştieuprindecreaţia populară
româneascăca r[tsp'indirea
ei pe arii univer&'11e,
Este un domeniuspecificsud-estului european,unde folclorulrepre1zint{t
Încă o realitate socialăşi artistică vie, în
plină circcltaţie(mil{l;;1cu eeolll'iadînciîn c.reaţialiterar{,cultă, Alăhwi de autorii
citaţi eleIon Zarnfirescu,se cllvinesă-i amintimpe LazărŞăineanu,MosesGaster.,
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Gh. Dem. Teodorescu,Iuliu Zane, CI', 'I'ocilescu;deschizătoride drumuri noi în
studiul folcloruluicomparat.După ei urmează creatorii de şcoli de cercetarein
acest domeniucomplex,în oare se Îmbinătradlua literară orală cu muzica,etnografia,coregrafia,teatr-ul,mitologiapopulară.Numeleunor 0, Densusianu,N. Cartojan, Ion Muslea,O. Papadirr.a,Al. Dima,L C. Chitlmia,Gh. Vrabie,D. Caracostca,Petru Cararnanşi revistele create şi întreţinute de ei amintescstrădania
lor de a culegeş! valorăfioabogatulnostru tezaur popular,consideratîn relaţiile
lui cu producţiilesud-esteuropenesi în funcţia lor mereu reînnoităde a alimenta
creaţiacultă,de la Alecsandrişi Eminescupînă la Goga,Pillat, Sadovcanu,Arghezi
şi Beniuc.Cînd i s-a aprobatprin concurstînărului pictor Sabin Balasasă orneze
Tatrul Naţionaldin Bucureşticu frescecaredezvoltămitul Mioriţeişi al Meşteruluz.Manole,s-a recunoscutacestorcreaţii folcloricevaloareade' simbolal spiritului
românesccu permanentelelui de luptă şi de omenie.Capitolulfinal, Uniuersalisme
et auioctitoniedin volumulConstantesdiolectiquesen littenatureet en histoirede
B. Munteanodezvoltăprezenţa exemplară,în acelaşi tim!) specificnaţională şi
universală,în opera lui Eminescu,Enescuşi Brîncuşi.N. Mărgineanulărgeşteproblemapc plan psihologic,
'ii sociologio,
în cartea sa, Sub semnulomeniei,ilustrată
prin pilde analogede provenienţăpopulară..
Ultimarubricăde lucrări.cornparatisteidentificatede IO.nZamfirescuse referă
la volumefilozofice,Însă cu implicatnlliterare prin însăşi natura lor complexăde
sintezecare rezumăo experienţă,o generalizează
şi deschidenoi perspectiveîn înţelegereaopereiliterare ca esenţăşi mod de viaţă. În 'acestsectorapar contribuţiile
unor criticişi esteticienioa MihailDr-agornir-escu,
G. Ibrăileanu,LiviuRusu,Edgar
Papu,B, Munteano,Al. Ciorănescu.
Pentru a ajungela perioadasocialistăa culturii noastre, voi indicainiţiativele
dictate de spiritulnouluiregim care a asigurato lărgire a or-lzontului
nostru şi o
adincirea problemeloromului.Condiţiflede dezvoltarea unei şcoli comparatiste
româneştioriginales-au îmbunătăţitprin introducereaîn facultăţi a discîplinei
.literatura universalăşi literatura comparată",iar in licee a literaturiiuniversale.
Faptul că profesoriiuniversitaripentru aceste problemes-au recrutat tocmai din
specialiştiîn filozofieşi estetică,Tudor Vianu,Al. Dâma,Livtu Rusu,Ion Zamfiresen, VdctorIancu şi Edgar'Papu a determinatorientarealiteraturii comparate
spre o filozoJJie
a culturii,punînd la contribuţieliteratura comparatăîn definirea
spcificului l'eaţei literare.şi in explicaţiaiI:terfe;renţelor
dintr.:.so:iio, .1rente
umversaleŞI naţIonale,eu Hlflmnţelelor reclproce.Este semmfICatiVa
m:fllnţarea
Asociaţieide studii sud-esteuropene,a Asociaţieide studii orientaledin H.S.H..,
în
fine,a Academieide Ştiinţesocialeşi politice,cu sarcinade a conduceîntre alteleşi
cercetăriledin domeniulliterar şi artisticdin ţara noastră,lăsîndstudiilelingvistice
în atribuţiaSecţieide ştdinţefilologicede Ia AcademiaH.S.R
PubIieaţiiperiodiceca .H.evistade filologieromanicăşi germanieii","Studiide
literaturăuniversală",.Seoolul20","Revistade istorieşi teorieliterară","Anual'de
lingvisticăşi istorie literar;''!'',.Studii clasice",.Studia orientalia","Romanoslavica.",
,,Analele"universităţilornoastre cu seria de filologie, .Revista de etnografieşi
:fol:clor",
revisteleUniuniiscriitorilordin Româniaau întreţinut acest climat fayorabil cercetărilorcomparatiste,
intrate într-o nouăfază,graţieimpulsuluivigurosdat
do TudorVianuşi Al Dima.
Profilulspecialatribulitacum unor edituri ca Editura de literatură universală,
devenitărecentEdJit,um
Univers,EdituraAcademiei,Edituraştli.inţi:liică,
EditunaCriterion, Editura Meridiane,Bibliotecapentru toţi, sevia de scriitorJstrăJni,Editul'a
eneic1opedică,
F;dituraCm'tea româneascăa asigurat 1nmuJţireatraducerilor de
opel'€străine,lucl'ărilorde critică şi esteticăliterară, volumeloI'originalede literatură eomparat'ă.Mui.tedin prefeţeleinsoţitoarepun pNblemeinteresanterelative
la relaţiileliterareinternationaleşi la cele interdisciplinare.
Ciţivacomparati1;i
ne-au reprezentatla CongreseleAsociaţieiInternaţionalede
Literaturiicomparată,eu comunicăriunde au dezvoltatproblemetem'eticesau aplicatii la situaţiacurentelori scriitorilornoştri, chcsthmiprivJteîn perspectivalite..
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retur-iiuniversale.Tudor Vianu a participatla al III-lea Congresal acestei Asociaţii, dc la Utr-echt,în H1Glşi la Confer-inta
Internaţionalăde Literaturăcomparată de la Budapeetadin 19t12.Apoi,in ritm crescînd.doi cercetătoriromâni au
expusCQmunicări
la al IV-leaCongresal Asociatiei,la Fdbourg,în 1964;şapte erau
prezenţila al V-leaCongres,la Belgrad; în fine, 11la acel de la Bor-deaux,
în 1970.
Intre timp, au interveniti unelepar-ticipăriizolate: VladimirStreinu la Congresul.
de Poeticăde la Varşovia,'in 1963,K. I. Popa la al VIII-leaStagiude Studiiumaniste al Centruluide Studii superioareasupra Reriastcr-ii
, la Tours,în 1964.Şase
româniau marcat o prezenţăactivă la al X-lea Congresal FederaţieiInternaţionale de limbi şi Iiteraturimoderne,la Strasbourg,în 196G.
Alţii şi-au spus cuvîntul
la al X-leacongresde Lingvisticăromanică,la Bucureşti,în 19G8.
Nina Faconne-a
reprezentatla CongresulItalo-maghiardespreromantism,la Budapesta-Veneţia,
în
1967.Mai mulţi istorioiliterari au colaboratla lucrărileCcngreselorAsociaţieide
studii sud-esteuropene.Prezenţalor cu comunicărişi interventfila discuţii,publicareatextelor]01'în Actelecongreselorau insemnato lărgire a orizontuluinostru
şi un preţios schimbde vederi, cu confruntăriadeseavii, în care s-a rnanlfestat
pregnantştiinţa românească.
Subliniezimportanţadeosebităpc care a avut-openlxlInoi congresuldin H170
al Asociaţiei,unde echipa româneascăa putut prezentala Expoziţiade cărţi mai
multe volumede studii comparatiste,realizatemai ales din iniţiativalui Al. Dima,
directoral Institutuluide istor-icşi teorie literară, in care s-a format şi o secic
de literatură univcrsolă.Tudor Vianu crease deja o şcoală eomparat.isti'i
romanească,prin exemplulstrălucit al teoriilor şi Jucrăr-ilorsale, culminîndcu voluInul masiv Stuâii de litera(;urăuniversalăşi comparate!,
prin "Revistade filologie
romanicăi gerrnanică"sl prin prestigiulpersonalcare a impus adăugareamenţiunii literatură comparatăla nomenclaturacatedr-elorde literatură universală,
formulăcontestatăca tematică şi metodă ştiinţifică.însă i-a lipsit cadrul orgunizatarie prin care să extindă şi să coordonezeaceste cercetări complexe,Nou]
cornparatlsmromânesc,ea ideologic,obiectivede cercetare şi metodă, a luat
fiinţă, la îndemnullui AL Dima,prin Institutulde istorie şi teorie Literară,{lvoind
ca organ .Revlsta de istorie şi teorie literar':\".
După CongresulAsociaţieiele la Belgrad,în 19G7,InstitutulCIiniţiat consf'ăturrl anuale în cadrul AcademieiRepubliciiSociuliste Homănia,ale căror lucrări
s-au publicatîn volumecolective.Sub directa conduceremetodologicăşi organizatodcă Cilui AI. Dima,se trecea pentru prima datii la o activitateprogramat{l
în Iiteraturacomparată.In loculproduceriide studii şi articolepe teme disparate,
apărute sporadicîn rcviste, se propuneao tematicăunitară, urmărită metodic,la
care au colaboratcercetătorielintoată ţara. Amintesccă Al. Dimapublicasedeja
volumeca S!;udiide istoria teoriei literare româneşti,traducerearomâneascăli
sintezeiLa Littel'aturecompa1'l?e
de Paul Van Tieghem,Conceptulde literaturii
universaW.
şi comparată,în Linelucrarea teoreticăde bază pentru noua concepţie a cornparatismului,
Principii de LUeraturăcol11jJamtă.
Acest din urmă volum
formulaclar concepţiaromâneascădespre liteI'aturacomparată,despre fenome,nul
literar şi iSU:Jr!ia
literară ca disciplinăştiinţifică.In locul căubăriide influenţeşi
izvoare,cu insistenţăasupra factorului erniţător, se va urmări acum mai ales
factorul receptor,oare asimilează,transformăi creează opere or:iginale,speoific
naţionale,La fel se pune problemacUl'cn1clor.
liter'are,,interesantetocmai prin
partkularită:ţilelor naţionale.Se face un loc deosebitparalelismelorliterare şi
studiuluiestetie al operelor rezultate din influenţe,mergînd spre stilisticacomparată. Literaturaeomparatăva putea ajuta :şi la rezolvareaproblemelorde estetică şi critică literară.
In volumulStudii de literatură cUlnparaUl
din 19GB,
s-au gl'Llpalcoml.lnic,lri
orientatein parte dUp{1
tematica Congrcsuluide la Belgrad,carc propuneap1'o·-
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blema .curcnte naţionale în cadrul curentelorinternaţionale".Şapte comunicări
publicateaici caută să arate aspecteleoriginaleluate în Homâniade umanism,
romantism,realism,simbolism,modernismşi de alte curente derivate, ca poporanismul.
A doua consfătuirede literatură comparată,organizată de Institutul de
istorieşi teorie literară în 1968şi inclusă în voll1muIMetodologia
'istorieişi criticii.literare din 1969,punea problemacompartimcntatăîn 3 secţii: Problemede
metodologiein istoria literară, Problemeale criticii literare, Problemede siilistică şi analiză structuralel,ln ansambluparticipanţii,printrc care s-au remarcat
şi mulţi tinem,prezrntăun evantai larg al tendăntolormodernedin istoria j critica Ilterară, acordînd un loc important analizei stilistice şi poetice pe baze
lingvistice,de esenţă structuralistă.
Un an mai tîrziu, în 1969,avea loc un alt oolecvdual cornparatisttlornoştri,
grupaţiîn jurul ternat.iciifixate de al VI-lea Congresal Asociaţiei,axat pe problemeleariei de creaţie literară din sectorul mediteraneanşi pe sociologieliterară. în volumulProblemede literaturi:comparatăşi sociologieliterară din 1970,
rezultat din lucrărileacesteireuniuni,au dominatstudiilede teme şi motiveliterare, populare"iiculte,studii monograficedespreopere cercetatecornpnrutist,
probleme de sociologieliterară si de estetică gener-ală.Volumulreprezintăo lărgire
a cîmpuluide investigaţiecornparatistăşi spre adîncirea studiului creaţiei literare cu metodenoi, în sensulintuit de ClaudelRichoisşi A. M. Rousseau,în volumul La litteraturecom.puree
(1967)şi la noi de .ALDimain Principiide literatură
comp(!1'C!tă
(1968).Scriitorii români formează obiectivul princdpalal lucrărilor
acestuicolocviu,situaţi în perspectivauniversalătătii,aşa cum dorea Tudor Vianu
să expună Iiteraturaromână la Cursur-ilede vară de la Sinaia,unde S-HUorganizat şi simpozioaneinternaţionalecomparatistcca Ecourilelui IvI.Eminescuşi
Ion Creangăîn literatuT(!uni,uersllIă
sau Simbotismutromânesc.Răspunzîndacestei nevoiIrnper-ioase
de el afirma literatura romană pe plan universal,Constantin
Crisan şi VictorCrăciun.;;malcătuit o bibliografiecomentată,Literat.uraromână
în lume (1969),cu prefuţă de Pier-reeleBcisdeff'rc,publicatăşi în limba fr-anceză.
care înfăţişeazăun tablou cuprinzătoral ecouluiscriitorilornoştri peste hotare,
prin traducerisi studii. Trebuiaadăugatăîn volum şi contribuţianoastră directă
la literatura francezăprin Trîstan Tzara, HeleneVacaresco,Pius Servien,Mutiln
hyka,
A,nnade.
Panait
Istrai,. B. F?nd,ane,
Prlnţşsa Mar-Lhe
Bibosco,
ClaudeSer-net
ŞINoail!e,
culminînd
cu academicianul
EugcrieIonesco.
In ;Jcela;;Îan, 1970,apare o serie importantă de alte volume colectivede
studii comparatiste,semnificativepentru amploarealuutâ iia noi de această disoipHnă,I<:lemai demonstreazăeficienţa UDO!r
ccroetăricoordonateprin institute
si prin schimburide vederi în cadrul consfătuir-ilor,
Sub redacţia lui L C. Chit.imia, volumulStudii de literatură universalăşi c01npa1'Cltă
întruneşte contribuţi
i
care privescfolclorulcomparatşi aria de producţiiliterare din ţările vecine,Tot
el publicăîn }fJ71volumulFolclorulîn perspectivacomparatistă,
Potrivitangajamentuluinostru din 1967,luat la Congresulde Ia Belgrad,de a
elabora,în cadrulIstoriei,comparatea literaturUorem'opene,propusăde Asociaţie,
un volumdcspreLoculfolcloruluiîn literaturileel'insud-estul.Europei,
OvidiuPapadima a ('Oordonat
volumulIzvoarefolcloriceşi creaţ'iecultă, Lucrareareia tema
cărţii lui Al. DtlmaZăcămintefoLcloriceîn poezia română co'ntemporllnă,
dar o
h'îl'geşteprin colaboratoriisăi care analizează ee:JUrileliteraturii populare la
marii noştri scriitori,de la M. Sadoveanula 0, Goga i LucrianBlaga.Prin prelucrarea seruito!l'ilor
români a unOl'teme şi motive populare de circulaţiemort·
dială, volumulia profilul unei cercetări comparatiste,° preocupareunalogăse
IJlanifestăîn lucrareacolectivă,Folclorliterar, mănuneh&
de studii la un colocviu
de folclorisLică,
organizatde Facultateade Filologiiedin Timioara, cu participări
din toatii ţara şi cu. spl'îjinulInstitutuluide Etnografieşi Folcloral Academ1eL
'tll vederea parUoipăriirOJnlneti la al VI-lea Congresal A.I.L.C.de la
1:!ordeuux,
in 1D70,"Hevistade istorIe ')1teorie literari:'!",1 pubIicatîn numlrlll
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3 din 1970şapte comunicăriîn limba franceză,aproapetoate de sociologieliterară
sub titlul comunContribuţiiromdneştila al VI-leaCongl'esal AeociaţieiLni.errutţionalede Uteratllri'icompamti'iele la Borâeaux:
Trebuiesă recunoaştemaici şi meriteleSocietăţiide ştiinţe filologicecare,
pe lîngă aportul ei la cornparatismprin lucrărilepublicateîn "Studiide literatură
universală"şi de utilul Dicţionarde terminol.ogie
litercL1'ă
(1970),sub redactia lui
EMilBoldan,a realizat şi volumulcolectivde comunicăriRomantismulromânesc
şi 1'omanti.smul
eU'fOpean
(1!:J'70l,
rezultat dintr-o sesiune ştiinţifică organizatăIa
Sibiu. Linia generală a lucrărilor este afirmarea unui romantismromânescoriginal, cu rădăcinisocial-istoriceşi populare, cu tematicăşi evoluţie proprie şi
cu o existenţăcare depăşeşteîn timp cu mult romantismuleuropean,
In aceeaşiordine de idei voi menţionaşi colaborarearomâneascăla Dictionnaire Internationaldes termes litteraires şi valoroaselearticole-monografii
publicate de Adrian Marine sub titlul Dicţionarde idei literare,în "Iaşul literar" şi
în .Anual'de lingvisticăşi istorieliterară",Cîtevadir; acestestudii au fost acceptate in DicţionnaireInternationaldes termes litteraires,în curs de elaborare la
Bordenux,sub direcţia profesoruluiRobert Escarpit,
Cu acest lot important de volumede literatură comparată,expuse la standul de cărţi de specialitateal Congresuluide la Bordeaux, noua şcoală comparatistă româneascăs-a prezentat unitar şj s-a afirmat hotărît, Au contribuitla
acest succesşi comunicărilecolegilorşi -.inter-ventiîle
lor la discuţii.Iată de ee
alegerealui 1-\1.Dima ca membruîn ComitetulAsociaţieiInternaţionalede Lit.el'a-turăcomparatăa îriscmuato recunoaşterea mer-itelordeosebite"le aportului
nostru ştiinţificîn această competiţiemondială.De altfel, alte Iucr-ăr-i
au conf'irmat aceste aprecierifavorabile: Noul TOrnanfrancez şi Farsa tmgică de Romul
Munteanu,AlegoTia.
şi, esenţele şi Romantismulde Vera Călin, Conceptu.lde
poeziemodernăde Matei Călinescu,Construcţieşi Lecturiide Silvian losifescu,
volumulpostumStudii de literatunlromânăşi. literatură comparată,de 1. Breazu,
noua ediţie el lucrării Esteticapoezieilirice de Liviu Rusu, Feţele lui Ianus de
Edgar Papu, Inţelesui suferinţeiumane la Eschil,Soiocleşi EUl'ipidede Aram
Frenkian,Moira,mythosşi dranui de Mihai Gramatopol,Arta populară şi relaţiile ei de Al. Dima, Renaşterea,umanismulşi dial.agulartelor, de Zoe Durnitreseu-Buşulenga.
Ultima etapă de dezvoltarea comparatdsmului
românesceste marcată de
constituirea"Comit.etul
ui naţional de literatură comparată"(HJ70),la iniţiativa
şi sub conducereadirectă a Academieide Ştiinţe socialeşi politice.Comitetul,
format din comparat.lstiou experienţă Semtinel"i,din reprezentanţiicatedrelor
de literaturăuniversalăşi comparatăai catedrelorde Iimbistrăine şi din decanii
facultăţilorcu profâlliterar, are pe AL Philippideca preşedintede onoareşi pe
TonZamfiresoupreşedinte,Planul de activitateal Comitetuluiprevede următoarele acţiunipentru anul 1971:
L Alcătuireaunei evidente cent-ral'izilte
a ternelor individualo in curs de
cercetare,de elaboraresau încheiateîn cadrulplanurilorde muncă ale catedrelor
şi aleinstitutelor.eu scopulde a face eventualun Cl1L1W1'
al comparatismului
române"-C.
Legăturidirecte şi susţinutecu eentreleuniversitaredin ţară vor atrage în
aCf>Hstă
mişcarepe toţi cercetătoriidin provincie,coordonîndastfel lucrările,ohiectivele si metodelede luCTU,
2.'Organizareaunor dezbateri pubLiceîn centrele universitare,pentru El
lămuri obiectivele11rmăriteprin comparati.smulromânesc,pentru a solicita şi
ul"Inăricolaborareaactivă a co.tedrelorde profJ literar şi a institutelor.
:i, Stabilireade re].aţiieu Academiile,asodaţiiile,instituteleliterare şi catedrele de 1itera>tură
comparatăde peste hotare.·Colaborareacu societăţileştiinţifice
din ţară.
'1.Organizareaunui Simpozionromâna-sovieticcu tema 150 de ard ele la
naşterea lui Dostoievski.
:1.PublIcarea unui L3ulet-in
românesc de litel'lttm'c1
compa'rată, semestr'iaI
deocamdată,în lirnbi de circulaţieuniver,;ală.Periocllcul,
cuprinzînds·tudij,r;ceT1-
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zii, bibliografic,cronica activităţil Comitetului,va fi în măsurii să stabilească
un schimbdirect eu publicaţiilede specialitatestrăine. Recentul"Bulletinde la
Societcroumaânede Iinguistiqueromane",seria nouă 1969,ne oferă un model
pentru Buletinulcomparatistproiectat.
6. Intocmireaunei Bibliografiianalitice,în forma de fişe în limba franceză,
pentru.toate lucrările oomparatlstcdin România.
7. ParticipareIa propuneriîn vederea stabilir-iiternatdciipentru al Vl.l-Jea
Congresal AsociaţieiInternaţionalede literatură comparată.
B.O activitatede popularizarea problemeicomparatlste,pentru publiculde
cultură generală,prin cicluri de conferinţe,radio, televiziune,presă şi pentru
tinerii înzestraţi din care se VOI'putea :faceeerceU!toricu şanse de dezvoltare
în aceste condiţiuni,putem privi cu încredere perspectiveleşcolii comparatiste româneşti,întemeiatăpe o metodă proprie, pc o înţelegereştiinţifică a
acestorproblemecomplexei în aoord cu spiritulInterddsclplinar
dat astăzi dorne1111.111.1i
umanist.Potrivit dlrectivelorimprimate de Academiade Ştiinţe sociale
şi politiceacestordlscipline,literatura comparatăîşi propunesă afarmeprezenţa
şi prestigiulcreaţiei literare româneştiîn literatura universală.In această adivitate de redresarea spiritului naţional şi a valonilormorale ale umanism
ului,
cu rădăcini adînci în tradiţidlenoastre populare, vom sublinâarolul factorului
receptorşi creaţia originală,consideratăsi analizată În elementeleei cele mai
intime,de Ia formarea"universuluiimaginar"al scriitorilor,brănit din experienţe
trăite, din lecturi şi contacte,pînă la Închegareaunei concepţiiproprii asupra
vieţii sl asupra creatiei literare. Se vor dezvoltastudiile ternatâce,incluzindşi
studii de folclorcomparat,particulareţărilor din est, folosindşi elementelevalabile din structur-alism,
mai ales în practica metodelorstatisticeşi a tipologiilor
literare, care nc pot duce la alcătuirea de sistemeîn mijloacelede construcţie
şi în expresialiterară. Studiul paralelismelorlitcrnre, practicatcu pătrundere9i
prudcnţă,poate ajuta bidentifiearea personalitătiiautorului,prin stabilirea de
analogiirelntivela trăsături comuneşi la cele diferenţiateşi dcfdnitorii.Un loc
deosebitva fi acordat istoriei ideilor, ca fundal pe care se profileazăcreatorii,
totodată gînditorişi artişti ai cuvîntului.Aceastătr-oaptâpermite depăşireastudiUordocumentarespre o soclologieliterară şi spre o contributiea rezultatelor
literaturiicomparateîn filozofiaIlterntur-ii,deci în teo"ia, critica şi esteticaliterară. Un articol recent, CriticaLiterariicompo.)'at(i
S(111
Tcîn[;oaTce-rea
estetieul.nila
etic de 1. Constantinescu
C.Cronica"
din 27 februarie 1971)trljtcazl pe larg teoria
unei critici literare comparate,sprijinindu-scpe volumul veroleichena«L.iteraiurkriti.lcde JosephStrelka (Bcrne,Franke,1970)şi pe alte l1.tc:rări
anterioareale lui
llon{ Wellek,HerrnannBroch,Ulrich Wcisstcin,HerrnannGlaseT',NorthropFrye,
HomanIngardencare puseserădeja problemaunei critici COrTlpiwaLc.
Este evident
dl. Un comparatistnu-şi poate reduce ceroet.areala docu.mcnte.
El este în acelaşi timp critde literar capabil să ITlIllUiaseă
deopotrivă metodele psihologice,
lingvistice,statisticei sociologice.
Sub acest raport, în ultimii ani s-au înmulţit
•contestatorii",
ridicaţiîmpotrivaideii că literatura s.-arputea .învăţa". Au deda-·
rat-o critici ca Gaei:anPicon. O spun deschisunJversitariigrupati ,in frunte cu
MichelButoI',în numărulspecialdin revista "Le FJ:1anaisdans le Monde",inti··
tulat L'Enseignernent
de la littemture franc;a'iseaux etrungers(decembre,1970).
Iar noua revistă .LăUerature",publicată de departamentulde literatură franceză
al Universităţiădin ParuiS-Vincennes,
SE'cOllsider·ă
oa .un loc de confruntareşi de
colaborarea literaturii şi e. ştHnţeJorumane".După programulei, "literatUrase
"itueazăîn acel loc de interdisdpHnaritate,
în puncteleund'2se articuleazăcunoaşterea literaturii şi ştiinţele umane, multiplicîndconfruntărileîntre studiile literare .i disciplinelevecine, lingvistica,sociologia,istoria, psihologia,semiologia".
Numărul1 al rervdstei,
din februarie 1971,poartă tiLlulgeneral L-itl:eratw'e,
'i(reo-logîes, soeieU,.J'VIetoda
noii grupări irnplică istoria ideilor, filozofiacomparată
1
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şi sociologialiterară.Toateacestepuncteprogramaticevor fi. realizateprin analiza
la verticalăa textelor,operaţiecare cere criticuluio opticăde cornparatist.
În activitateanoastră pe terenul comparutistse impune o muncă discipltnată şi organizată,cunoaştereatemeinicăa Iimbilorstrăine şi mai ales a celor din
(ănilesud-estuluieuropean,lecturi întinse şi sistematicedin atîtea domenii,cîştigarea unei culturt largi, deschizătoarede orizonturimereu noi. in fine o metodă
ştiinţificăde cercetare.

