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!ncadrâtă în mod obişnuit Ia hiorfologiaverbulul, diateza este, de .tapt, o 'cate. 
gorie sintactlcă. Chiar definitiile daIe -, diatcza exprimă raportul "dintre subiect 
şi complementul direct" 1, "dintre actiune. şi autorul ei" 2, dintre acţiune şi subiectul 
ei wamatical" 3 -- se constituie toate pe acest temei. 

La baza disti nqeri! celoTtei dia teze (activă'j:),asivii reflexivă) au stat, PE' 
rînd sau concomitent, criteriul formei sau cel sementtc, pn'rnul fiind cel 'utai adesee 
ÎI) atenţia lingviştilor, al doilea Impuntndu-st, în schimb, nu de pliNneori; ponderea, 
, Aplicabilitatea crttcniulut formei depinde de chipul în 'oare este interpretat 

'pronumele "se"; a celui semantic (mai exact, slntacttc) sta în' Ieqătură vcu unqhiul 
sub care este prlvită actiunoa : prin prisma "subiectu1ui" sau prin vcee.-:a "ohie.ce 
tului". Di ateza este decL.ţn functie de sensul de desfăşu rare a actiunU·....:- ,;.,.la 
cat(SJorie devoix en franais '- sublinia G. Calichet consist, ti oonsiderer vle 
proces .dclJls le sens de son deroulement.. ." 4 (s.o.], potrivit Cu ideea că orice 
situare la nivel funcţional e o problemă de orientare 5, aceasta conforind fun ctiilor 
substantă .• lnteIE'gînd astfel. continutul dlatezei. urmează că activuţ prezintă" acfitmeo 
plecînd de la' subiect, pasivul, îndreptîndu-se' spre subiect, far lacliatezurefle. 
xivă acţiunea pleacă de Ia subiect şi revine la el. 
.. '. Avînd în vedere cii orice categorie gmmaticală. se realizează încoLelalia 
dintre un anume continui şi () anumită Şi coresţmnzăioare=exptesie lingvistică,se 
Inţelege c:ă' rezolverea problemei dia tezei, depinde de 'interpretarea cît mai exactă 
accJŢltinutultlÎ,q formei şia raportului dintre ele. .' , 
. De vreme ce înţelegem dl ntezu ca sens de desfăşurare a acţiunii, în planul 

Pl'esi,e.i nu putem lua în consideraţie un sinqurelement; "se" nu poate cuprinde 
în sine sensul de plecare şi de intoarcerea actiunii Ia subiect, tot la fel cum în 
"Casa este părăsită .... u auxlltarul ,iH fiU nu ne c?ll1UIJică sensul de desfi'lşurare H 
actiunii SpH' subier-t. Dacă Iq nâvelul continutti lui vorbirri' de o relatie subiect, 

1 GA, ed. 1, vo]. 1, p. 24:3. 
2 CA, ed. II, vaL I,. p, 20B, .Folosim. în continuare qces-te abrevIa tU peQtru a 

indica cele două ediW. ale Gramaticij limbii. române, editată de. Academie, 
3 S. Staf.l, Problema dialezelor, în LR, VII. 1958, m. 2, p. 42,,43. 
4 MelJwd%gie grammaticale, Paris, 196:1, p. 93. 
5 A. J. Creimas, Semantiql1e structura1e, Paris, 1966, p. t31, 
An. lingv. ist, lif., ']', 19 p. 169,-174, IClşi, 1968. 
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acţiune-obiect, pe fundalul căreia se deqajă sensul acţiunii, trebuie să vorbim 
şi la nivelul formei de o relaţie între formantl, aiaieza fiind cotelaţta stabilită 
Între cele două relaţii. 

In consecinţă, diateza trebuie luată în consider ati« atît în plan Bintagmatic, 
cît şi În plan paradigmatic. Vom avea, de aceea, în vedere cele două directii de 
manifestare a conţinutului diatezei: orizontal, sensul de desfăşurare a acţiunii j 
vertical, opozitia activ/pasiv/reflexiv. 

Opoziţia activ/pasiv, fundamentală pentru descrierea dia tezei, presupune o 
valentă 6 rămasă liberă verbului, după atribuirea actiunii unui subiect. Intrucit 
reflexivul cunoaşte o latură activă şi una pasivă, considerăm că diatez a reflexivă 
(şi chiar întreaga categorie) caracterizează numai verbale trunzltive, 

Avind în vedere că orice actiune a unui verb tranzitiv are (cel puţin virtual) 
un subiect şi un obiect, sintagmele formate din aceşti trei termeni pot n considerate 
unităţi sintactice minimale pentru descrierea diatezei, în marqinile principiilor 
"necesar" şi "suficientM 1, I 

Sintagma tic, deci, diateza reflexlvă presupune oa obligatorili trei elemente: 
un verb tranzltiv, un subiect (în Nominativ}, care poate fi inclus sau subînţeles, 
un "obiect" (în Acuzetlv), care este pronumele "se». 

paradigmatic, fiind o diateză de sinteză, reflextvul se deosebeşte atit de 
activ, cît şi ele pasiv, avînd în iacelaşi timp cîte un element comun cu fiecare din 
ele, elementul care o distinge de cealaltă. 

In această sinteză pe primul loc se află factorul activ - acţiunea pleacă 
de la subiect: "Eu spăl. .. •  sintagma, dacă verbul nu este întrcbuintat absolut, 
constituie un mesaj incomplet. Interlocutorul aşteaptă. Acţiunea a pleoat dar are 
nevoie de un punct de sosire. Subiectul îşi caută o Limită activităţii sale. Limita 
poate fi aflată în exterior: "Eu spăl copilul" (şi e diateza activă), dar poate fi 
qăsltă şi In persoana subiectului: "Eu spăl pe mine". Construcţia fiinelimproprie 
limbii române (ca şi wEu spăl pe tine ... "), vorbitorul apelează. la forma scurtă a 
pronumelui: "Eu mă spăl" (şi e dFateza reflexivă]. 

Enuntul "Eu spăl copilul" este sinonim cu pasivul "Copilul este spălat de 
mine". Şi tot aşa, "Eu sint spălat de mine" corespunde enuntului "Eu mă spăl" ("Eu 
spăl pe mlne"}, Cu o deosebire: subiectul a rămas acelaşi. Dacă în constructiile 
active, prin trecere la pasiv, complementul direct ia locul subiectului, iar subiectul 
pe al complernentului (de agent), In construcţiile reflexive, îmbinarea activului cu 
pasivul cunoaşte numai schimbarea obiectului cu aqentml, subiectul rămînînd ace- 
laşi. Aceasta, pentru că la diateza activă acţiunea are două puncte-limită: eu, 
punct ele plecare, şi copilul, punct de sosire, circumscrise spaţial şi temporal -- 
A=I=B şi A <anterior lui B unde A şi B sînt punctele limită. La diateza reflexivă cele 
două extremităţi se circumscriu în cadrul aceluiasi "obiect" - subiectul; eu şi mCl 
sînt două ipostaze qramatioal« deosebrte ale aceleiaşi realităţi. Cele două puncte 
se circumscriu numai temporal nu şi spaţial. Intre eu şi mă se interpune doar un 
interval de timp eaTe separă activul "Eu spăl" de pasivul .,Eu sînt spălat (de 
mine]". Punctul de plecare şi cel de sosire coincid dar ele există ca ipostaze bine 
distincte. In timp ce eu, punctul de plecare, satisface prima valenţă a verbului, 
rezervată subiectului (în Nominativ], mă, ipostaza punct de sosire, o satisface pe 
cea de a doua, rezervată, la diateza activă, complementului direct (in Acuzativ). 
Deci, mă este în acelaşi timp regim verbal pentru manifestarea activă a reflexl- 
vului, şi reprezentant al subiectului pentru cea pasivă. 

6 L. Tesniere, în EJemenls de syntaxe structurale, Paris, 1959, p, 242, defineş<te 
tranzitlvttatea prin noţiunea de vnlenţă i sînt trenzitive vorbele care, după satis- 
facerea unei valenţe de către subiect, rămîn cu cel putin o valentă liberă. Pre- 
luăm în cercetarea noastră această interpretare considerînd-o clară şi, mai ales, 
operantă. 

7 Termenul sintagmă desemnează aici grupul format dintr-un verb tranzitlv 
şi elementele obligatorii care-i satisfac cele două valenţe. Il vom folosi mereu în 
această accepţie. 
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Două sensuri de desfăşurare a acţiunii prezintă şi verbele încadrate la va Ioa- 
rea reciprocă 8 a r oflexivulul -.-. "Ei se ceartă", dar aceasta rămîne singura (şi 
aparenta) asemănare. Pentru că r eciprocul nu mai prezintă caracter de sinteză 
(aparent doar la plural) ci unul mixt. Nu mai este vorba ele o singură acţiune 
care pleacă de Ia subiect şi se mtoarco Ia el ci se săvîrşeşte o aceeaşi acţiune 
de cel putin două ori. Şi tot de cel puţin două ari suferită, dar nu de autorii ei. 
Diateza refloxlvă cunoştea un singur termen-limită, punct de plecare şi de soa'r e 
deopotrivă. Recipr ocul are_ doi termeni, fiecare din ei fiind pe rînd subiect şi 
obiect, CÎnd celălalt e pasiv sau activ. Acţiunea cunoaste ,acum două extremităţi 
circumscrise spatial dar nu şi temporal. Punctul de plecare este altul decît cel 
de sosire. Acest adevăr, implicit în -fOifmele de plural, devine explicit la singular, 
cînd complementul saciativ este în EC:elaşi timp cel de-al doilea "subiect" şi 
"obiect". In sfîrşit, pasivul nu mai urmează actlvul. Cele două manifestări sînt 
concornitente şi pe acelaşi plan. 

Avînd un continut propriu, rcclprocul "Ce înscrie, aşa cum observa Tesniere 9, 
ca o diateză .aparte. Se apune diatezei active şi pasi ve prin caracterul său mixt 
Şi se deosebeşte de reflexiv prin aceea că are două puncte-Iimită şi .nu prezintă 
o singură actiune cu sens retroactiv, ci o aceeaşi acţiune, desfăşurată paralel, de 
cel putin două ori în acelaşi timp şi 1n sensuri opuse. 

Formal reciprocul are comun cu r eflexivul pronumele "seu. Dar, dacă pentru 
dlateza reflexivă este suficientă o sintagmă constituită din trei termeni (inclusiv 
pronumele "s0"), pentru cea reciprocă, nu. Dacă pentru a delimita un activ nomi- 
nal -- "Casa este părăsită" - de un pasiv - "Cas'a este părăsită de tată" - a 
fast necesară prezenta agentului, Înseamnă că auxiliarul "a fi", necesar în expri- 
marea pasivulul, nu este totdeauna şi suflcienrt. Se apelează atunci la sintagme 
de patru termeni. Tot asa pentru dLateza reciprocă. Este necesar un element nou, 
care să distingă între cele două actiuni paralele, între cele două subiecte. între 
cele două puncte-Ilmită : complementul sooiativ, la singular 10 - "Eu mă cert cu 
tine", în opozitie cu "Eu :ină cert pe mine" -, sau un modul. la plural: intremoi 
(voi, ei), unul (unii) cu (pe) altul (altii), reciproc etc. 

Reciprocul poate fi sustinut 'şi de un prefix: inter, între. In asemenea 
situatie prefixul preluînd funcţia celui. de-al patrulea termen, sintagma din 
trei termeni devine suficientă. Iar, pentru că; datorită acestui prefix, 

di.ateza reciprocă este fa arte . bine consolidată, reflexivul nu ma este posibil. La fel se comportă verbe ca a se due1a, a se împrieteni, a se logocft, a se săruta etc. 
Intrucît actiunea acestor verbe (cînd sînt însoţite de "se") se săvîrşeşte în mod 
'obişnuit de două persoane În reciprocitate, cel de-al patrulea termen nu mai este 
necesar. Verbele nu admit reflexivul. 

Flexionat după persoană şi număr la di ateza reflexivăşi reciprocă, pronumele 
reflexiv este intrebuintat uneari numai la persoana a treia CÎnd, susţinut de un 
complement de agent (Dacă subiectul gramatical nu este un Irranimat: "Maga- 
zinul se deschide lia ara 16"), intră într-O' relatie de Iormantl ce constituie expresia 
lingvistică a diatezei pasive 11, 

Pentru descrierea diateze,i am considerat definitorde sintagma din trei termeni. 
Pronumele "se" apare, Însă, şi în sintagme de doi termeni. Dacă verbul este in- 
tranzitiv, sintagma se dovedeşte suficientă în această alcătuire: se merge, se pare, 
(nu) se sta/jonează etc. Aici pronumele anulează valenţaubiectulllii,iar verbul 

8 Cuprinsă intre cele şase valori ale reflexivului (CA, ed. I, voI. 1; Iorqu 
iordan ş.a., Structura morfologică a limbii române, Bucureşti, Ed. ştiinţifică, 1967) 
sau oe o a doua valaare a reflexivului (Ecal. Teodorescu, Reflexiv şi pronominal, 
in LR, XIV, 1965, nr. 5, p. 552). 

9 Op.cii., . p. 243, 253--254. 
10 Tesniere consideră că reciprocul are nUlllai plUTe\!, Op. cit., p. 254. 
11 De "se" ma.'fcă a pa.sivului vorbeşte GA, ed. II, vcd. r, p. 208. 
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capătă caracter impersonal. Aşa încît, în aceste sintagme, pronumele "se" trebuie 
considerat un indice al noului caracter al verbului -- impersonal 12, 

Dacă verbul este tr anzltlv : se aude, se crede, se spune, se vede etc., sin- 
t.agma este Insuficientă. Verbului îi rămîne o valcntă liberă, oare poate fi setts- 
făcută de o altă stntaqrnă .- Se spune că. e un film bUn, dar şi în interiorul ace- 
leiaşi sintagme, cînd "obiectul" care acoperă această valenţă, preia functia subiec- 
tului, impunîndu-se predicatului - Se spun znutre. Si.ntf1Cpua are un nominativ , 
dar, de cele mai multe ori, unul neerficulat, Faptul acesta (Cil i topica] stă în 
legătură cu s1!uatin particulară a subiectului care nu este un "autor", un "agent", 
ci un ,,ubiect-obiect', "SubiectuJ-aCjellt" este reprezentat, de fapt, de pronumele 
"se" care, echivalent cu "cineva", este un indice al nedeterminării 13, poate chiar 
un subiect nedeterminat. 

Sintagmele cercetate pînă acum prezintă toate un element comun. Niciuna din 
schimbările grtamaticale survenite o dată cu prezenţa pronumelui "se" nu a afectat 
prin nimic sensul lexical al verbulu'. Există, însă, sintacme în care sensul Iexi ca! al 
vorbuluî depinde de prezenta sau absenta lui "se" __ o a uita I a se uita, a pleca I a se 
pleca etc, în alte cazuri, prezenţa pronumelui stă în Ieqătură cu un sens figurat- 
a aţutiqe ! a se ajunge, a s!inge f a se stinge (a muri), a tOPi I fl se topi (a 
dispărea) etc. In sfîrşit, există verbe însoţite în permanentă de pronumele "se" .- 
a se cdciul!, a se codi, a se sfii (unelo impersonale : a se desprimăvăra, a se 
întîmpla etc.). In aceste cazuri nu putem vorbi de diateză deoarece, pentru ca IHI 
formant să fie purtătorul unui sens gramatical, este obligatoriu ca prezenta sau 
absenta sa să nU afecteze prin nimic sensul lexical. Pronumele "se" este aici 
o particulă ilexiotvită, un tormcmt tesicol v, iar verbele formează o dasă aparte, 
u .verbelor prcmorninc!e 15. Se cuprind aici şi verbelc la care prezenţa pronumelui 
este facultativă sau caracterizează sfere deosebite (regional/litera,r, stilistic/neutru 
ctc.) : a insera I a se însera; (1 ride fa se rîde; a gîndi! (1 se gindi 16 etc. 

O situatie apilrt,p prp'l.i.nt}1 vprhplp ile tipul: (1 ·-se culca. a se deştepta, a se 
scula, a se trezi, a se opri, (1 se urca etc. sau Cele formale, în general, de la 
adjective: a se mă.ri, a se micşora, a se îngusta, a se lărgi, a se strimta, a se 
Întrista, a se ltiv eseli etc, Foarte asemănătoare cu vorbele reflexive, aceste verbe 
se deosebesc radical de ele prin tune tia pronumelui. Enunţul "Eu mă trezesc" nu 
reprezintă sinteza a două enunţuri: "Eu trezesc (pe mine)" şi "Eu· sînt trezit (de 
mine)". Pentru ca subiectul nu mai face aceeaşi activil:iate ca în "Eu trezesc fetita", 
de exemplu. Nu mai există detasarea "subiect-obiect", iar acţiunea nu mai pleacă 
de la subiect ; este retinuta în sfera 'acestuia, Pronumele este <acum un indice al 
caroctetului subiectiv al verbului. Unele verbe sÎn't totdeauna subiective - intr an- 
zttivele ---, altele cupr.ind în sine "i caracterul subiectlv şi pe cel obiectiv a 
adormi (cineva I pe cineva). Pronumele "se" înlătură la o mare categoric de verbe 
tranzttlve caracterul obiectiv, sub'cctlvizîndu-Ie, Prin urmare, Între a. culcu şi 
a se culca nu se stabileşte o opozitie de d{iateză ci una de caracter al verbului: 

12 St. Stati, ari. cit., p. 45 şi VA, ed. II, val. 1, p. 210, cuprind valoarea imper- 
sonală la d\iatezil reflexivă, punct de vedere greu de susţinut, dată fiind absenta 
subiectului, (vezi Ecat, Teodorescu, arI. cit., p, 552), 

13 Acad. Iorgu Iordan. consideră (LRC, Buc., 1956, p. 375) că in ·asemenea 
situaţii "se" are valoarea unui pronume nedefinit. S. Stati şi GA, eel. II, val. I. 
p. 210, vorbind de valoarea impersonală a acestor verbe, le cuprind \ la diateza 
reflexivă, 

14 M .. Grevisse, Le Bon usalJe, Paris, 1961, p. 526. 
15 Ecat. Teooorescu, alt. cit., p. 549. 
16 Cum observă Ecat. Teodorescu (art, cit., p. 548), nu putem fi de acord cu 

opinia lUi S. Stati (art. cit.), CUm că aceste verbe ar repre7;enta diateza medie. Ele 
constituiee întrebui.ntări particulare ale activului ,acţiunea pleacă de la subiect. 
Pe de altă parte, ar Însemna ca în definirea unei singure d.iateze să apelăm la un 
criteriu psiholoHic. 
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subiectiv/obiectiv. Dovadă pentru aceasta stau founele paralele: a urca (subiectiv 
Şi obiectiv) I a se urca (numai subiectiv). Sinonimele fără pronume: a se opri la 
sta, anton'rnele fără pronume: a se Îngrăşa / a slăbi etc. Cons.der lnd conţinutul 
unui verb o realitete complexă, care depăşeşte sfera noti onalulul (se adaugă carac- 
teristici verbale - subiectiv, obiectiv : faetitiv ctc.) cuprindem aceste verbe tol 
în clasa pronominalelor, în afara (H.atezei. 

CONCLUZII 

1. Pentru descrierea diatczei trebuie luate în considefntie cele două planuri: 
sinteqmatic şi perudiqmatlc, 

II. Continutul diatezei trebuie căutat în sensul de desfăşurare a acţiunii, sens 
care se degajă între două limite; subiectul şli obiectul. Ca. atare, categoria diatezei 
se configurează în sintagme de cel puţin trei termeni, avînd Cii nucleu un verb 
tranzttiv. 

III. Expresia lingvistică a diatczci trebuie aflaUi în relaţiile dintre Iormauţi i 
unei sintagme; de Identitate sau de nc-idontltatc, la nivelul unor cale\Jorii qruma- 
ticale ale verbului flexionat. 

IV. Avînd în vedere corelaţia dintre conttnutul diatezei :;;i expresia sa ling- 
vistică, considerăm că În Limba românii există patru di ateze : 

1. Activă: actiunea pleacă de Ia subiect. Sensul se dlstinq« între un punct 
de plecare - subiect gramatical '- şi unul de sosire ,- complement direct, dispuse 
spaţial şi temporal. Subiectul estp anterior complementului. Sintagma se carac- 
terizează prin identitate în număr şi persoană la nivelul verbului şi subiectului şi 
prin neldentltate la nivelul obiectului. 

2. Pasivă; ecţiuneu vine la subiect. Sauxul se distinge Între un punct de 
plecare - complement de agent -, acuzutlv cu prepozltie de, şi unul de sosire 

subiect qramatical, nominativ -, rtisţnise spaţial şi tetnpot al, Subiectul urmează 
în timp comp lementulul de a(jpnt. Sintaqma cuprinde auxiliarul "a fi" (cu forma 
modificată el verbului f lexiouat] sau "reflexivul" "se". Cel puţin pentru unele 
construcţii, sinta.gma din trei tE';illeni este insuficientă. Reclamă un al patrulea ...  
agentul. Sintagma se caracterizează prin identitate în număr şi persoană (uneor i 
şi în uen) j'a nivelul verbului şi subiectului (şi pronume lui-morfem "se") şi prin 
ncidentltute la nivelul complementului de aqent. I 

3. Reilexlvă : acţiunea pleacă de la subiect şi revine. Punctul de plecare şi 
cel de sosire se circumscriu doar în timp, Subiectul este anterior obiectului. Sin- 
tagma, cuprinz înd şi pronumele "se". cste formată din trei termeni. necesi_ri ş1i 
suficienţL Se car acter izeeză prin identitate totală, 

4. Reciprocă: Aceeaşi acţiune se desfăşoară de două oni în sensuri opuse 
si par·alele. Subiectul şi "obiectul" sui! circumscrise numai În spatiu. Acţiunile 
sint simultane. Sintagma, care cuprinde pronumele .se", nu este totdeauna sufi- 
cientă Într-o aicituire de trei termeni. Se caracte.rizeaz.ă pnn identitate în număr 
si pere,oună. Iii nivelul subiectului qrumattcal, verbului şi "obieeiului", dar prin 
neidentitate la nivelul celti de-ill patrulea termen complementul socIativ sml 
modal (cu unele exceptii In plural). 

5. Considerind expresia lln9vistică CI dia tezei relatiile CilfC se stabilesc între 
formantii necesari şi sl1ficientiai unei sinta9me, se impune interpretarea. pronumelui 
"se" nUllloi în cadrul acestor relatii şi atît la nivelul formei cît şi la nIvelul conti- 
nutuluj, prin luarea în consideraţie ,ntît a. planului sintagmat'c dot şi a celui pa.radig- 
matic. Situîndu-ne pe această poziţie, stabilim următoarele funcţii ale lui "se": 

1. Element flexionar, în structur'il verbelor prollominale. 
a. io/mant lexical (la pronominalele absolute): a se abţine, a se duce, a se 

Încumeta, a se sfii, a se stinge, a se topi etc. 
b. indice al caracterului subiectiv al verbului (la verbele pronominale subiec- 

tiVE)): a se culca, a .se opri, a se sculo, a se rfe.ş/eplCl, a se trezi etc. 
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c. indice al caracterului subiectiv şi ev etuiv (la pronorniualele eventive): (1 
se îngrăşa, a se îngusta, (1 se întrist(l, a se învcseli, G se mări. (1 se rrucşoro etc:. 

2. Indice (11 cawcterului impersonal al verbelor : se merge, se s/ationcază, se 
traversează, se trece etc. 

3. Indice al nedeterminării subiectului, cînd ar putea fi considerat, cel puţin 
uneori, subiect nedeterminat: se aude, se crede, se spune, se ştie, se zice, se vecie eite, 

4. Mortem al unei categorii gramaticale, pe oare o exprimă în corelatie cu 
alţi Iormanti. 

A. aioieza refiextvd, într-o sintagmă formată din trei termeni nccose rl şi 
suficicnti, 

B. diateza reciprocă, într-o sintagmă de patru termeni (uneori trei). E5tC sus- 
tinut de un complement scciativ sau modaI. 

C. dioieza pasivă, intr-o sintagmă de trei termeni (sau patru), Poate fi susţi- 
nut de un complement de agent. 



IN JURUL PROBLEMELOR DE METODOLOGIE A LITERATURII 
COMPARATE PE MARGINEA UNEI LUCRARI RECENTE 1 

DE 

N. 1. POPA 

Domeniul literaturii comparate, ca disciplină ştiinţifică, este astăzi mai actual 
decît oricînd pe plan mondial. Al V-lea Congres 'al Asociaţiei Internationale de 
literatură comparată, care a avut loc în toamna trecută la Belgrad, a reprezentat o 
confruntare semnificativă între diferitele concepţii şi şcoli relative ia obiectul şi 
metodologia acestor probleme complexe care angajează o colaborare mondială. 
Volumul La litterature companie, publicat la citeva luni după congres, de eminen fii 
comparatistt Claude Pichois, profesor la Universit.atea din Bâle şi A. M. Rousseau, 
conferenţiar la Facultatea de litere din Aix-en-Provence, în colectia U2 destinată ne 
editura pariziană Arnarid Colin lumii universitare, constituie UII, bilanţ critic luminos 
al acestor probleme controvor sate. Voi încerca să confrunt lucrărâle de literatură 
comparată realizate de noi pînă acum cu ultimele tendinţe afirmate în ştiinţa mondială, 
pentru a arăta, în încheiere, cum ne orientăm astăzi. j 

Comparatismul românesc are deja o tradiţie boqată şi valoroasa. Toti cercetătorii 
noştri s-au condus mai ales după îndrumările de istoniografie literară franceză şi 
germană ale veacului trecut sau după şcoala franceză formată în jurul marii publicaţii 
.Revue de Htteruture comparec", de la Paris, intemeiată de F. Baldensperger ŞI 
P. Hazard în 1921. condusă apoi de Jean-Marie Carre şi M. Bataillon. Secretarul 
general al revistei este, de mai mulţi ani, B. Munteano, fost profesor de literatura 
franceză la Universitatea din Bucureşti, acum specialist recunoscut in literatură 
r.omparată. Lucrarea se recentă, Constatites âtatectioues eli Iitteraiure et eli histoire 
(Didier, 1968). face din el UIl teoretician autorizat al literaturii comparate. Tezele cu 
teme comparatiste ale lui Pompiliu Eliade, N.r. Apostolescu, N. Serban, Al. Ciorăncscu, 
Dorothea Cristescu, au fost susţinute la Sorbona. Iar lucrările din acest domeniu 
publicate odinioară de B.P. Hasdeu În folclor comparat, de N. Iorga, Ch. Drouhet, 
D. Russo, N. Cartojsn, Ramiro Ortiz, P. Grimrn, Al. Marcu, D. Popovici, E. Lovinescu, 
P. V. Haneş, P. P. Panaitescu, N. N. Condeescu, 1. RUSIl, P. Caramen, N. Pacon, 
J. Livcscu, G. Călinescu, Gh. Bogdan-Duică, AL Dima, I. C. Chitimi a, erau dominate 
de problema izvoarelor şi a influenţelor, după expresia franceză, de "tili<ltia i 
geneza" operelor llterere, stabilite istoric. Mei recent, Tudor Vianu şi elevii lui au 

1 CI. Pichois et A, M, Rousseau, Lu liiterature cotnpatee, Paris, A, Colin, 1967 
(CoUection U2)' 

An. 1ingv. isi, tit. T. 19, p. 175-··-184, laşi, 1968. 
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urmărit. in special istoricul ternelor şi al. motivelor şi situarea htcraturn x()mftneti, 
cu specificul ei national, în cadrul htereturii universale'. 

Cum era şi firesc, nu au lipsit nici tentativele de Ior mulări teoretice :;;i met od o. 
Ioqice vasupru hteratunt comp ar atc, aşa cum era concepută de ,?coala .francezii :;>\ dp 
cea germană. Menţionez mal ales volumul La Jittcwlu.rc conuuirc», publicat de marele 
eornpar atist Paul Vc1D Ticqhero, in colectia 1\. Co lin, in 19:3J (ti 4-a ediţie în 1951), 
tradus în romi\ne;,te şi pn:fa.ţat de AL Dima" in 1966; a.pui munue lu l moi recent 
L(1 liltclOiute couiparce <11 profesorului Marius-Prencois Cuyord, în colectia "Qu\' 
sais-je ă" (P.U.E, 1959, de. II, 1961), limitat, de fapt, Ja domeniul francez, Două. călău- 
ze ne via din Amcrica: culegerei! de 12 studii, scrise in col abor e rr-, COwpOf(1!ive 
titeiutuse, metflOd ard oersţiective, sub conducerea pr of csor ilor N. Stallknecht şi 
H, Frenz (Carbondele, 1961) şi volumul Principios ele .Weroium cumpawdu al compa- 
urotunu ,1Jl)"tfU hl. 'lOrdJH"SCll \TCconcnle, EI\J4), 

În ultimii 20 de ani, s-uu produs reacţii vii, chiar vehemente, faţă de metodele 
"şcolii franceze", mai exact europene, ele la Puris, considerată pozitivistă,. redusă la 
ntc.raturuo elllUfihlC ';'1 condusă (le stuu.ul el\.LlUdV (ti lLvoareloL,şi intluenteior, dar 
sprijinită pe un fel de; cosmopolitism nivelator şi străin (le problema cperet,» hle. 
rare ca creatii de artă. Savanţii Sovietici .Iirmunskl, Samar.in, Alexeev, Neupokoeva şi 
Llsb cr q, int<:meiaţi pe ţ;tiin\il mar xist-jeninistă, au corectat concepţia francc:z.ă prin 
ldrgirea domeniului compureust. prin ideea de "interferenţe literare", deci prin r apor- 
turi reciproce între toate ţările, !ii prin locul acordat condiţiitor social-politice 
în receptarea influenţelor. Şcoala americanii, condusă de Rcno \'VelJek, autorul 
volumului New Critic,ismşi al musivei Iucrăr i TheolY of Literat urc, tradusă anul 
trecut în româneşte, a impus O cercetare atentă a operelor realizate prin schim- 
burile internCiţionale de idei, atit.udini, sentimente, curente şi stiluri, preconizînd 
chiar o stilisticii şi () metricii comparată., bazate pe principiile siruc:turaliste. Un 
element comun acestor fecacţii, dadi lăsăm la o parte explicaţia literaturii prin ba- 
za social-economică, proprie ţărilor socialiste, este tocmai revellireu la :.-indin) 
ppereioI, la or9anizmea., structura şi originalitatea lor şi a curentelor nuţionall'. Este 
semnificativ faptul că chiar în Franţe] s·a produs un revirimellt în acest sens. Com- 
paraistul Rone E:tiemble, profesor Ia Sorbona, intr-o polemică. răsunătoare, Compa. 
ra.i:son n'est pos [(IiSUl1. Lo Crise de 1a litlc;r(r[ute compw'ee (1963), a denuntat 5caderile 
metodei europene. Dupii el, noţiunea goetheeană de Vv'elUitewtur trebuie extinsă 
âsupHI tuturor lărilor ain lume, 1TI.ari sau m.ici, pînă in China, .Japonia şi America 
(le ;,ud, dle căror lfdCilţU inenifr: dU precedat iHiesea Europa În uDele idei, ten- 
dinţe $i tuoduri ele expresie. Pe de altii pa.rte, inleresul cercetării comparatlste nu 
se poate limita la factorul emitător. Studiul trebui," să ildîncei.lsc21 în parlkulm 
contribuţia .!ac[o.ru]ui receptor În asimilu[cu IJIganictl a influentei, 'tra.nspusă în 
creatii originale şiu'alionale, Problema priveşt( deopotriv2J. circulaţia interI1Citionaliî il 
curenteIc,t şi a stilurilor, il temclori şi Il motivelor care apnr adaptate şi difcwntiate 
de. la ţarii ']'a tarci, potl1ivitsituaţici locale şpeciflce. ScojJu\ principal nI literatUrii 
comparate este donr o mai bUIlă înţelelere istorkt\ şi estetică <:1 . literalurUo:: Daţi<>- 
nale, considerate. prin compara tie in individualitatea lor particulară. Curentele liie· 
[(lre pf'ivUe ca fenomene internationale, iata una dm temele C0l19resuluiAsocialiei 
Internaţionale de literatură comparată cle la Bel(frad din .1967. 

Această ,,<:r:i'ld a literaturii comparate", care nu s-a rezolvat incă, este marcati! 
prin înmulţlirea lucrărilor teordi'ce, a conferinţe.lor şi el congreselor naţionale şi 
internationale, de apariţia a noi reviste. şi publicaţii,. ca revista comparatstă "Ar· 
cadia" 15.Bonn, de includerea tot mai largă a disciplinei. În programele llniversi- 
tare din lume. Academiile de ştiinţe din Leninwad, Moscova şi Budapesta poseqa 
asemenea institute şi secţii de literatură unJiversală şi comparată. COlegii. noştn 
maghiari au meritul unor iniţiative şi realizari remarcabile, de la revista "Helicon", 
publicatii iCi DelJI(elin Întne i93i)-1944, ca expresie Ci Comisiei internaţionale de 
btorie literară, pînii la volume ca La Iittera!urc comparee en Europe orientale (1963), 
nde aIe Conferintei organizate Ia Budapesta In 1962, culegerile de studii I.iUr:'r(Jture 
!wngroÎse, lWc1'Oture europecnne din HJ6Ci Lilleratwe el Reel din 1967, 


