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PILAH VAZQUEZ CUESTA y MAHlA ALBEHT'INA MENbEZ DA t.trz, Gramatica portu- 
guesa, 2 volume, Madr-id, 1971; 403 41:1 p. 

Sub forma actuală, această Importantă lucrare aparţine, într-o a numită măsură, In mod 
exclusiv primei autoare, profesoară la Universitatea Autonomă din Madrid. Căci cealaltă autoare 
a decedat inainte de apariţia ediţiei precedente (1961), care a fost a doua, iar cea de faţă prezintă 
adnusuri şi îmbunătăţiri considerabile. Lucrarca este concepută, Incă de la început, ca un rnonu- 
al. (De aceea a apăru L în seria intltu.la tii astfel a blnecunoscutel Edituri Gredos). Cartea se adre- 
sează studenţilor, dar nu numai lor ci şi unui public mai larg, fără ca prin aceasta să nu fie a- 
desen de folos şi specialiştilor' chiar celora cu preocupări obişnuite în domeniul limbii portugheze 
şi al diverselor ei variante. Aşa se explică, Înainte de toate, caracterul ei enciclopedic şi, con- 
secinţă logică, tratarea materiei supuse studiului cu ajutorul mai multor metode. 

Într-adevăr, partea pe care ali numi-o introductivă. în total circa 300 de pagini, se ocupă 
de geografia" limbii portugheze, nu numai în sensul că descrie amănunţit extinderea ei 
în spaţiu pe întreg glohul, ci şi In sens strict lingvistic, căci ne prezintă, cI asemenea în detaliu 
variantele geografice ale acestui idiom. Trebuie precizat, În sfîrşit, că, pentru cele două 11Ia ri 
zone de limbă pcrtugheză - este vorba de Portugalia şi de Brazilia L, unde a luat fiinţă de 
mult un aspect standard al ei, diferit Într-o măsură destul de însemnată de la una la alta, sint 
studiate şi aspectele familiar, popular şi, după caz, teritorial. Un loc aparte ocupă dialectul 
galician (sp. galle{Jo), care, cum se ştie, este vorbit in Spania. D-na Văzquez Cuesta trece drept 
unul dintre cei mai buni cunoscători ai acestei variante, extrem de interesante şi pentru lingvis- 
tica generală. De aceea lectura capitolului respectiv interesează şi, poate chiar mai ales, pe Iec- 
I.orii cu formaţie serioasă de rnrnaniştl şi de lingvişti În general. 

Tot acestei prime părţi, pe care am numit-o introductivă, ii apar-ţin şi capitolele privi- 
toare la istoria" Iimbti portugheze: perioadele de dezvoltare şi evoluţia ei in Brazilia, urmată 
de istoria propriu - zisă, adică internă, a Ioncticii şi a lexicului (acesta din urmă, după originea 
elementelor alcătuitoarc). 

Partea a doua a lucrării conţine o prezentare descriptivă a portughezei actuale pe com- 
partunente: Ionetică, morfologie, sintaxă. Lipseşte loxicul, pentru că el apare in "introducere" 
(v.cele spu se imediat mai sus), dar, probabil, şi din cauză că nu aparţine gramaticii. Capitolul 
conSacrat Ioneticli se ocupă, foarte pe larg, şi de ortografie: istoricul şi sisteomul ei actual a- 
cesta din urmă, cu toate normele Iui generale şi cu aplicarea practică a lor). Morfologia şi sin- 
taxa ocupă cite un număr de pagini aproximativ la fel de mare, în total peste 200. Faptul se 
eXplică, presupun, prin luarea in consideratle numai a sintaxei părţilor de vorbire: prezentarea 
normelor diverselor clase de cuvinte şi aceea a folosirii lor în vorbire se echilibrează din punctul 
de vedere al spaţiului acordat fiecăruia dintre cele două aspecte sub care apar în uzul curent 
al limbii. 
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Ultimele pagini ale lucrării conţin un bogat şi interesant indice, cu cinci sub- 
diviziuni: ,,!lume proprii" (autori de studii lingvistice şi filologice, dar şi de texte din 
care se dau foarte bogatelc citate ilustrative), toponimc, etimologii latineşti, cuvinte (por- 
tugheze) şi materii. Acest indice este cu atît mai preţios, cu ctt, aşa cum rezultă din 
prezcutarea de p in â aici, fără el, lIJl cititor, fie şi avizat, ar avea dificultăţi In ce pri- 
veşte consultarea lucrării, care sulcră din pricina caracterului ei teoretic (in intenţia 
aut oarelor) exhaustiv şi, drept conseclnţ ă inevitabilă, prea puţin sistematic. Dorinţa de 
a informa cît mai complet pe cei cărora li se adresează această carte se manifestă, concret 
şi extrem de util, prin bibliografia, care se dă la sfîrşitul fiecărui capitol (bil1(l11ţelcs, 
pentru problemele tratate acolo). In aceste liste bibliografice întîlnim şi destule nume 
de-ale compatrioţilor noştri, ceea ce 11U trehuie să ne surprindă, dat fiind că d-na Vâz- 
qucz Cuesta a fost de citeva ori în România şi ne poate nt lllzn , fără dif'lcu ltă tl, Jimha, 
pen tru necestt ătrlc activităţii d-sale ştiinţifice. 

Pentru o nouă ediţie a acestei Iucrărt, care sînt sigur Cii IlU va In l lrz ia mult, 
se impune intocmirea unui capitol despre sintaxa frazei şi, in măsura posibilului, o sis- 
tematizare mai accesibilă a materiei. 

l otqit Iordan. 

LADISLA V ZGUSTA, Monua! o] t.cxico qrapluţ, Prahn , Putilishlng H ou sc of I:he 
Czechoslo vak Academy of Sciences, 1971, :358 p, 

Gramaticile şi dlcţtonnrele pot fi considerate primele realizări pru ct.ice ale ling- 
vlstlcii. Ele răspundeau unor nevoi sociale : primele, la început sub imperiul logicii, urmau 
să explice şi s,1 norrnezc anumite realilăţ.i lingvistice, celelalte (cu obîrşia în vechile 
gtosarc) îşi asumau, pe lîngă rolul informativ-normativ, funcţia de a preciza legătura 
dintre cuvinte şi realitate şi de a stahili echivalcn te intre cuvinte din limbi diferite. Dar, 
deşi lexicografia are o tra diţlc ce cuprinde mai multe secole, foarte rar experienţa me- 
todologică din acest sector a fost organizată şi prezentată sub forma unui sistem a rt i- 
culat de principii. Nevoia unei astfel de lucrări metodologice s-a făcut simţită permanent, 
iar în zilele noastre in chip deosebit, dacă ţinem cont de condiţiile politice şi sociale 
moderne: creşterea numărului limbilor ce trebuie st an darrliza t.e într-o formă scrisă şi 
ne.cesl t ă ţ i le create de accentuarea schimbului internaţtonal de valori, ambele cerînd un 
număr sporit de dicţionare de t oa te tipurile. 

Cartea profesorului praghez La disla v Zgu s ta răspun de tocmai acestui dezl deru t, 
abo rd ln d problemele pe care le ridică lexicografia atît ea teorie propriu-zisă, cit şi ca 
practică de alcătuire a dlcţlouare!or, Fără îndoială, problemele nu sînt noi şi nlcl solu- 
ţiile nu depăşesc modul ohlsnutt de tratare, importanţa cea mai mare a lucrării constind 
ÎIl caracterul ei sintetic, În capncitntea de a prez cn ta aspectele esen ţla!e ale disciplinei. 

Conceput ca un lot principial, cu aplicabilitate spe claiă la limbile orientale, ],[(1- 
!lUal11Z de lexicooraţic n u este nu mal dcclt o lucrare "didactic.ă", eum ne-ar sugera titlul, 
ci una eli un Ori7.flllt mult mai larg din punel de vedere teorelic. Dealtfel, însuşi ohiectul 
cercctării îl sileşte pe Hutor să procedeze astfel, deoarece, dup{t propriile-i o.bservaţii, 
teoria lexicografieă este legată de toate disciplinile care studiază sistemul lexical al limbii: 
semantica, lexicologia, gramatica, stilistica (v. p. 15). Şi discipliniIe conexe se pot inllJulţi, 
dacă ne gîndim chiar Ilumai la cazul dicţionarl1lui mOllolingv, unde putem adăuga diu- 
leclologia, istoria limbii, logica limbajului, de care practica lexieografică nu se poate 
dispensa. 

Adăugînd la acestea şi allt ohservaţii : 1) lexicograful lucrează cu (enomene deschise, 
2) precizarea înţelesului lllliUtţilor lexiealc prezintă în sine o mare dificultate, 3) exist:! 
un con trast Între munca teoretic-ştiinţifieă a Jexicografului şi destinaţia practică a dicţio- 
narului, autorul conchide că este firească remarca lui H. A. Gleasoll, care aprecia eă al- 
eătuirea ullui dicţionar este o activitate difieilă ee necesită un mare volum de mUlw{t, 
o bogată illforma(.ie şi o confruntare permanenUi cu realitatea lingvistieă. 
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Primul şi cel mai lnlins capitol al lucrării (Lexical meanituj) abordează probleme 
ce rezultă din preciznrca sen su lui cuvîntului, a legăturii acestuia eu realitatea desemnată 
i a modului In care trebuie tratate tntr-un dlcti onnr diferite elemente lexicale. Nu lipsese 
chestiuni legale de s luoni rnie, pollscmic şi o m onimie. 

Prublc rna scnsului cuvintului este pentru Jexicograf capitală; el nu-şi pnaLe pre- 
ciza insă lucrurile decil în practica lcxicograficii lnsăşl, Dificultat.ea cea mai mare con stă 
în faptul că. Ic.x icogrnIu l nu poate obţine cuvîntul "ca o parte a sistemului limbii", prin 
urmare In forma lui generală CII ln ţ.clex n otloual pur, ci arc de-a face nurnui cu un nu m ăr 
de folosiri concrete, de la care trebuie s(1 se ridice la sfera no l.ion ală şi s-o reconstituie 
integral. De aceea, Zgllsta se opreste un moment peutm a diseca sensu l lexical în COIll- 
ponentelc i re la Lii le sale (p. 27 ·-47). Acceptînd triunghiul lui Ogden şi Hichar d-, ana- 
liza se opreşte, mai ales, asupra relaţiilor dintre cele trei aspecte ale problemei: deuo- 
iolum, expression, desi qnatu ni. Intre dcnoluiutn (obiect) şi cxprcssion (Larma unităţii. le- 
xicale) nu este o relaţie direct,'\, ei una mijloclt.ă de desi qnnitun (Înţeles, noţiune). O ob- 
servaţie interesantă este aceea că limbile lIU Iraumeut eaz ă Întotdeauna la fel realitatea 
şi de aceea nu vor avea nici dcsi qttot« identice. Poate exista astfel Într-o limbă. noţiunea 
"mînă", dar poate lipsi cea de "hraţ.". Similitudinile sint strict valabile, în acest sens, 
nu mal in cazul ştiinţelor, unde segmentarea se face printr-un procedeu analitic gene- 
ralizat. 

O altă problemă, discutată în acest articol, este aceea a modului cum trebuie 
tratate ele Icxicograt cuvintele nominale şi cele care arată ruan iîest ări de 3 l.itu dinc. Ele 
trchuie aborda te diferit, "in cazul cu vin telor nominale lexicograful încearcă să descrie 
conceptul; În cazul ma n ites tărilur de atitudine încearcă să descrie atitudinile si «si m- 
prea» vor bit or ulul" (p. :i6). O analiză specific dllcrcn lială trebuie aplicată, de asemenea, 
cuvintelor deictice (engl. lhis, t hatş, cuantificatorilor (uuuiernle obişnuite), operatorilor 
propoz ittnnnli şi gruruaticuli (u ni tâ ti lcx ica le de relaţie). Pentru Iexicovraf lucrul cel mai 
importan t este de a găsi şi în aceste cazuri "ce informaţii pom tă ele, cum stnt folo- 
site În ln\.elesurile cele mai importante, şi sii le imagineze şi să le prezinte după 
Jllodelul conceptual al cuvintelor Iloţionale" (p. :37). Autorul subliniază cii de cele mai 
multe ori cuvintele nu au numai un singul' Î.nţcles, sau că dintr-un anumit sens primar 
au evoluat În timp sensuri secundare, adiacente. Aiei este, poate, problema cea mai 
grca pe care trebuie să () dezlege lexicograful. Astfel, nn cuvînt poliscmantic (cu lllai 
multe sensuri care la rîndul lor pot avea aspect denotativ sau cOJ1otativ in funcţie de 
utilizare) poate fi considerat ca alcătuit din sensuri directe şi nOll-di'·ecte (transferate, spe- 
cializate, Iigul'8te, ocazionale). În toală această multitudine se poate distinge însă un 
s C Il S dom i n a 11 t, definit de Zgusta, în profil psihologic, ra fiind primul gîndit de 
majoritatea vorbitorilor li mbii (p. 6-1). 

Cît privql( omonimia, auto1'ul acde că poate fi rezo!vatft prin etimologic, f1c- 
xiune, regim de prefixe, sul'ixe etc. şi prin familii lexicale. 

În cazul sinollimiei se face distincţie Între [) identitate absolut,! de sens (syIl011ymy) 
şi () foarte llJare similaritate Între sensuri (ncar-synonYl/lY). Cuvintele sInt sinonime 
cin tI eoilleid În denotaiie, cOllolaţ.ie şi oferă ele aplica1"(; dacă restricţia nu se respectă 
in lina din laturile sale, avem a face eu sinonime upropiaU: (p. 90). Şi pentru că 1ic- 
care din cele două aspecte prezintă şi posibilitatea de grad redus, de parţialitate, 
autorul conchide e:1 sinonintia prezintă patru ipostaze: sinonim, sinonim partial, sinonim 
apropiat, sinonim apropia! pur/ial. Sub denumirea sinonim apropial se pot însuma un 
foarte lUare număr de cuvinte care, Într-llii fel sau altul, îşi justifică () astfel de ctichc·· 
tare În funcţie de cuvintul dat. 

Următoarele două capitole (FoJ'mal val'ia!iO/1 of words, Combil1Cltion of words) tra- 
tează al doilea aspect important pe care trebuie să-I aibă 1n vedere lexicograful : forma 
cuvintelor, pînă unde trehuie să meargă reprezenlarea variaţiilol' de {ormă într-un dic- 
ţionar. 

1 Kurt Baldingcl' nuanţează schema, dlndu-i aspect trapezoidal (el. Teoria se. 
mânlica. llâcia !lJW scmânUca mode1'11a, Madrid, 1971, p. 156). 
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Este bine - crede Zgusta - ca aspectul parn digrnnt ic, cel al deri văril şi al corn- 
punerii să fie cît mai bine reprezentate de dicţionar. Prin compunere (care poate genera 
"unităţi lexicale din mai multe cuvint e" multitnot â lexical unils) , mai ales, se pot obţine 
noi dimensiuni formale sau diferenţe de sens care neaparat trebuie consemnate. In sfirşit, 
trebuie menţionate posibilităţile de combinare ale cuvintelor, rcgimu! lor siu tuctlco- 
morfologic. 

Capitol ul al patrulea t v oriotion in lan qtuuţe) este destinat problemelor segmen- 
tării limbii şi relaţiei dintre segmente. Aici sînt stnhili te indicaţiile istorice, legate de, 
evo luţia limbii, pe care trebuie să le con ţină dicţionarul. 

Insuşin dn-şi definiţia dicţionarului după C. C. Berg (l'ize iUPC8 oF tlici ioruiries) 
autorul întreprinde o clasificare a dictionarelor, mai int.li în enciclopedic" şi lingvistice 
şi apoi din ce în ce mai nuantat. 

Cu capitolul al şaselea ( Tlie monolin qual dictionaru) ne întoarcem ia redactarea 
lexicografică. Pentru dicţionarul mon ollng v se pun inrţial dou ă probleme: prima, ana- 
liza teoretică a Iimhii a v ut e în vedere, precizarea modului ei ele organizare, a segmen- 
tării ei şi a relaţiilor dintre segmente, şi, a doua, precizarea tipului de dlcţionar care 
va fi alcătuit. De aici decurge natura normelor care vor sta la baz a Incrărti, modul de 
colectare a rnatcrlalului şi sursele acestuia, alcătuirea şi ordonarea articolelor. 

Fără îndoială, fiecare limbă prezintă, pe l1ngă o mare eantltate de material, de 
provenienţă foarte diferită, şi o mare varietate de moduri Il! care sînt folosite unităţile 
lexicale. Din această multitudine de fapte lexicograf'ul, În funcţie de limitele lucrării 
sale, trebuie să aleagă ceea ce este reprezentativ. Aşa că nu vor lipsi din sursele unui. dlc- 
tionar monolingv lucrările belctristice şi ni ci cele J1I:Jj uz unle Lexte Ieglslat ive, adminis- 
trative et c., precum şi o bună parte din lucrările cu caracter ştiinţific. Publicaţiile 
pun prublcme deosebite: ele folosesc În mare măsură expresii ocazionale şi neologisme 
efemere, dar prczlntă avantajul cii pot furniza texte du t.abile În foarte multe stiluri 
(p, 226). 

Cu privire la aşa-numitul context lcxico qruţic, Zgusta not enz ă: .. contextul Iexico- 
grafic ... este acea parte a contextului verbal care ne permite s;l distingem cu ce semni- 
ficaţie este aplicat cuvintul În discuţie şi să percepem ce! put.in citeva din triîsăturile 
lui semantice şi proprlet ăttle lui gramaticale; el poate Ii orictt de scurt, dar cit mai 
dar posibil" (p. 227). 

Informatorii, pe care Zgllsta îi preferă mai d egr ab ă cu un grad înalt de cducatiu, 
urmează să furnizeze două Ielu ri de materiale: precizăr! lingvistice legate de anumite 
domenii şi informatii asupra materialului colocvial al dicţionarului. Printre sursele dictio- 
narului aut orul citează ca ur: izvor e5en1,131 celetalt« lucrări Iex icograffce ale limbii, deja 
elaborate, indiferent ele profilul lor, care oferă modalităţi diferite de tratare a unor pro- 
bleme similare. 

Materialul obţinut trebuie supus unei prelucrărl arnănun ţit e de selecţie şi sintezil 
În urma căreia se trece la alcătuirea articolelor propriu-zise. Un astfel de articol arc două 
părti : 1) unitatea lexicală însiişi (le mma) , 2Î toate celelalte informaţii. în cadrul primei 
părţi se dau in dicattl morfologke, eventualele cleviaţii paTudigrnaticc, indicaţii de pro- 
l1J.mţie, indicatii etimologice. (Observăm uşor în acest sistem sugestiile pe care i le-a 
procurat autorului Oxford BI1qlisl! Dictionary, din carc, dealtfel, ia de multe ori materialul 
ilus trativ). 

Autorul se opwşte pe la]'g asupra definiţiei lexicogmIicc. Esenţa acesteia şi core- 
la ţia ci cu definiţia logieil pun probleme interesante. Între definiţia logică şi cea lexi- 
cografieă există foarte iJJ.ulte puncte comune, dar şi elemente distinctive, Dintre acestea 
din urmă cel mai important este faptul că in vreme ee definiţia logic.iî. trebuie SI1 se 
identifice, fărl!. echivoc, cu întregul obiect definit (defillicndllm), adică să-i epuizeze 
sfera, In cazul celcilalte se realizează o enulllerare, numai, a celor mai importante tră- 
sături somantice ale unităţ.li lexicale definite, eare sînt suficiente Îll a o diferenţia de alte 
unităţi. Aşadar, prima fiind exhaustivă, a dona este parţial-seleetivă. În locul defini- 
ţiei explicativ-analitice se pot folosi uneori sinonime propriu-zise sau sinonime apro- 
piate; alteori cele două procedee se pot combina, foJosirea unei metode sau a alteia 
depinzind, în ultimă instanţă, de dimensiunile, tipul şi destinaţia dicţionarului. 
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Întrucît articolul de dicţionar conţine, în mai mare sau în mai mică măsură, o 
sumă de exemple menite să ilustreze posibilităţile de combinare a cuvintului şi folosirea 
lui sub diferite aspecte, se poate alcătui o imagine a nuanţelor lui contextuale, a măsurii 
in care este Intrebuintat, a primelor sale utilizări, a sferei de aplicare, a combinaţiilor 
a trlbutlve sau adverblale posibile, a cornplernentclor tipice în cazul verbului, a diferitelor 
lui utilizări ca sinonim propriu-zis sau sinonim apropiat etc. Pornind de la aceste p re- 
misc, Zgusta afirmă, pe drept cuvînt, cii exemplele incluse în articol nu trebuie consi- 
derate un material adiţional, un balast, ci o parte integrantă a articolului, un element 
esenţial al structurii acestuia. 

Trăsăturile normative şi funcţia didactică a dicţionarului sînt aspecte pragma- 
tice ale rezultatului muncii Iexicografului, care, după cum notează şi .Ie an Dubois-, au 
un mare rol în integrarea, în contextul naţional, a indivizilor. 

În cazul dicţionarului bilingv (tratat de autor în capitolul The bilinţţtuil dicl io- 
tiatq), problema cheie este stabilirea cchlvalcntclur den otative şi conotative intre cele 
două Iirn bi : limba din care se traduce şi limba In care se traduce (t.he source-lnn qua qe , 
ilie iarqct luuţţuu qe), 

Cartea lui Ladislav Zgusta sintetizează experienţa celor mai de seamă lucrări lexlco- 
grafice europene, completată cu experienţa autorului însuşi. Structura .Munuoluiui cu 
aspect tr iadic (înţeles lexical, forma şi combinnrea cuvintelor, tipologia dicţionarelor) 
corespunde întru totul scopului propus: prezentarea specificului activităţii lexicograficc, 
a tuturor problemelor esenţiale legat.e de aceasta. Putem, ele aceea, considera că un 
redactor al Dicţionarului limbii române, sau al unui alt dicţionar, va găsi permanent 
aici su gcstt! şi lămuriri în legătură cu problemele activităţii. sale. Avem prin această 
lucrare un îndreptar bine s l.ru ctura t şi frumos prezentat, cu exe m pltttcărt şi explicaţii. 
Chestiunile pc care Zgllsta le prezintă sub aspectul lor general pot fi nuanţate şi puse 
în legătură directă eu aspectele concrete pe care le prezintă elabornrea dicţionarului 
unei limbi anumite. De aceea, ţinînd cont de experienţa de aproape donă secole a Iexico- 
grafiei româneşti n-ar fi Iipsitri de interes o lucrare care să dezbată prnhlernutica spe- 
etală pe care () pune elaborarea unui dicţionar al limbii române. 

Consolatioti of Iexico qr aplnţ, cu care îşi încheie autorul paginile, dovedeşte afec- 
ţiunea mărturisită pentru disciplină; munca lexicografului este, aşa cum afirma şi prin- 
cipial, grea şi anevoioasă, dar .Lexico qruî ia are ţ rnrnusetrrs şi suiisţactii!e ei". 

Ioan Oprea 

1. HIZESCU, H. Tikiin, Omul şi opera, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1971, 188 p 

Cercetarea vieţii şi î acttvi l.ât.ii lui H. Tiktin a constituit pentru 1. Rizescu o 
prcocnpare constnntă. Primului său studiu, care datează mcă din 195,1 (Unele contri- 
buiii la reconsiderarea operei lui H. Tikiinr), i-au urmat altele publicate în "Studii şi cer- 
cetări lingvistice" şi în "Limba romană", ultimul dintre ele apărînd în anul 1968. Mo- 
nografia discutată aici reprezintă, aşadar, o reluare a acestor contribuţii, cărora li s-au 
adăugat noile cercetări întreprinse de autor în scopul completării informaţiilor biografice, 
precum şi privirea de sinteză pe care a făcu t-o p osib ilă studiul global al vieţii şi operei 
lui H. Tiktin. 

Pentru materialul informativ necesar, I. Hiz escu a cercetat arhiva personală a 
lui H. Tiktin, fondul ele scrisori de la Biblioteca Aca dcrnlel şi documentele aflate la 
Arhivele Statului din Bucuresti şi Iaşi. Informaţii preţioase în legătură cu activitatea 
didactlcă a lingvistului (la seminarul de limbi orientale al Universităţii din Berlin) a 
primit şi de la Iingvfştil din H. D. Germană (prof.W. Draeger ş. a.). De asemenea, 
membrii familiei, şi mai ales fiica lui TikLin, Gertruda Tiktin, au pus la dispoziţia au- 

1 Jean Dubois, Dicliollnaire el discollrs didacliqlZe, în "Languages", 19, 1970, p. 4:3.· 
2 ser. V,. 19'54, nI'. 3 --4, p. tlO9 -. 432, 
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t.orului scrisorile, documentelc şi cărţ lle care s-au rn ai păstrat din hiblioteca aceluia care 
a alcătuit Dicţionarul român-german. 

Monograrta începe cu o privire qcneral ă asupra vietii si operei lui Il. TU;!iIl. Ca- 
pitolul respectiv este, de fapt, o prcf'aţ.ă a cărţlt : autorul pl'czilltii paralel evvnirncn tr-Ie 
mai însemnate elin viaţa lui Tiklin şi activitatea ştiinţifică a acest.ula. Opera Iing vist.ulul 
este schitat ă în linii mari şi prezentată aici cronologic, spre deosebire de celelalte ca- 
pitole, unele est c urmărit ă, cum c şi firesc, pe prohleme. Date inedite şi deosebit .dc in- 
teresante conţine discursul în limba gennan:l (tradus de autorul monografiei) rostit de 
Tiktin la "Allgemciller Dcu tscher Neuphllologcn Vcrban d " cu prilejul săruătorirt! 
sale la il 80-a aniversare. în acest testament ştiinţific al In vătatului este descrisii munca 
pasionată şi stăruitoare pentru elaborarea dletionurulut, căruia 'I'Ikt in i-a consacrat cei 
mai rodnici ani ai vieţii sale. Tot atunci a evocat şi prietenia cu M. Eminescu, despre 
care spunea: "EI m-a iniţiat în literatura română de la Inceputurile ei şi prin el am cu- 
noscut limba poporului, Jirnbă a cărei importanţă Încă nu era apreciată pe atunci decît 
de puţini. Lecturile făcute împreună cu Eminescu şi explicaţiile pe care mi le-a dat ni 
această ocazie acest excelent cunoscător al limbii sale materne mi-au prilejuit o mulţime 
de constatări lexicograficc, gramalicale, literare şi istorice" (vezi p. 10). 

Cea mai mare partc a monografiei este consacrută sturllului operei lingvistice li 
lui H. Tiktin. Sîn t urmărite preocupările de teorie a Iim bii, activitatea de filolog şi 
preocupările de clialectologie. Este apoi schiţată conceptia lui 'I'iktin despre scrierea limbii 
române şi contribuţia lui la studiul sistemului fonetic al limbii române. Ultimele două 
capitole se ocupă de analiza studiilor de gra matlcă şi a operei lexieografice. Pentru 
aceste capitole finale s-au rezervat cele mai multe pagini ale cărţii, lucru firesc, avînd in 
vedere contribuţia remarcabili! a Iingvlst.u lul în domeniile respective. 

1. Rizescu a consacrat Diciioncrului român- gtl'man, Rumiintscli-deutsches IV ârter- 
b ucli, apărut În trei volume, Între 1895 şi 1925, o analiză co m pctcn t ă. Pentru reali- 
zarea acestei analize autorul a preluat în mod critlc tot ce s-a scris despre dicţionar, 
adîncind st.u diul unor aspecte sau discutînd altele care nu mai Iuseseră cercetate. La 
unelc dintre aceste fapte, mai putin cunoscn te, referitoare la munca de redactare a dic- 
tronarulul, ne vom referi In continuare. Cu multă atenţie este urmărit felul în care Ti k 
tin şi-a pregătit baza documentară necesară. Materialul bibliografic u tilizat de lingvist 
pentru alcătuirea acestei opere lexicografice, arată autorul (p. 139), a fost extras elin 
peste 550 de texte, care ilustrau cele mai variate domenii de actlvitatc. O preocupare 
permanentă, in tot timpul redactării şi tipăririi dicţionarului, era ţinerea la zi a acestei 
bibliografii, completată eu cele mai noi cărti apărute (p. 13\l). Parcurgtnd fişierul care 
a stat la baza dicţtonarulul, aflat la Institutul de lingvistică din Cluj, r. Rizcscu a ob ţtnu t 
inforrnn ţh foarte interesante în legătunl. cu modul în care lucra 'I'ikt.in. Pc fiecare fiŞtl 
este Însemnat, In partea de sus, cuvîntul respectiv i sensul la care va fi f'olosit.â fişa. 
Citatele slnt lraduse în limba germană, iar În partea de jos a fişei este uneori HotaUI 
şi etimologia. Numărul de fişe existente În fişier la fiecare cuvînt este cu mult lllai 
mare decît nUlllllrll1 fişelor întrebuinţate în dicţionar. Astfel, la cuvin tul oaste In fişier 
exisUl 30 de citate, iar În dicţionar apar 7. Din consultarea fişierului autorul a stabi- 
lit şi cîteva dintre criteriile de selecţ.ie a citatelor. De pildil, un criteriu esenţial era va- 
loarea scriitorului din earc provenea eitatuI,eeIc mai multe fiind extrase elin opera 
marilor scriitori (p. 154). 1. HizesclI a Întreprins şi o anaUzil detaliată şi competcllt,1 a 
"elemen telor constitutive" ale articolelor din Dic{ional'l11 român-german (p. 1 ,14 ·-115). 
În ceea ce priveşte clasificarea sensurilor unui cuvînt, făcută In functie de vechimea 
atesHirilol' (de unde reiese şi .,caracterul istoric al dicţionarului"), autorul e{tl'ţ.ij suh- 
liniază că. aceasta este intotdeauna hine rezolvată . 

.. Observaţii anUllllll1ţite se fac şi în privinla indicaţiilor gramaticale date de Tik- 
tin. In mod special, I. Rizescu a urmărit illdica\.iile utilizate la verbe. Kumai pentru 
a avca, de exemplu, .,observal)ile sînt atît de numeroase, Înclt avem impresia că ar fi 
() pagină dintr-o lucrare de gramatică istorict şi nu dintr-Ull dicţionar" (p. 156). O aten- 
ţie deosehită a arătat I. Hizescu pentru modul in eare in Dicţionarul român-german a 
fost rezolvată problema etimologiilor. Indicaţiile etimologice date sînt aproape toate 
exacte. Un alt merit al lui Tiktin, observă I. Hizescu, este acela de a indica, atunci cînd 
etimologia unui cuvint este nesigurol, "forma cuvîntului In diferite limbi romanice şi 
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xlave, in albaneză et.c., eli diferenţele şi asemănările semantice respective" (p. 1(8), 
prin aceasta pregătind "datele necesare în vederea clarificăril ulterioare a etimologiei" 
(p. 1(8). Autorul subliniază preocuparea permanentă a lexicografului pentru stabilirea 
sau pentru clarificarea unor etimologii, preeum şi faptul că interesul pentru deseoperirea 
etimologiilor nu l-a părăsit pe 'I'l k l in niciodată. Se relatează astfel faptul deosebit de 
semnificativ că la virsta de 85 de ani, Într-o scrisoare către Sex til Puşca riu, TikLin dis- 
cuta cuvîntul lado, pentru care propunea ca e timon v. si. miaâa (p. 27 28). Formal, 
aşa ClIllI arnt ă şi 1. Rizescu, Dicttonarul român-gel'man face pa rLe din categoria dicţio- 
narelor bilingve. Este mdreptătltă totuşi clasificarea lui şi întrc dicţionarele generale 
exp llcntive aparţinînd lexicografiei unilingve2• Considera t Incă de la apariţie "ca un eve- 
niment de seamă în lumea ş tilrrţlfică " (p. 1(i), dicţ.ionarul a fost primit şi discutat, aşa 
cum reiese şi din lista completă a receuzenttlor alcătuită de autor (p. 179), cu Ull bine 
meritat interes. După :11 de ani de la tipărirea ultimului volum, acad. 1. Iordan îl carac- 
teriza astfel: "În ciuda titlului, modest şi cam didactic, această operă lexicografică (de 
aproape 2000 pagini 1n _ţe) este, în momentul de faţil, cel mai bun dicţionar complet al 
limbii noastre':", 

Cartea lui 1. Hlzescu se Incheie eu un interesant capitol de Anexe, care include 
comentariul corespondenţei lui T'lkt.ln (a corespondat, printre alţii, cu B. P. Haşdeu, N. 
Iorga, Ov. Densuslanu, S. Puşcartu, Al. Vla hută , I. L. Caragiale, I. Slavici, Gh. T. Kirileanu 
A. Mussafia, W. Meyer-Lăbke, Kr. Sandfcld , M. Bartoti ş. a.), un subcapitol dedicat act i 
viLăţii literare şi llll repertoriu bibliografic care cuprinde lista lucrărllor publicate de lingvist 

Victoria Zăsiroiu 

VALEH.IA GUTU ROMALO, Corectitudine şi greşeală, Bucureşti, Editura ştii n 
ţifidi, 1 \)72, 21':5 p. 

Punînd in relatie termenii de coreclitudine şi greşealâ, Valeria Guţu Hornalo a 
tinnt seama de obligaţiile proprii unei scrieri de "cullivare a llrnhll? : o confruntare a 
greşeli! cu norma duce la condamnarea greşelii şi, prin aceasta, la rcstahillrca nive- 

lului de corectitudine în limbă. Situînd însă greşeala, ea fapt in sijlc, ca proces, In evo- luţia limbii, Valeria GUÎn Romalo şi-a rezervat şi dreptul de a-şiJeontinua investigaţiile 
teoretice antertoare, al căror obiect este limba română actuală ca sistem: între corec- 
tituâine şi qreşeal ă se manifestă însăşi viaţa limbii; greşeala 'te unul din factorii care 
mulează continuu vorbirea pc relieful gIndirii. 

Chiar dacă, cu acest punct de vedere, cadrul cercetiiri.i s-a putut considerabil 
lărgi, cartea Valeriei Guţu Homalo IlU îşi justifică totuşi pe deplin subtitlul, Limba 
română de azi, făcut să sugereze intenţia dc cuprindere, fie şi În forma nnei schiţe, a 
stării actuale a limbii române. Similitudinea cu titlul sc.rierii, funclamcntală În acest 
domeniu, a acad. Iorgu Iordan (Limba română actuală) este ele natură să scoată în 
evidentă acest fapt. Avem în vedere nu atît situaţia cantitativă, redusă, a materialului 
ilustrativ, cît, mai ales, restringerea acestuia la un singur scctor al limbii literare - 
aeela al stilului publicistic. 

Întruclt investigaţia priveşte de fapt numai stilul publieistic, credem că. ar fi 
fost util să se sh'iruiascil lllai mult asupra specificului acestuia. S-ar fi putut ajunge 
la j)lIIwte de vedere mai bine precizate, mai diferenţiate (şi mai prccaute) asupra unor 
manifestări precum cultismul, clişeul verbal (şablomil c.hiar), brcvi!ocvenţa şi altele. Nu 
ne-am propus însă să ne oprim asupra aeestor lucruri, care ţin de organizarea cărţii, 
de modul ei de tratare, ci doar să aducem în diseuţie citeva date suplimentare, în legă· 

reşti, 
2 I. Cotcanu şi r. Dănăilă, Introducere În linglJislica şi filologia /'omâneascâ, Bucu- 
1970, p. 134. 
 Limba română contemporană. Bucureşti, 1965, :p. 130, 
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tură cu cîteva din cazurile semnalate. Deoarece factorul expresiv, stilistic a fost mai 
puţin solicitat In cercetarea de faţă, am lnslsta t În cele ce urmează asupra cîtorva d intrr: 
situaţiile care îl reclarnau într-o mai mare măsură. Natura materialului a făcut ca multe 
dintre aceste srtuaţii să re prezinte manifestări stiJistic.c minore, chiar eşu al e. Nil ain 
urmărit. însă decît rnecan isruul de producere a lor, în ca drul vie ţiî lirnbaj ului. 

Respeet1ndplanul cărţii, începem cu unele fenomene gramaticale aberante sem- 
nalate, prin care am putut recunoaste procesul de infiltrare in "geometria" limbii 
a factorului expresiv. Astfel, resuscitarea sau exttn derna uzului unor forme pron oru iua Ie 
scurte (-i, -ne ş. a.), substtt.uin d formelc curente (său, nostru ş. a.), s-ar putea interpreta 
in legătură cu tendinţa către dinamism şi către amploare a frazei moderne (din care 
pot decurge şi tentattile unor cadenţe, unor son orrtă ţi noi). Apariţia unui -Î pcstpus, 
tn locul obişnuitului lui, într-o frază largă şi sinuoasă, îi dă cursrvltat.e ; totodată, preg- 
nanta formei concentrate, redusă la un sunet unic, imprimă constructiei - "Jnţelepc.iunea-i" 
faţă de "înţelepciunea lui" (p. 9fJ), tn punctul indicat de aceasta, o directie ascen dcn tă , 
care devine un mod propriu de a articula gîndirea. Efecte similare ar putea fi recun oscu le 
şi într-o formulare de tipul "privirile ne erau atrase" -- faţă de "privirlle noastre erau 
atrasc" (p. 101), unde mai organicul ne di! frazei un aspect mai compact, sugerînd, tot- 
odată, o angajare mai puternică, totală, a subiectului în acţtu nea numită de verb. In- 
serarea suplimentară a formei scurte îl, în exemplul "actriţa îl arc partener pe ... " (p , 
101), nu rămîne superfluuă, de vreme ce pune în evidenţă, prin anticipare, unul din 
termenii construcţiei. Nu este atit un element de expresivitate ca, mai curînd,. un pro- 
cedeu gramatical care are în vedere comunicarea unei idei sup lirucn tare În' legătură 
cu termenul pe care îl dublează (ideea de "notorietate", aici). 

Unele cazuri de articulare a numelor, care se sustrag normei gramaticale, pot, 
de asemenea, sugera prezenţa în jurul comunicării a unor zone expresive uşor identifi- 
cabile. "Substantivul nearticulat poate fi mai expresiv, pentru că denumeşte noţiunea 
ca specie < ... ), prin urmare dă acesteia o semnificaţie generală:", după cum prezenţa 
nu întru totul necesară a unei forme de articol nehotărît ar putea insinua, cum se con- 
stată şi In cazurile prezentate de autoare, o atitudine oarecum contrară, de reţinere, 
de rezervă, refuzul de a atribui cuvîntului În respectivul context semnificaţia lui de- 
plină. 

Valeria Gutu Romalo aduce în discutie citeva situa tli de folosire improprie, Oare- 
cum deviată, a unor forme prepozl.tioualc şi conjunctionalc. Calificîn dn-Ie adesea drept 
greşeli, autoarea trece mai grăbit. peste cuvenitele interpretări care arată o stare dc 
alunecare, de mobilitate in sistem. "Jocul" selectiv în sistemul prepozttionat şi co njunc- 
ţtonal, posibil datorită funcţiilor multiple pc care le cumulează de obicei una şi aceeaşi 
prepoziţie sau conjuncţie, este de fapt o modalitate de restructurare a limbii pe tipare 
mai noi de gindire, tipare care adesea se constituie prin schimbarea unor raporturi lo- 
gice consacrate. Există mo tive SEt credem că tn şi intre, acolo unde uzul comun indică 
pe din şi din/re pot fi mai mult decît un capriciu stilistic, pot sugera, de pildă, o re- 
Iaţie mai lejcră.unai mobl lă ("raporturilc Între oameni", faţă de "raporturile dintre oameni" 
- p. 71), mai complexă. S prijinindu-ne şi pe observaţia acad. Al. Graur-, plecată tot 
de la lucrarea În discuţie, credem că numai în cazuri speciale alt ernarea lui În şi din 
cu Între şi dintre este de domeniul stilisticii şi că, în uzul limbii, ea este obişnuită. Un 
aspect "pretenţios şi ea atare ncrecomandabil" al unor formaţii (echivalente unor Iocu- 
ţiunt prepoztţion.ale) de tipul in ceea ce prineşie (p. 73), in contexte adecvate, exprimă 
adesea o idee de referinţă mai precaută (decît de sau despre), atenuează relaţia de sub- 
ordonare, după cum un gerunziu Cu funcţie prepoziţională -- urmind (p. 74) -- suhsti- 
tuie prepoziţia după, dar formllleazlî mai nuanţat, mai cuprinzător (şi mai p.u ţin banal) 
ideea de succesiune (şi de imitare). Dacă în cazurile construcţiilor prepoziţionale lllll i 
sus discutate factorul stilistic, existent, rămîne totuşi mult subordonat comunicării, î 11 
ultimă instanţă reducindu-se l:J rnodificarea ullor note semantice, revenirea In scris a 

1 lorgu Iordan, Limba română actuală, Iaşi, 19,13, p .. 2n2. 
2 Al. Gram, Valeria GU!11 Romalo, "Corectiiudine şi greşeală (Limba română de 

azi)", in SCL, 1972, nr. 5, p. 5,16. 
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formei arhaice intru. (p. 7;) - care, ele fapt, nu a încetat niciodată cu totul să se în- 
trebuinţeze - poate reprezenta, Într-adevăr, cazul rar al unei manifestări preponderent 
stilistice preluate de o prepoziţie. Sonoritatea arhaizantă a formei pare să fie cauza pre- 
Icrin tci de care se bucură şi care, p ină la lIll punct, o poate justifica în exprimarea 
scrisă, Înclinată către o uşoară artil'icialitate şi un uşor ret.orlsm. Mai păst.rln d încă, 
în valoarea ei abstractă, de relaţia şi de scop, ecourile sensnlui concret, originar, ideea 
de "spaţiu Înlăuntrul căruia se întîmplă ceva sau intră cineva "2, ea poa le imprima fra- 
zei lin timbru aparte, efecte de somptuozitate şi solemniLate. Intr-un context modern, 
ea poate aduce de asemenea un accent contrastant, cu rezonanţe de vechime. 

Apariţia unor forme de plural semnalate de autoare în cazul unor substantive 
din categoria acelora care, prin noţiunile pe care le numesc, muuif'e stă incompatibi- 
litate cu ideea de număr ar putea fi situată în continuarea unor procese similare mai 
vechi ale limbii, prin care marca de plural a trecut, elin semn gramatical, în semn se- 
mantic sau stilistic. Conştiinţa ilegitimiblţii formei de plural a putut declanşa alunecări 
de sens sau numai schim hări de nuanţă în unele din cazurile semnalate ca uzuri grcşite. 
Plurnlnlui proze (p, 87) i-ar putea reveni, prin influenţă franceză, sensul, mai concret, 
de "texte scrise în proză"; analogia cu poezie -- poezii al' putea atenua nota de mini- 
malizare, de diminuare. Definitiv marcate peiorativ par Însă să rămînă cuvinte ea: 
int eicpciune - in ielepcituii, qeniuliiutc - qeni alit ăii. În general, diferenţierea de sens 
în cazul formelor de plural al ahstractelor presupune o -restrfngere a ideii, relativizarea, 
reducerea la proporţiile unui fapt concret .. Notele stilistice se pot insii diferenţia după 
caz şi pot să cuprindă o gamă foarte Iargă. Faţrl de situaţiile de mai sus, construcţia 
pln.ă la sţtrşiiuri (p. 87) - modificînd forma fixă pînă la sfîrşit - urmăreşte, In intenţie 
cel pu ţin, efectul contrar di m luu ării. Se încearcă aici sugerarea ideii de adîncire, pe care 
o recunoaştem, ele pildă, în pluralul veacuri (DM tnregistreaz ă, dealtfel, pentru forma 
ele plural .3 cnv ln tu lui veac sensul, amplificat la limită, de "veşnicie", "eternitate"; într-un 
mod asemănător, pluralul cer ari s-ar putea despărţi de forma de singular, contln lnd 
ideea de ",boltă", de "spaţiu vizibil", cu un sens dllatat pînă la ideea de "infinit"). 

Sin tem inclina tt să punem pe seama unor intenţii expresive şi c ll cva dintre mo- 
dificările din regimul unor cuvinte pe care norma le indică ohligatoriu cu determinant! 
specil.ici. Construcţia .. cei ce se fac vinovaţi" (p. 68) cu lipsa precizării obişnuite, intro- 
duse de obicei prin de, refuzind cornplinirca, se dispensează, de fapt, de un element 
pe care nu-l mai socoteşte necesar, conccn tr ln du-se pe propria ielee (de "vinovăţie"). 
Folosirea absolută li lui semnifica (p, 228) atrage atenţia asupra unJi proces care se pro- 
duce in familia cuvintului şi care duce la restrmgerea sensulul etimologic (semnificaţie 

"conţinut", .. înţeles"), prin deplasarea aceentului semantic C{ătre ideea, mai partrcu- 
Iară, de "expresivitate", "tilc". Familia pare să se reorganizeze (In limbajul comun) 
sub dominaţia a djeetivului semnificativ, În care ideea cea mai puternică este aceea de 
"expresivitate". Un proces oarecum asemănător ele re mo delnre semantică afectează con- 
ţinutul substantivului exeget .- intr-un context care îl scoate elin formaţia t.iplcă (p. 
2;W). O analogie cu evolutia lui specialist, astăzi folosit curent fi'îră determinant, se cuvine 
a fi Iua tă In consideraţie. 

Cum era de aşteptat, publtcistica oferă terenul unor numeroase observaţii şi in tcr- 
pretări de ordin lexical. Fenomenul de enltism şi emfază se concretizează mai eu seruu ă 
eu mijloace lexicale. Lucrul este, pînă la un punct, explicabil, mai ales dac,! avem in 
vedere angajarea publicisticii în comunicarea şi difuzarea nout ăt!i. De aici se pot naşte 
cu uşurinţă excese şi ele pot fi depistate uşor, m ai greu se pot găsi Însă mijloace de 
evitare sau înlăturare a lor. În cea mai mare măsură, exceseleţ.in de o folosire a buz ivă 
a tcrmtnol ogtilor speciale din domeniul ştiinţific şi tehnic. Prin intermediul publicisticii, 
conştiinţa comună se întîlneşte eu spiritul ştiinţific, il aduce la nivelul ei i şil însu 
şeşte. Prin intermediul publicisticii, deci, se produce şi transferul terminologiei speciale 
in limbajul comun; acest transfer se Însoţ.eşte de transformări mai lllUlt sau mai pu ţin 
vizibile, dar aproape întotdeauna existente, de natură, mai ales, să aproximeze eon- 
ţinutul prea special, să înlăture amănuntele "profesionale", "tehnice". De pildă, delimi- 

3 Dicţionarul limbii române, Bucureşti, 1934, tomul II, partea 1. 



202 CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

tnrca , tranşantă în limbajele speciale, între sensurile Iui euapor« şi oa pori za este atcuuat ă 
şi chiar neglijată de vorbirea cimună. Generalizarea unor termeni speciali este dusă adesea 
prea departe (fapt iulesnit şi de pluralitatea acceptillor speciale -. În funcţie de do- 
menii, teorii etc. cu mulate de unul şi acelaşi cuvînt). În aceasl.ă situaţie ni se par 
a fi cuvinte ca struclură. oalcnţă, care au ajuns în Jimbajul comun cu un inteles attt 
de vag, de indecis, încît trezesc, pe bună drcp ta le, rez crvă III rîndul vorbitorilor mai 
cxigcnţi. 

Sensuri cu caracter special, neologice, se ataşează uneori (de obicei după modelele 
strriiue) unor cuvinte i mpăm ln Lerril.c, completîndu-lc cu note semantice noi. Valeria 
Gu tu Homalo indicii drept contradictorlc, de pildă, formaţia "cîmp actio" (p. 1:l8), soco- 
tind ca trăsătură sernant.icâ de bază pentru cîmp ideea de "cadru pasiv" al diferitelor 
forme de activitate. Ne întrebăm dacii con şt.i in ta comună igllorcază accepţia ştiinţifici! 
a cuvintului, mergînd pînă la preluarea ideii de mişcare şi energie (cîmp etectric.cimp 
magnetic etc.), Dar, intorctn du-nc la sensurile lui tradiţionale, ne întrebăm dacă in accep- 
ţiunea lui de "ogor" nu este totuşi prezentă ideea de "activitate" (Între cimp roditor 
de pildă şi cimp actin o simetric nu este cu totul abse ntă ; dealtfel, DM indică -- în cadrul 
sintagmei cimpul muncii - desprinderea unui subscns "muncă", .producttc"). 

S-ar părea că desprinderea unor sensuri .,figurate" în cazul cuvintelor speciale 
este un proces care nu se poate pune întotdeauna pe seama limbii române ; neologismele 
sîn t preluate adesea şi cu dezvoltările lor figurate sau familiare (fapt care ar fi în 
măsură să accentueze spiritul .,european" al limbii române). ,,0 pasăre care navighează 
pc cer" (p. 178) este prezentat drept caz de dezacord semantic. Argumentarea rămîne 
Însă incompletă, de vreme ce se sprijină pe o prezentare Incompletă a datelor necesare. 
Este invocat drept neconcordant sensul "a pluti ea o navă." al verbului naviga, orni- 
(Jndll-se insă un al doilea sens consemnat de DM - "(despre vehicule aeriene) a pluti 
în aer, a zbura". Dacă aducem În discuţie şi un sens pe care tot D1\1 îl indicii -- de 
data aceasta la cuvîntul pasăre; sensul figurat de "avion" -"., putem conchide că nu 
avem de-a face cu o încălcare a acordului semantic, ei cu o variantă stilistică a lui. 

Din seria cazurilor care ilustrează un proces opus ncologlzărt! (dar strîns lega t 
de acesta, printr-o relatie ele reacţie) --, procesul ele reactualizare a unor termeni vechi, 
arhaici, ne oprim asupra situaţiei cuvîntului simt.ătni nt. (p. 186). Faptul că in structurn 
cuvînLului se recunoaşte formaţia hibridă nu este în măsură a-l înlătura din uz. (In 
secolul trecut, Bălcescu a preferat, înlr-o formă heliacleseă, această formă cnlchlată), 
În conţlnutul cuvîntului sentiment sensurile se grupează, in mare, in jurul a două idei 
principale,: UHa conţinînd "atitudinea emoţională", pînă la "starea de afecţiune," cea 
de-a doua, pe un alt plan, vizînd "facultatea de a simţi, de a căpăta o impresie", 
mergînd pînă la actul sim tit ii cu valoarea unei cnnoust.cr! specifice, cu caracter intim. 
Simlătninl s-a ataşat primului dintre cele două sensuri, ca sinonim total al acestuia. 
Poate fi preferat, ca atare, pentru sporul de concentrare. 

în privinţa" unor procedee actuale de formare a cuvintelor, a fost adusă In discuţie 
seria du hle telnr sn bstan tlvalc produse de dertvatia "In cerc inchis" cu suîixul -itate (p . 
1 f)6). Este întru totul îndreptăţită InLrcbarca asupra foloaselor proliferării acestei scrii 
În limba actuală. Datorită unor difcrcnţieri sinouimiee în cazuri ea luminâ - lumino- 
zi/ale, religie -- religiozitale, acest proces nu poa Le fi impins eu totul In zona actelor 
gratuite ale limbii. Chiar şi În cazul unei sinonimii depline s-ar părea că acest sufix 
aduce totuşi o coloraturi't aparte, prin suprimarea ideii de organicitate, de naturaleţe 
(ex.: graţie -- graţiozi/ale). Limba română cunoaşte modalităţi similare de dublare le- 
xicală (arlifieial .- artificios, spectacular spectaculos, In categoria adjectivului, sînt du- 
blete care nuanţează oarecum asemănător), deci se poate eonta pe un simţ de perce- 
pere a diferenţ.elor specifice. Indicind un context în care figurează substantivul esen- 
ţializore, autoarea îl trece, ca derivat, pe seama lui escnţâ, Intrucit dicţionarele nu au 
înregistrat un verb esenţializa. Ne întrebăm dacă uzul nu cunoaşte cu adevărat acest 
verb (ne gîndim şi la sensul figurat al verbului dilua, care s-ar cere complinit). Formele 
verbale cu sufixul -iza, despre care acad. Iorgu Iordan erede cii este, In I'O- 
mflllă, IIlai productiv chiar decît în franceză4, de unde el provine, sînt deosebit de frec- 

4 Iorgu Iordan, op. cit., p. 238. 
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ve n te şi este evident că ele pot servi unei vorbiri mai concise. Caracterul de formaţii 
spontane, de circumstanţă, efemere, al unor cuvinte de felul substantivelor In -it at e sau 
al vcrbelor în -i :a ne obligâ în adevăr să ne punem problema exeeselor care se produc 
în limbă În numele unei libertăţi ele creatie care împinge adesea vorhlrca pe panta 
irn pruvlz aţtci. Ca şi în cazul unor abateri de altii natură, () judecată prea drastici! poa le 
Sfl fie rtscun tă. Limba îi arc imprevizibilul ei. Unele dintre greşelile de astăzl se vor 
impune şi genemliza. Conşt.Iinlu acestui fapt ln dcamn ă pe lingvist la prudentă max imă. 
El poate totuşi susţine i sprijini cu co mpet en ţa sa ideea că dreptul (le creaţie, de im- 
provizaţie chiar, ea oricare drept, nu poate funcţiona [,ll'll orice Ii mită. Lucru pe care 
îl face dealtfel şi cartea Valcriei Gu tu Homalo. Forţa şi subtilitatea lingvistului care 
abordează problemele practice ale cult ivărfî limbii se dovedesc în Iclu l cum, punînd în- 
trehărtle : unde sfîrşeşte corectitudinea; unde sttrşeşte libertatea: de unde începe gre- 
şeala, reuşeşte să sugereze şi un răspuns, 

;\Jol'ia Vişoiallll 

Dicţionar de sinonime, Bucureşti, Editura Albatros, 1972, ,188 p. 

Deşi lJU deschide seria unul gen nou în lexicografia noastră, lucrarea de care ne 
ocupăm, se mnat.ă de un colectiv condus de prof. univ. Gh. Bulgăr, este primul dictionar 
de sinonime al limbii r o mânc care are în vedere aproape toate compartimentele voca- 
hularulul. Faţă de încercările similare anterioare 1n care materialul lexical este sărac, 
de obicei limitat la 1111 singur domeniu sau la o anumită categorie de Lermeni (v. Vuca- 
Imla]' ele Cî!f'IJO vorbe sinonime al lui Cnne lla, Bucureşti, 1867, primul În ordine cron olo- 
gieil apărut În limba română, sau Sinonimelc limbii române cu radicali di{eri!i În raport 
mai CIl sam ă la lucrurile divine, la cult .i la terminologia ecleziastică, vol. 1, întocmit de 
C. 1. V. Severin, laşi, 1923, ca s1 le amintim pe cele notabile), recentul dicţionar ofel'll 
o list ă de cuvinte variată, care. include, alături ele termeni literari, cuvinte populare.re- 
gionale, Invechite, familiare, livreşti. Astfel, autorii şi-au propus "să vină în ajutorul 
celor ce caută In dile rltc împrejurări termeni echlvalen ţi, care să se poată substitui intr-un 
context dat, pentru a nuanta lexical şi stilistic comunicarea." (p. 24). Dlcţtonm-ul pro- 

priu-zis este precedat de un amplu studiu Introductiv, de " Cîteva nrecizări preliminare" cu privire la concepţia şi structura dicţionarului şi ele o listă de ahl'./tvicri folosite in re- 
dactarea arttcol elor. în studiul introductiv, prot. univ. Gh. Bulgăr, după definirea şi dis- 
cut arca noţiunii de stnonim, analizează lexlcul limbii române p ,(tape istorice, în funcţie 
de condiţiile istorice de dezvoltare a limbij române literare pentrn a su blinia "specificul 
istoric al sinonimiei·· (p. 25) rOlIH\neştL 

În cele ce llrltleazi! vom încerca să analiz:lm în ce măstiră Dicţionarul de sinonime 
răspunde scopului propus de autori. Pentru aceasta este necesar să luăm În discuţie, 
In primul rind, concepţia carc a stat la baza elaborării lui. DacA în celelalte dicţionare 
similare autorii au încercat, dupll modelul lexicografiei franceze, să snblinicze deose- 
birile semantice dintre sinonime, atrăgînd atenţia asupra nuanţelor, grada\iilor de in- 
tensitate pe care le aduce fieeare termen dintr-o :;erie sinonimică, autorii Dicţionarului 
de sinonime, elînd noţiunii de sinonim () accepţiune mai largă, înrcg{stl'ează pentru fiecare 
cuvînt scrii de echivalente. fără a incerca dclimitări între acestea. Deci strul'tllra alti- 
('01c10r este conceputil ca ·0 enumerare nediferenţiată de termeni cu scns apropia!. (La 
cuvintele poliscmantiee această enumerare se face pentru fiecare sens.) 

Pentru cei familiarizaţi cu sensurile sau cu nuanţele de sens ale cuvintelol' esle 
uşor s.l remarce că în majoritatea cazurilor aceşti termeni nu sint nici "sinonime identice", 
nici "aproape identice", ci sînt fie analogii, fie asociaţii. Considerînd sinonimele "acele 
cuvinte CilrC au aproximativ acelaşi sens, putînd fi suhstituite unele cu altele Într-un 
context clat, răn'! ca Înclcslll acestuia să se schimhe" (p. 6), autorii au lratat idcnlie 
raportul ele sinonimie dintre cuvintele sau sensurile abstracte şi cel dintre cuvintele 
cu conţinut conaet. La cuvintele sau sensurile abstracte seria de echivalente ilustrează 
dou:l situaţii, care nu sînt, însă, diferenţiate 1n dicţionilr. Pe de o parte este vorba, 
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intr-adevăr, de sinonime perfecte, varia l.ii!e semantice dintre cuvin te fiind impercep- 
tibiJe, pc de altă parte de sinonime corespunzătoare diferitelor nuanţe cuprinse în scnsuI 
global al cuvîntului, sens care poate fi acoperit numai de intreaga serie (v. comod-ă, de- 
cent-a, âccepţionot-ă, generos -oosă; generozilale, su qub ăt-eată, vigilent -â et c.). Deci termenii 
din această din urmă categorie nu reprczin tă sinonime perfecte ale cu vîntului, aşa cum 
apal' în dicţionar, ci sinonime ale diferitelor gradaţii semantice ale acestuia. Intrucrt 
couttn o nuanţă proprie, aceste sinonime nu permit sit le folosim orrcum unele in locul 
altora. 

F:tlsa sinonimie este şi mai evidentă la cuvintele cu conţinut concret, care "nu 
pot avea, in principiu, decit slnonlrne noţionale sau analogice ... sau, In alt plan, sino- 
nime arhaice ori tcrl tortale"-. In cazul acestora seria sinonimlcă ne oferă, mai ales, 
sinonime par tiale , analogii sau asociaţii. Deoarece exemplele sînt foarte numeroase, 
vom ilustra această afirmaţie numai prin cîteva. Pentru cuvintul rieoăstuică, "mic rna ml- 
Jer carnivor cu corpul lung, subţire şi suplu, cu picioarele scurte şi cu botul ascuţit, 
avind o blană moale, deasă, galbenă··brul1ă vara şi alburte iarna (!'v/us/ela ninalisş "2, se 
dau ca sinonime: het qe, liermelină şi hermină. Aceste cuvinte, dintre care primele dOIHl 
sînt regionale, iar ultimul este literar, denumesc un alt animal, asemănător cu Ilcuă- 
siuica, t Mtist ela erminea). Deci raportul dintre ele şi neoastuică poate Ii cel mult de aso- 
ciaţie, în nici un caz ele sinonirnic. La cuvlntul stomac (parte a aparatului digestiv, la 
om şi la animalele superioare, situat intre esofag şi intestinul subţire, în care se Iaer- 
digestia allmeutelor") se Înregistrează ca sinonime cuvintele: abdomen, pîntece, burtă, 
(reg. )foale, care denumesc o altii noţiune (partea de sub piept a corpului, la om fii 
la animale, în care se află stomacul, intestinelc, organele de reproducere ctc.v). 

Sinonimia aparentă dintre aceste cuvinte ar putea fi explicată fie printr-o ex- 
t.iud er e a se.nsulul cuvîntului stomac la un anumit nivel al limbii, fie prin folosirea im- 
proprie a lui de o anumită categorie de vorbitori. O situaţte similară întilnim la cuvintele: 
ţiorti (definit prin golf), polei (definit prin ehiciurăş, dană (definit la sensul 2 prin pluta) 
ct c. 

De aceea, în ce ne priveşte .avern rezerve faţă de posibilitatea ca orice vorbitor 
al limbii, care consultă dlcţionarul, să Icloscască sinonlrnul cel mai potrivit al unui 
cuvînt Într-un anumit context, pentru nunn tarea lui stilistică sau pentru precizra CO- 
tn un icăril, fără ca Inţelcsul acestuia s:'i se modifice. 

Întrucît într-o recenzie nu avem posibilitatea 8<1 cuprfn detrr toate cazurile care 
ar putea fi discutate, vom desprinde numai cîteva probleme de cOncepţie şi de redactare. 

După cum se ştie, întocmirea listei de cuvinte constituie o 'Problemă dificilă pentru 
un dicţionar de proporţii reduse. In linii mari, autorii s-au con dus 'după lista de cuvinte 
din Dicţionarul limbii române moderne, dar lipsa unui criteriu bine precizat de selectare 
a cuvintelor lasă, pc alocuri, impresia unei tricri arbitrare. Cînd facem această afirmaţie, 
ne gîndim, In primul rind, la materialul lexical popular, regional, familiar, arhaic, iar 
în cadrul acestuia la lexicul regional, care este cel mai hine reprezentat. 

Ar fi trebuit ca, Intr-un dicţionar ca cel analizat, criteriul selectării termenilor 
neliterari în funcţie de frecvenţa lor în limbă să fie folosit eu mai multă rigurozitate. 
C{lci, alături de cuvinte, spre exemplu, regionale mai cunoscute, deci cu () trccventă 
mai mare în limbă, se întîlnesc reglonallsme rare, cu o circulaţie limitată, de obicei, 
la un anumit grai (v. bosclrţâ, boscoanâ, chersiIl, clo{an, cu/bec, glajâ, Unalâ, imos -oasâ, 
/aibâr, pull, pupI, pllP2, lliagâ etc.). Ineluderea lor în dicţionar nu era necesară, deoarece 
asemenea cuvinte ar putea servi pentru expresivitatea sau diversitatea unei comuni- 
cări numai lu măsura in care vorbitorul aparţine graiulUI respectiv. O altă obiecţie in 
legătură cu lista de cuvinte este încărcarea acesteia cu UIl număr mare de omonime le- 
xicale nejustificate. Din necesităti de Incru, numeroase cuvinte unice din punct de Vc- 

1 Mircea Radu, O bsen)(/ţii in /egă/urâ CII sinonimia, În "Limbă şi literatură", 
XIII, 19H7, p. 115. 

2 Dicţionarul limbii române, Seria nouă, Tomul VII, litera N, Bucureşti, 1971. 
3 Dicţionarul limbii române moderne, Bucnreşti, 1958. 
4 Ibidem,. cuvintul pfntece. 
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dere etimologic sînt rupte in articole independente, în funcţie de apartenenta lor la 
diferite părţi de vorbire. În mod sistematic, valoarea de adjectiv este izolată de aceea 
de adverb (v, anume, brusc, circular, curat, grozav, iuie, naturai, profund, rar, repede, 
scurt, st.ritnb . Iare etc.) sau de aceea de subst.attv (v. cult, miiilcl . pirdalnic, senin, str«. 
bun, zdrobitor ctc.). Hareori autorii s-au abătut de la regula gen ernlă, incluzînd sub 
aeeeaşi Ior mă-ti tln două valori gramaticale ale aceluiaşi cuvin t (v. a parte a dj. şi a dv. 
sau trecător -oare adj.cu Iu dicaţia subst. la sensul 2). 

În schimb, cinci separarea omonimelor s-ur fi justificat din punct de vedere etimolo- 
gic şi semantic, autorii nu procedează astfel. Es l.e cazul cuvîntului şui . suie, cu două 
grupuri de sensuri diferite, care ilustrează două ctimologii diferite. 

Un alt criteriu pur morfologie de separare a aceluiaşi cuvînt În articole indepen- 
dente, folosit, însă, numai de unii dintre redactori, este categoria nuruărulu i. în general, 
la cuvintele poliscma n ticc, folosirea la plural a unuia elin trc sensuri se indicii la sensul 
respectiv, deci în cadrul cuvîntului, Înaintea definiţiei (v, ţiaro), st rălnin) e t c.). In ca- 
zul cuvintelor braţ şi literă, "pIC exemplu, se procedează greşit, iz ol ln du-se cu Iormă-ti tlu 
tn depcncleut ă sensul acestora cînd se folosesc nu mai la plural. 

Deşi, în stabilirea seriilor sin oni nrlcc ale unui cuv int, auLorii HU ţinut seama de 
aspectul grama ti cal al acestuia, totuşi corespondenţa dintre valoarea gr amatlcal ă a 
cuvîntului-titlu şi cea a sinonimelor sale nu este realizată peste lol în dicţionar. Ca 
urmare, se int ilncsc substantive definite prin sinonime adjective (v. coate-goale, [ar- 
(ara, papagal, spirt e tc.) sau adjective definite prin substantive (v. cliemător -oare, ne- 
cuuiniăior -oare etc.). 

Refertn du-n e la partea tehnică El rcdact.ăru, vom face cîteva observaţii de amă- 
nunt. La un sondaj superficial, se pot constata scăpăr! i'n alfabetizarea cuvintelor, aproape 
la fiecare literă (ex.: brebenei apare după br ebenoc; circuit după circul.ar ă, pizmă după 
pizmui, ţiiitu: după pii nişooră, pirghie după pîrgui, transpare du p ă transparent ctc.). În 
ce priveşte ordinea omonimelor, lipsa unui criteriu unic este evidentă. Autorii nn au 
tinu 1 seama în mod consecvent In alîabctizarea lor nici de ordinea alfabetică a in dlca l.ili o r 
alorii lor gramaticale (v. bunI ·ii a dj., bun» a dv., bun8 s. Ill., lJlln4 s. n., paral i s. f. 
para2vb., repedel ad.i., rcpede2 adv., lipI s. !Il., lip2 s. n. etc. pe de o parte, lotl as.v., 
1012 s. n., tol, toa/âadj., radica[l s. n., radical2 -ă adj., radical3 adv., tarel aclv., t(UC'l 
adj., termen" s. n., lcrmcn2 s. In. ele. pc de altă parte), niei de forma-titlu (unică sau 
dubUl) a lor (v. lipicI s. n., lipic2 -il aelj., cl/raU aelv., Clua/2 -ă adj., preliminarl s. Il. 

preli1l1inar2 -li adj. etc. pe de o partc, Jlu{uraU -ă adj., nalaral2 av., bcrc1-bew.'că adj .. , berc2 s. lll. etc. pe de altă parte). Aceste fluctuaţii 8-ar fi putul evita dacă s-ar fi 
adoptat numai unul din cele două criterii. " 

In mod cu totul nejustificat unele omonime nu primesc număr de ordine (ex. 
bărbat s. m., bărbat -ă adj., dres S. li., dres, dreasă adj., deşert S. n., deşert -artâ adj., gro- 
zav -ii, aclj., grozap adv., luciu S. n., lucil1 -ie adj. etc.). De asemenea, s-a procedal 
greşit neindicîlldn-se numărul omonimelor cînd acestea apar Într-o serie sinonirnică 
(v. uscal, total; lip, tip, şiret, Imn, brac, şiret, ciuf etc. In seria de echivalente ale cuvin- 
telor uscă/iv -il, sumâ, gen, persoană, şnul', bunic, hucală, şmecher, IJllfniţă ete.). 

Avînd în vedere caracterul llonnativ pe care lrebuie 5,1-1 aibă orice dicţionar, au- 
Lorii ar fi trebuit sii aeorde mai mult,l atenţie formei-titlu a cuvintelor, alunci cind 
acestea sînt folosite în scrii sinonimice. Astfel, se Întilnesc cuvinte înregistrate în forma 
variantelor lexicale sau chiar fonetice (v. şireag pentru şirag la colan, og1li(11 PC]] lru 
ogheal la piloiă, sulemcncaW pcnlru sulimcncală la fard, vâpsca pentru vopsea la fard, 
flanel pentru {lallelă la jJulover, pintec pentru pÎntece la burtă şi toale, llOgeac pentru 
110 gwg la horn etc.). 

Alteori, acelaşi cuvint este lucrat cu două forme-titlu independente, a doua for- 
mă fiind o variantă lexicală. Este cazul cuvîntului hogeag, care apare, pc de o parte, 
în această formă la H cu trimitere la horn, iar pe dc alt:l parte la O, ea articol, În forma 
variantei ogeac. 

Urmărind parantezele de circulaţie sau de domeniu, cititorul rămîne nedumerit 
de modul incoIlseeven L În eate sin t folosite. Unele cuvinte, utic()le în dicţionar, nu pri- 
mesc, cîud sînt Inregistrate într-o serie de echivalente la alte cuvinte, paranteza de cir- 
culatie pe care o alt (v. jJredosluuic la jJrefa/â şi introducere, dl'opicâ la hidropizie, lllbc- 
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utţ ă la pepeJle, ubra« la râu", stimă la rusalcă, şoică la şalu.p ă ctc.). La altele În aceeaşi 
situaţie, paranteza este modificată, astfel încît acclas! cuvtnt apare În dicţionar cu două 
paranteze diferite. Cu vîntul-titlu b a qdadie cu paranteza (reg.) apare ea sinonim la bab02 
cu paranteza (Mol d.). La fel se procedează şi cu cuvin tul broc2 în seria slnunhnlcă de 
la tnicul ă, Cuvîntul cotuiur, cu paranteza (iu v.), primeşte paranteza (reg.l) cînd este 
înregistrat În seria de echivalente ale cuvîntului ponioţi, Paru nl.eva (pop.) a cuv lntului- 
ULIu' {oale (de fapt inexactă) devine (reg.) cînd apare ca sinonim la cuvintele: pin/cec, 
abdomen, burta. Cu v in tulul IlâligaJl i se trnnstormă paranteza (dcprcc.) În (In tu.) la 
yligun. Ceea ce considerăm mai grav este In dicarca falsă a unor paran leze de circulaţie. 
Astfel, cuvinte literare ca: c ut qastru, erizipel, craniu sînt Jucrat.e cu paran tcz a (pop.), 
iar carioî , cocosiirc primesc paranteza (rcg.), în timp ce unele dintre siu oni mete lor re, 
gionale sau populare (ex, burabută, liircă, leas/a, câpâfind etc.) slut cousideru te literare, 
n eav inrl nici (1 indicaţie de circulatie. 

Precizarea domeniului se face, ÎIl general, corect Într-o paranteză iniţială (v. Oile- 
111011 el, t.illtărc« etc.). Dar există cuvinte la care paranteza ori cst« substituită pri n tr-o 
alta expltcabivă în def'lniţla cuvîntului, autorii a hăt in du-sc de la normele propuse (v. 
bahă", bo lnişcă, ocheanăv, ori lipseşte cu totul (v, nccroţorcaitiieor, albisoatăş, La ultimele 
trei cu vin Le inclicarea domeniului (Eutom, la primul, l hl, la următoarele) era cu atît 
mai necesară cu ,cît. sin onirnclc prin care sînt definite nu Iigurează în lista de cuvinte 
a dlc ţlona ru lul. 

Dintre pruscu rt.ârilc folosite pentru in dicarcu domeniului, a valorilor gramati- 
cale ct.c., uuele apar Într-o lisl(l speciah\ la inceputul Iucrărh, altele nu au nici o expli- 
caţie (ex, rue d., v, t enic: prcţ'., v. ull ra ; tipogr., v, cllrsiu; jur., v. ]!crimo; lat., v. 10- 
ricil). 

Pentru ecollomia lucrării, seriile sinollimice ele la cuvintele acelciai familii apar 
numai la cuvîntul "cel mai bogat şi mai obişnuit" (p. 2G) din familia respectivă. Ceilal(.i 
termeni, figurînd în dicţionar ca trimitere la acesta, era obligatoriu S[l fie înregistrat.i 
în seria lui de echivalente. Dar, eum rigorile lexicografice nu sînt respectate eu con sec- 
venă (ex. ferice adj. V. fericit, bălsdma vb. -, v. Îmbâlsclll!Cl, melodic -ri adj., -v. melo- 
dios, proslânoc -â adj. v. prost, pUl'(Ja v1>. - v. jllll'Îfieo, vicleşug S. n. - V. viclenie), 
dificultatea apare mai ales la cuvintele po!isernalllice, deoarece apartenenţa la acccai 
familie lexicală nu presupune şi suprapunerea exacte;, în orice context, a tuturor sen- 
surilor cuvintelor-sinonime elin familie. 

Dacă în accastii situaţie nu apare clar raportul real de sinollirnie dintre cuvinte, 
cu atit mai nejustifkatii estc Înregistrarea unor trimiteri la cuvinte carc nu sînt articole 
În dicţionar (ex. poveslaş S. rn. - v. po()cslilor, botos -oasd adj. - v. bosum{lal ele.). Excrl1- 
plele de acest gen nu se întîlnesc numai înt.re sinonimele discutate. Procedelll este frec- 
vent folosit. Ca şi În cazul trimiterilol', unele cuvinte (ex.: ol'ezaie, ceaslov, obrâzar, smÎ- 
cea, llrloi ele.) nu slut înregistrate În scria de eehivalcl1te ale sinonimului sau ale ,in 0- 
nimelor prin care au fost definite. Altele (cx. : adoptiv, bâlelişle, blllucbaşâ, ba/'şoJl; glllcj, 
chisâll, bcnoar, briglâ, pclliţâ, slolel', şabâr, ,zdrobitor! elc.) sînt definite prin cuvinte carc 
nu figUI'Caztl În dieţiouar, multe fiind ]lutin cUlloseute unui nUIllăr mai mare de vorbi- 
tori. 

Nu pulem Încheia nil'll a atrage atenţia asupra UHor greşeli de tipar, care ar fi 
:juslificat anexarea unei era'te. Din economie de spaţiu VO!ll semnala cîteva: în seri.il 
de echivalente ale cuvintului elicâ apare siuouimnl cear/d pentru cca/â; valorile graruati- 
cale ale cuyintelor chiol'2, alcool, ,ge11, oloua sînt indicate greşit (s. n. penlru s. m. la 
primul, S. m. pentru s. n. la următoarele două, atlv. pentru adj. la llltimul); la OITj()- 
nimcle pro{1l11d1 adj., prOfll/ld2 -il adv. valorile, gramaticale sînt date invers; s-a omis 
precizarea (pl.) la cuvîntul-titlu câişori; cuvîntul ClJlI'O(1JJr apaL'e cu exponent la umăr 
deşi nu există. un alt omonim; la cuvîntul lînâr -d adj. accentul lipseşte, iar la cutie esle 
pus greş it,pe. e etc. 

O l'eeditarc a lJicţional'ului de sinonime, lucrare u tihl pentru diferite categorii de 
cititori interesaţi să stabilească raporturi semantice ÎnLre cuvinte, ar trebui să aibă in 
vedere atît precizarea exactă şi corectă a raportului de sinonimie dintre cuvinte, cît şi 
remedierea ullor confuzii, greşeli etc. 
februarie, 1973 Doina Cobe! 
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MIHAI DHAGAK, B. 1'. Hnstleu, Iaşi, Editura Junimea, 1972, :107 p. 
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Lucrarea lui Mihai Drăgan rcprcz in l.ă u cuprinzătoare monografie dedicată vie [.ii 
i operei lui B. P. Hasdeu şi, cel puţin din acest punct de vedere, ea vine s<l umple un 
gol rcsi rutit multii vreme de istoria Iltcraru. Studiile apărute p in ă acum, datorate altor 
cercetători, au avut In vedere fie aspecte particulare ale operei lui Hasdeu, fie dour sta- 
bilirea sumară a unor puncte de orientare în vasta şi multilaterala lui opcră. Studiul 
lui Mihai Drăgan nu-şi propune să epuizez c toate problemele şi nici 5,1 intre În lucruri 
de a rnănuut. Atras de reconstituirea unui portret de ansamblu, aulorul reuşeşte să ofere 
liniile de forţă ale pursonulf t.ăti i şi operei lui Hasdeu, descifrate cu clari ta te şi subliniate 
pregnant. Nu vor putea fi a lla te În aeeaslă monografie analize detaliate, deoarece, efec- 
luate Într-adevăr, dar în subsidiar, acestea sint prezente uumai prin rezultatele lor. 
Îl! acest sens, despre lucrarea lui Mihai Drăgan se poate vorbi ea despre o vcri tabltă sin- 
[ez â, cea mai largă existentă În clipa de faţă, referitoare la Hasdeu. 

Dacă Mihai Drăgau s-ar fi mulţumit să opereze o sim pf ă ju x t.a pune re a opinillur 
emise pînă acum despre Hasdeu, ar fi rezultat () lucrare interesantă, dar iuai pu l.in 
personală. Este tocmai ceea ce autorul studiului a refuzal să facă, în virtutea unei con- 
ccptli binc g ln di te despre rolul istoricului literar. Spirit cercetător, preferind afirmaţiile 
proprii împrumnturilor străine, :\lihai Drăgan investighează eu perscveren tă materialul, 
asupra căruia ne oferă păreri personale, argumentate cu fapte. Evitînd speculatnlc, el 
recurge la o cercetare atentă a faptului propriu-zis, elin care extrage probleme noi, pe 
care, de cele mai mul tc ori, istoria literal'll tie că le-a ignorat, fie că le-a răstălmăcit. În 
acest sens, elocvent cs te capitolul despre activitatea politică a lui Llas dcu, bogat docu- 
mentat şi precis in afir ma t ii. Se scot În evi denţ.ă liniile principale ale înlinsei publici- 
stiei politice a lui Hasdeu, prccu m lupt.a pentru in dcp eu deu tă, pentru unitaLea tuturor 
rmuânllor. Hasdeu fiind Însă o personalitate extrem de greu ele fixat Într-un cadru precis. 
autorul s-a lăsat antrenat uneori, după opinia n oustr ă, de unele afirmaţii ale lui Has d eu 
privind propria poziţie, fără a le corobora suficient cu atmosfera politică a anilor 1860 

1()()O. S-ar fi observat, poate, mai multe poz i ţli de conjunctură ale eru dit.u lni savant, 
greu de explicat astăzi in alt mod. Este posibil ca asemenea Iucruri să nu fi intrat In 
obiectul monogrnfiei lui Mihai Drăgan, Iasciuut ă - s-ar putea zice ... - de faptele noi şi 
de eoneIuziilc care, urmînd elin ele, sint capabile să răstoarne locurile comune. 

Sensul polemic al studiului său apare astfel, cu prcguan.tă ca rezu ltat 'It unei 
nccesit ă]! pc.nuancnt e pc care o rcsi m l.e istoria Hternr ă ele a scirescri!', verificînd lo- 
curile comune şi Inl ăt ur ln d preju dccăţilc di dncttcisl.c. Sint numcronse exemplele cnr e 
pot fi extrase din studiul lui Mihai Drăgan pentru a nrgu man ta aceste afirmaţii. Ne 
mărginim a reaminti paginile in care se discută concepţiile ideo loglce ale lui IIasd{u, 
cărora, contrar opiniilor tradiţionale, li se găsesc multe pUlJde C011lune cu acelea ale 
lui Eminescu. De asemenea, se subliniază cu deplină îndreptă ţirc înrudirile dintre COIl- 
ceptia asupra literaturii a lui Hasdeu şi il lui l\Iaiorescu, În Lre carc se vedea, de obicei, 
un antagoniSl11 exagerat. Kc cOllsider(llll, de aceea, îndrcpL{l\.iţi Sti afirmăm că despre ca·· 
pitolul dedicat lui lIasdeu ca "teorctieiull şi critic literar" se poatc spune eil însumează 
pagini pe care orice istoric a opiniilof despre teoria literarll l'omt'lncasd din a doua ju- 
mătate a secolului trecut nu le poate ignor;1. 

l\Ierită subliniată, de asemenea, i luarea de poziţie ÎlIlpotriva acelora care au 
minimalizat, cu sau fără inlenţie, rădăcinile profund naţionale ale personalităţii şi creo- 
ţiei lui Hasdeu. De cîte ori are prilejul, Mihai Drăgan rcliefează importanţa, considerată 
covîrşitoare, a lui Alexandru Hasdeu asupra fiului său Bogdan in ceea ce priveşte 
formarea sa în spirit patriotic şi naţional. Nu se trece nici peste legăturile strînse ale 
lui B. P. Hasdeu, din anii studenţ.iei, cu mişcarea culturală din Homdnia, conchizîlldu-se 
cu justcţc Cii, "deşi aflat, o perioadă de vreme, Într-un mediu străin na ţ.ionalităţii sale, 
Hasdeu se formează, de fapt, în cadrele spiritualităţii naţionale rOllulneşti". 

A tras de ceC:1 ce esle lJ 011, VIi 11:1 i Drăgan foloseşte faptul de htor) e literar{l pen lru 
ti serle, În lumina acelol'ai hineveniLe opinii despre ineditul perspectivelor, pagini ce 
contribuie la definirea personalităţii lui Hasdeu. 
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Dar Mihai Drăgan nu este adeptul unei faclologii sterpe, ei, aşa cum s-a afirmat 
mui înainte, supune faptul argumentării opiniilor personale, pe care le avansează cu 
In drăz nea!a şi le susţine cu fermitate, Fapt, opinie proprie şi argumentare se Intrunesc 
In monografia lui Mihai Drăgan sub zodia respectării a ceea ce el al' dori să fie "ade- 
vânt!" în isloria literară. Adversar tenace al ideilor preconcepute, el reuşeşte sâ ofere 
un portret ee cuprinde esentialul pcrsonallt.ătli lui Hasdeu, aşa cum l-a dedus elin 
analiză şi cum îl urmăreşte In întregul său studiu: aspira tia spre "totalitate", tnternclat ă 
pc o contradicţie creatoare intre un "pozitivism riguros" şi un "romantism lnvolburat". 

Dan M.ăIH1Că 

DAN \fANUCA, Scriitori junimişti, Iaşi, Edi turn Juniuiea, 107J, 272 p. 

Această carte a rezultat dintr-o lectură uouă şi lipsi tă de prejudecăţi estetiz ant e 
[1 literaturii unei categorii de scriitori pe care, p ină acum, istoriile literare fie că îi dis- 
cutau sumar, fie că îi treceau cu vederea. Este vorba de unii dintre junimiştii mai puţin 
cunoscuţi (Samson Bo dnărescu, Gh. Bcngescu-Dahijn, Leon Negruzzi, Scarlut Capşa, 
Anton Naum, Nicolae Schelet.ti}, precum şi de cîţiva dintre autorii pentru care eOI1- 
tuctul eu societatea ieşeană a fost tnttmplător sau de scurtă durată (Dimitrie Petrmo , 
Iancu Alecsandri, Mihail D. Co rn ea , Ioan Iano v, 1. Po p Florantin). Pentru că nu in- 
totdeauna era evidentă existenţa unor relaţii politicc sau literare intre aceşti oameni 
i ".Junimea", D. Mănucă a Io st preocupat, în fiecare studiu, să demonstreze "junimis- 
mul" scriitorului respectiv. Dacă sînt sau dacă nu sint l.o ţi aceşti scriitori "junimişti" 
în toată puterea cuvîntului este, totuşi, o chestiune mai puţin importantă. Ceea ce in- 
teresează în primul rînd este in ce măsură se justifică eforturile exegetului şi dacă, real- 
mente, istoria li tcrară se îmbogăţeşte prin acest efort sau se îmbogfiţeştc doar lista de 
nume a unui viitor manual de istorie ll tcru ră. 

Lectura cărţii poate să convingă pe oricine câ cercetările laborioase şi perseverente 
ale autorului au fost pe deplin răsplătite de rezultatele obţinute. Ceea ce ar fi fost, 
poate, de dorit era o mai atentă cenzurare a unui devotament care atenuează spiritul 
critic, devotament pe care-I simţim izvorît dintr-o profundă cunoaştere a materia- 
lului faptic şi din familiarizarea cu problemele epocii respective. 

Spunem aceasta deoarece avem Impresia că faţă de unii dintre scriitorii discuta ţ:i 
exigenta criticului literar nu s-a ar-ătat egală inteligentei eu care istoricul literar a urmărit 
sinuoasa evoluţie a relaţiilor sociale şi literare şi pasiunii cu care a ştiut să descopere 
şi să folosească informaţii. necunoscute p ină acum. Stăpîn pe un bogat material ele fapte 
literare, Dan Mănucă le-a clasificat ingenios, dar această ingeniozitate s-a dovedit, in 
cîteva rînduri, perfidă, conductn du-I spre apropieri şi miaţii pe care nu le considerăm 
pe de-a intregul rezistente (v. cum este apreciată proza lui Iancu Alecsandri, discuţia 
relativă la valoarea nuvclisticii lui LeoL1 Negruzzi, caracterizarea de ansamblu a drama- 
turgiei lui Gh. Bengescu-Dabijn). Ftecărula dintre scriitorii dlscutat.l i se face, Intr-un 
m 0<1 sau altul, dreptate, adică i se reatrtbn ic un loc, altul decit cel ştiut pînă acum, 
intr-o istorie literară care l-a neglijat. Şi in cazul lui Samson Bodnărescu sau in cel 
al lui Dimitrie Petrino lucrurile aşa şi trebuie să stea, meritele excgetului fiind incon- 
testabile. în alte cazuri iusă, cu toate că demonstraţia rămîne aproape de fiecare dată 
rezonabilă, cititorul încearcă o realsteut.ă In faţa acestor încercări de reconsiderare. 
Această reztstenţă a noastră are, probabil, o cauză în preju decătile hrănite de locurile 
comune ale cercetărilor mai vechi, dar tot atit de reală este şio alta, şi anume aceea 
că, la Iancu Alecsandri, Leon Negruzzi şi chiar Antou Naum, ceea ce ni se oferă de 
eătre autorul studiilor în sprijinul afirmaţiilor sale nu ni se pare suficient de con- 
vingător. În această situaţie, singurul reproş pe care îl aducem cârţii este acela că ju- 
decata de valoare este, in unele exegeze, părtinitoare, ca un revers al situaţiei de pînă 
acum, şi se ajunge astfel la un exees de natură OPUS'{. Pîll(L mai .ieri aceşti literaţi aproape 
eă nu existau In conştiinţa istorieo-litcrar,i, iar aeml1 li se atribuie mai mult decit merită. 



Cartea ti fost gîndită din perspectiva Întregii mişcări junimiste. Între articole 
există numeroase conexiuni, uneori subliniate chiar de autor. Astfel, versurile lui M. D. 
Curnea sînt comparate cu cele ale altor poeţi de la "Junimea", studiul despre I. Ianov 
incepe cu o frază care trimite Ia Lot ceea ee s-a spus In paginile anterioare în legătură 
cu destinul literar al scriitorilor discutaţi, iar în cel dedicat lui N. Scheletti se dau in- 
formaţii despre inceputurile .. Junimii" etc. Fiecare studiu are două păr ti. Una dintre 
ele, prima, priveşte viata scriitorului şi este, de fapt, un portret moral şi spiritual al 
omului realizat cu mijloace directe (suportul documentar) şi indirecte. Această primă 
parte este un prilej de r clevnre a unei serioase construcţii biografice, bazată pe documente 
extrase din arhive şi, rle multe ori, descoperite chiar de Dan Mănucă, precum şi pe o 
pătrunzătoare Iec l.u ra a operei celui în cauză şi a mărturiilor furnizate de literatura me- 
morialistică închina tii junimismului. Sînt studiate şi exploatate pasaje semnificative din 
scrierile autorului (cu ajulorul versurilor lui Anton Naum se stabileşte o posibilă bio- 
grafie şcolară), din scrisorile şi mărturisirile contemporanilor, din articole publicate În 
periOdicele vremii etc. Cea de a doua parte a studiului este mai mult o complinire a 
celei dintii şi mai puţin o indcpendcntăanallz.ă a producţiei literare, şi aceasta cu puţine 
excep til (Samson Bodnărescu şi Gh. Bengescu-Dabija). Se obţine astfel, după ce por- 
tretul scriitorului părea definitiv trasat, un altul, nu esenţial diferit de cel dintii, dar 
cu umbrele puse deosebit, mergind mai în profunzime şi tncerctndu-se, In consecinţă, 
să se obţină şi se mnlficaţitle scrierilor din această împletitură de date sociale şi psiholo- 
gice. În unele cazuri, textul literar nu a avut consistenţa artistică pe care o astfel de 
întreprindere o pretindea. Alunci însă cînd această consonantă intre operă şi biografie 
sau intre operă şi personalitate a existat, echilibrul se face simţit şi în ceea ce pri- 
veşte rezulta lele ohţinutc. Este, mai ales, cazul studiului dedicat lui Samson Bodn ăres- 
cu. Imaginea poetului apare acum cu totul alta, faţă de cea pe care ne obişnuisem să 
o acceptăm: intelectual cu serioasă aplecare către speculaţia filozofică, spirit critic şi 
nu rob al unui mimetism conjunctural; poet sensibil şi original, atras de formele pro- 
zodice neobişnuite şi Încercînd specii literare diverse şi rare; prozator mai mult decît 
abil, avînd lucruri deosebite de spus şi izbutind In egală măsură ca autor de nuvele, 
eseuri, legende filozofice, însemnări zilnice etc. La fel de interesante ni s-au părut şi 
studiul referitor la Dimi trie PcLrino în care s-au nrmărit şi s-au clarificat mobilurile 
comportării atît de stranii a poetului bucovinean, studiul dedicat ctudatului poligraf 
I. Pop Florantln sau cel care îl are ca obiect pe Vasile Pogor. 

Trebuie să su hlin lcrn şi atenţia cu care s-au analizat tchnlea j poctică (uneori chiar 
şi acolo unde nu exista l), utilizarea unor motive literare, modul :in care an fost recep- 
tale in epocă versurile unui Ian o v sau Petrino. Poate că, în ceea ce priveşte drama- 
turgia lui Gh. Ben gcscu-Dabija, mai Interesantă ar fi fost o dem ontarc a mecanismelor 
su ccesulul ohttnut printre contemporani (prilej de reflectii sociologice), decît nemiloasa 
a n aliză a "schemei" druruat lce, utilizate atît de monocord şi de neatractiv de dramaturg. 

În sfîrşit, pentru a încheia, nu am înţeles de ce lipsesc din această carte juni- 
mişti ca Ştefan Vîrgolici şi Theodor Serbănescu, autori mult mai apropiaţi ca ideologie 
literară de un S. Bo dnărescu, decit L Alecsandri sau 1. Ianov, Şi, mai ales, de ce au- 
torul nu a simţit nevoia unui studiu introductiv, sintetic, prin care s-ar fi limpezlt , 
desigur, multe din chestiunile discutate In această recenzie. 
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Retnus Zăsirotti 

ADRIANA ILIESCU, Reoisie literare din ultimul deceniu al secolului al .zg-lea, 
Bucureşti, Minerva, 1972, 301 p. 

După ce într-un studiu anterior s-a ocupat de revista "Literatorul", Adriana 
Iliescu dedică un altul cercetării unui deceniu de viaţă literară (1890-1900). Aceşti 
zece ani sint priviti dintr-o perspectivă mai puţin obişnuită pentru studiul istorico- 
literar mai nou, autoarea arăttndu-se interesată de revistele literare ale epocii şi de 
rolul lor In evolutia literaturii româneşti. 

14 - Aauar de lingvistică 
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Cartea se bazeaz.ă pe două convenţii de metodă. Prima este limitarea cu lotul 
suhi ectivă a perioadei .st udlatc, limitare care nu rczuttă nici din desfăşurarea e vcnl- 
ine ntclor sociale şi politicc şi nici din ratiuni de natură mai specială, caracteristice do- 
meniului discu La t (rcgruparca revistelor, modificarea rcdact lil or, apariţia unei orlcntăr i 
literare noi etc.). Studiul Irag rueutar al istoricului unor reviste dintre cele mai inte- 
resante (pentru .,Contcmporanul" n uruni anii 1890 şi 1891, pentru "Convorbiri literare" 
şi "I,'amilia" numai anii 1890-1900) este o a doua conventie, care derivă nemijlocit 
din prima. Odată ceneccplil insii. aceste, să zicem, inovaţii metodologice, nimic nu va 
Împiedica un cititor atras de mozaicul de fapte şi 111lll1C din care este alcătuit fundalul 
unei epoci literare S[l u nuărenscă Intercsantu desfăşurare a seriei ele articole monogra- 
fice închinate revistelor discutate, desfăşurare Cllre. este, de fapl, însăşi coloana ver- 
tebrală a cărtii. Această organizare cronolugică şi lineară, j ustificat â, probabil, din vpunc- 
tul de vedere al autoarei, este tot atit de cout cstuhilă elin multe alte puncte ele vedere 
(grupiu'ca revist.e.lor in :i urn l unor cenacluri şi inişcări literare; urmărirea evolutiei lor 
în raport eu activltatca unor pcrsonalit.ăti cum ar fi AI. Ma ccdonskl sau A. Bacalbaşa; 
stabilirea fiIiaţillor născute ca urmare a prezenţei În mai multe re dact.ii a aceloraşi 
rc.clactnrl şi. colaboratori; dctaşarca pu hll catillor strict literare de cele cu profil mixt, 
cl1ltural,literar, politic-litera!'). Lipsită astfel de o uccesară sistcrnnt Izare a bogatului ma- 
terial informativ reunit între eopertele ei, căr ţii îi lipseşte şi o Încerc urc ruai lJotărîtă 
de sinteză, pe care nu o suplineşte schi ta istorică din capitolul introductiv intitulat Un 
.l{Îrşit de /Jeac literar: deceniul 189 O - 1.9 00. Repere şi cousider aiii, 

Toate aceste rezerve privind metoda ado pt.at ă nu mlcşorcnz ă ins,! cu nimic rnc- 
ritclc autoarei, care se dovedeşte o . excelentă cunoscnt oare a perioadei st.u diatc , nu 
nuruai sub aspectul literar, ci şi sub acela mai complex al vieţii social-politice. 
. SÎllt prezentate în cartea Adrlancî Ilicscu , dintre nuu.er ouse!c perioclic.e literare 
editate În acei ani, doar treizeci şi unu, printre care "Familia", "Convorbiri literare", 
"Contemporanul", "Şcoala nouă", "Moftul român" şi "Moş Teacă",  Vieatn " i .,Vatra", 
"Floare albastră". Cu ctteva exccpt.ii, stnt cele mai importante reviste din epoca respec- 
tivă. Remarcabil este faptul că pentru fiecare periodic s-a căut at lin element particular 
de construcţie, ocolin du-se m on otonia pe care ar fi produs-o aplicarua nediferenţiată a 
unei singure scheme de articol. Astfel, pentru "Moş Teacă", autoarea stabileşte Cll pă- 
trundere trăsăturile specifice ale atitudinii sociale din care au derivat crit icismul şi sa- 
tira, de multe ori, uecrutătoarc. În schimb, "Moftul r o mâu ", revistă, la urma urmelor, 
tol snt.lrtcă şi u morist lcă, est.e viizuUi, in primul rînd, ca o tribună de manifestare 
socială şi literară a unei personalităţi: I. L. Caragiale. La "Contemporanul" se lncearc:l 
o situare în peisajul jJllblieistic al vremii şi se e!iscuUi raporturile dintre orientarea cri- 
tică a revistei (pe care o dădea Gherca) şi diferitele curente literare (romantism, rea- 
lism critic). Autoarea face în cadrul acestui articol ceea ce ar fi trebuit să facă pentru 
intreaga carte, adică llrmilreşte reţ.eaua ele fire prin care periodice ca "Evenimentul 
literar" sau "Adev(\rul lltcrar" (cînd era eondus ele A. Baealbaşa) an preluat. ele la "COll- 
temporallul" nu llullJai il tituclinile publicistice, dar şi ideile directoare, hinelnjeles cU 
limi tele iJl1puse de cultura şi experienţa tinerilor redactori de la ccle două reviste. 

Desigur c:l pentru fiecare din revistele studiale posibiJiLitilc discuţiei lIU au fost 
epuizate şi eă nu Întotdeauna eera ce scrie Adriana Ilieseu cste cu totul cOllvinglltor. 
Ar fi fost bine dacă se evita o anumită graJnl în redactare, ceea ce ar fi adus un plus 
foarte necesar de claritate a exprimării. De asemenea, destul de des (v. articolele despre 
,,:\Joş Teacă", "Vieal,a" ş. a.) este folosită o relatare a conţinutului revistelor pe numere: 

"in llUJIlărul }J", "in nu IlHlrnl 10" etc.), care dă impresia, llcvoit{l şi, probahil,. inexaeUi, 
ciI operaţia de redactare a fost. adesea înlocuită prin una de siinplă transcriere a fi- 
elor. În sfîrşit, trebuie să selJlllaliî.m cu regret transcrierea: ncglijcllti.i a unor nume de 
scriitori strMni (S. Pmdhornme pentru Sully Pl'udhomrne; Ed. Poe pent.ru Edgar Allal! 
Poe ;' iHaether1ink pentru Maeterlinck; Suderman şi Hauptll1al1 pentru Sudermanl1 şi 
Hallptmann). 

RClllllS Zăslroiu 
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M. BeCUH, B. CAPESIUS, G. DAVID, AL. DIMA, K. ENGEL, RODICA 
FLOHEl\, E. MANU, 1. OI'HIŞAN, O. PAPADIMA, Istoria şi teoria co m p aratismul ni 

in Ronuiniu, sublugrijireu ştiinţifică a prof. Al. Dima şi Ovidiu Papadlrua, Bucureşti, 
Editura Academiei n. S. nomiinia, 1972, :360 p. 

Din inilint.lva Institutului de istorie \;i teorie literară "G. Călinescu", s-a elaborat 
:)i publicat Hecst frumos volum care prezintă istoria şi profilul specific al disciplinei corn- 
paratistc în lurn uoast.ră. Este, după cît st i m, prima tentativă de acest gen pe plan mon- 
dial şi, putem al irmn , () t c n tut.ivă reuşltă. 

Pre zenia u:u Iuc.rărli, semnată de Al. Di ma , (1<1 indicaţii clare asupra tradiţiilor 
ele spirit. co mparutist înscrise în n manisrnu l românesc Încă de la cărturari de larg 
orizont ca Dimitrie Cantemir, ulterior la Odo hescu, Hasdeu şi Eminescu, incercat ca me- 
to dă de cercetare spre sfîn,;iLlil veacului trecut şi ajuns la maturitate in regimul so- 
cialist. 

istoria şi l cori« com pcuatisuiului in I10111ânia este o realizare colectivă a mai multor 
colahoru l ori, sub conducerea ştiinţifică a profesorilor Al. Dima şi Ovidiu Pap adirna . 
Titlul volumului îi exprimă cupriu sul şi aspectul dublu, istoric, construit pe etape de 
dezvoltare, şi teoretic, ca disciplină u mauis l ă în pli n â asccn siun e ia ultimele decenii, 
cind stiiu ta noastră istorica-literară a izbutit să afirme literatura r-omânească in con- 
textul' celei univer-sale. Faptul chiar c6. în corupnrattsmul rornuncsc regăsim un para- 
lelism izbitor cu cel apusean acel sincronism teoreLizat de. E. Lovinescu - constituie 
un argument în sprijinul deschiderii spiritului românesc spre () cultură de orientare uni- 
versală, dar fidelă tradiţiilor noastre na tionnle auLoh ton e. Unioersalismc el auiochioni c 
este titlul capitolului final din volumul Consianlcs dialccti ques el! litt erut ure el el! liistoire 
ele B. Munteano (1968), unde autorul Ia ce o apologie patclidi a realizărilor r omân e şLi 
sub acest îndoit aspect. Dc aici încadrarea compnrutisrnulu! nostru în istoria culturii 
europene şi locul tăcut iniţiativelor co m pa rnttst e de limba maghiară şi germană pc 
teritoriul nostru, 

Capitolul Deschidere spre literatura curopeao ă de Ovidiu Papn d ima urmăreşte în 
linii mari acest proces cultural, care se va accentua în a doua jumătate a vea eului 
trecut, odată cu infirlp arca curn pnratismu lut european, dar orientat la noi spre forme 

,pcciiic.e. De_ pildă, folclorul comparat, intuit de Orlobcscu şi adîilcit în seet.o.rul ling- vistic si istoric de Hasdeu, alcătuia o 'creaţie românească şi uuj tnccput de scoală pc 
baze şl.iinţ.ifice. ' 

Urmărind etapele de istorie cult urulă şi literară, autdrii cerccteuz ă dcbu turi lc 
coru parutismului nostrll sprcîncheierca veacului trecut şi la inceputul veacului ur- 
mător, apoi, mai hoLilrlt, în perioada aclnal;\. Evident, JIU li se putea cere să ne ofcre 
o bibliografie eomp]cUi a toL ce s-a produs în acesl. oOl1lcnÎlI de pionierat. Ei trebuiau 
s;\ opereze o selectie in dircc(.iile ele cercetare, subliniind pc principalii animatori şi pe 
elevii lor mai importan\i. Îmi permit, totui, s{t semnalez () serie de lipsuri care sără- 
cesc panorama comparatismllilli nostru. Deja, În articolul meu Compul'illisnwl românesc 
( .. Anual' de lingvisticl şi istori;, literară", 1971, p. 171--17il) propuneam unele comple- 
tări la isloricul acestei discipline, carc fusese prezentat la eOllsi'ătuirea naţională de li- 
teratură comparaUi din 1967 şi publicat in Siudii de lilcratwâ compal'atâ (1968). Anl- 
tam acolo marele merit al l\utorilol' acestor tablouri largi, .dc fapt "ipot€z'î de lucru" 
şi tibloll critic al lllcr{tri!or dintr-un domeniu 1n plină dezvoltare ea documente, mc.- 
Lode de lucru şi obiecl.ive. 

Printre autorii ele stlJdii comparaliste relative la literatura l'olllfm:l, îmi îngă- 
duiulll să adaug printre cei (Jrienl.aţi mai ales spre influenţ.e şi izvoare şi mai puţin 
]J'eoCllp8 ţi de valoarea estetic:1 şi originală a operelor, învăţaţi ca P. P. Panaitescu, I- 
l\!. Haşcu, 1. Breazu, Hamiro {)rtiz, G. Oprescu, P. Grimrn, 1. Şiaclbei, Cezar Papa- 
costea .. Unii din ei sînt la locul lor în VOllllllUl recenzat aClIlll. Lucrările mai 110i sem- 
nate de Tudor Vianu, Vladimir Stl'CiUll, G. Pe lrunin, Hosa De! COllie, Adrian Marino, 
Liviu Husu, Al. Dima, Victor [an eu marebeazij deja () atenţie dcoscbil{t în faţa operelor 
ca (reaţ.ii de arLă specifice. 
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În categoria lucrărilor româneşti despre scriitorii st.rîiini, observ şi acum lipsa 
unor specialişti ca G. Bengescu, autorul unei bibliografii voltairiene In 4 volume, N. 
Şerban, D. D. Hoşca, Andrei Otet ea, P. Zarlfnpol, .Ieau Li vcscu, D. Murăraşu, A. Pier- 
ret-An toniu, Alice Hn lu hei, 'I'co dosiu Graur, Dragoş Protupopcscu, Il. Sa niclcvici , Elena 
Vianu, O. Drimba, Mihnea Ghcorghlu, M. Novlco v, V. Barea, >J. Balol<'\, 1. Janosi, Val 
Pan aitescu, Irina Eliade, Irina Mavr odin, 1. Muşlea, Edgar Papu, Dragoş Vr inceanu, 
Octavian Gheorghiu, Plus Servicn , Matyla Ghika , N. I. Her e scu, Mariana Istrati şi aJţ,ii. 

Cred că trebuia făcut un loc culegerilor de studii şi revistelor în care a u apărut 
lucrări co rn paratlstc ca "Melangcs ele I'Ecole Rcuruaine cn France ", publicatia Şcolii 
ro rn âne de la Roma, "Versuri şi proză", "Convorbiri literare", "Viaţa ro măncască", ,,8h11: 
rător ul", "Viaia nouă", "Daco-Homania", "Revista Fundaţiilor", "Preocupări literare", 
"Însemnări ieşe nc", unde au publicat articole teoretice savanţi comparatisti ca F. Bal- 
densperger şi Paul Van Ticghem şi unde au apăru!. şi studii despre Rezistenţe fran- 
ceze În literatura comporotă, ".Mincrva ", "Ethos", "In drept.ar" al lui 1. ]\1. Raşcu, "Studii 
literare" ale lui D. Popovicl, "Jurnal literar" al lui G. Călinescu, "Adevărul literar" şi 
altele. 

Periodice cu preocupări cornparatiste devin mai numeroase şi mai semnificative 
pe plan ideologic dUIJă 1944, cînd apar "Studii de literatură universală", "Revista de 
filologie romanică şi germallică", condusă de I. Iordan şi Tudor Vianu, "Secolul 20", 
"Studii clasice", "Studia orientalia", "Studii şi cercetări de istorie literară, "Studii de 
istoria artei", "Analele" untvcrsitătllor noastre, .Anuar de lingvistică şi istorie literară", 
reviste literare ca "Homtll1ia literară", "Steaua", "Tribuml", "Teatrul". Alături de studii 
parţiale, de monografii şi sinteze foarte meritorii, ca mijloace ştiinţ.ifice de informare 
şi orientare, trebuie remarcate volumele colective de studii consacrate clasicilor şi celor 
in viaţă, Eminescu, Caragiale, Sadoveanu, Arghezi, Stoncu, Blaga şi numerele speciale 
închinate marilor autori români, străini sau curentelor literare. Succesul în ară şi 
peste hotare al grupajcloI" de ar ticole din "Secolul 20" indică aceste deschideri tot mai largi 
spre literatura universală privită cu ochii noştri. 

Aceste condiţii ş tllnttfice şi publicistice favorizează amplificarea studiilor noastre 
comp aratiste pc toate planurile, teoria literaturii comparate, metodele de cercetare, acum 
clar definite de Al. Dima, tematica Incrăruor, studiul complex al traducerilor literare, 
concep tul de Il teratură universală raportat ştiinţific la acel de litera tură specific na- 
tională. Introducerea literaturii universale şi comparate in invăţămîntul superior, înmul- 
ţirea traducerilor de nivel art.istic, încredinţate acum unor scriitori de talent, permit 
şi apariţia unor contribuţii prei;ioase la teoria şi tehnica traducerii la un anumit nivel 
de afinitalc psihologică, de în ţdegere şi asimilare, condiţie esenţială p.entru găsirea mij- 
loacelor lingvistice, prozodice şi stilistice. Consider că şi acest sector literar, interesînd 
direct domeniul eomparatist, putea fi privit cu mai multă atenţie .. Este vorba de tra- 
ducători eu autoritate şi în problema teoretidi a traducerii pe baze lingvistice ca: 
Al. Philippide, Tudor Arghezi, Tudor Vianu, Ion Pillat, M. Bcniuc, Aurel Rău, Cezar 
Petrescu, Şt. Aug. Doinaş, Lucian Blaga, A. E. Baconski, ŞL O. Iosif, T. Naum, Şt. 
Bezdechi, Dragoş ProtopopeScll, Dragoş Vrînceanu, C. D. Zeletin, Mihail Steriade, Otilia 
Cazimir, Yves Auger, Picrre Mesnard, Rosa deI Conte, Irina Mavrodin, Irina Eliade, 
Nina Fa!(on, M. Codreanu, G. Lesnea, Zaharia Stancu, Mihnea Gheorghiu. 

Estc semnifieativ faptul că profesorii noştri universitari de literatură uuiversală 
şi comparată sint tocmai specialişti in estetică: Tudor Vianu, Al. Dima, Liviu RUSII, 
1. Zamfirescu, sau Victor lanCIi. Pregătirea lor filozofică le-a permis să euprindă destul 
de uşor CÎmpul larg de !ltudiu al unei discipline considerate astăzi ca o bază pentru 
îndrumarea umanistf\ a sludeuţilor şi elevilor. în acelaşi sens, voi menţiona eficacitatea 
literaturii comparate ca mijloc de adîncire a conştiinţei literare şi de afirmare a lite- 
raturii naţionale peste hotare. S-au făcut paşi mari 1n această direcţie şi volumul discu- 
tat putea sublinia eficienţa lor. Înmulţirea secţiilor de limba română în străinătate, aju- 
tate în mare măsură de cursurile de vară de la Sinaia, colaborarea noastră directă eu 
editorii străini, participarea speeialiştilor noştri la eongresele organizate de Asociaţia 
Internaţională de literatură comparată sau de Federaţia internaţională de limhi şi li- 
teraturi moderne, iată condiţii care au favorizat întemeierea Comitetului naţional de 
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literatură comparată, precum şi seria de consfătuiri de literatură comparată organi- 
zate de Institutul de istorie şi teorie literară, cu tematică pregătitoare a celei din congre- 
sele internaţionale, unde vom participa cu comunicări. 

Amintesc iniţiativa lui Tudor Vianu care programase la cursurile de vară de la 
Smaia destinate rornaniştilor străini, un ciclu de conferinţe intit ulat Litera/ura română 
în cadrul literaturii universale. La un simpozion despre Ecoul operei lui Eminescu şi 
Creangă În literatura. universală, am prezentat referatul de bază. Publicat In limbile ro- 
mână şi franceză şi urmat de discuţiile ro maniştilor, el putea demonstra valoarea acestor 
schimburi de păreri Între profesori ca A. Guilliermou, Ladislau Gal di, J. Brun, Paul 
Gsell, G. C. Nicolescu şi alţii. 

Tot aşa, Societatea de ştiinţe filologice a organizat in 1970 o sesiune ştiinţifică, 
consacrată unei probleme unitare de ordin comparatist, grupată în volumul Roman- 
tismul românesc şi romantismul european. 

Mai amintesc că, în ultimul timp, Comitetul nostru naţional de literatură com- 
parată, afiliat acum la Asoclaţla Internaţională. de literatură comparată, colaborează 
direct cu noua revistă comparatistă "Ncohelicoll", publicaţie trtrnestrială apărută la 
Budapesta sub dublul patronaj al Asociaţiei Intemaţionnle de literatură comparată şi 
al Comitetului de conducere al Isiorici comparate a Iit ei atnrilor de limbi europene. Ca- 
tedra de literatura universală şi comparată a unlversi.tăţfi Bucureşti şi-a organizat re- 
cent un Laborator de literatură comparată, ut.ilat cu mijloace moderne de bibliografie 
şi tematică, instrument de lucru pentru cercetători. În vederea Congresului al VI-lea 
al A. 1. 1.. C., care va avea loc, intre 13 şi :19 august 1978, la Montreal şi Ottawa, In 
Canada, şi pentru pregătirea acestui important congres cu tematică foarte largă, re- 
vista "Neohelicon" a publicat o serie de contribuţii In probleme ca Valoarea estetică şi 
literainru comparată, mişcări şi regiuni- literare. epoci şi curente literare, periodizarea lite- 
raturii unioersole, 

Grupul de comparatişti români şi-a asumat sarcina de a redacta lucrări despre 
Locul [olclorului in literatura din stul-esiul Europei. Era firesc ca, în Istoria şi teoria 
compamitsmului în Homânia să se atribuie un loc deosebit folclorului comparat. în acest 
volum, se trec în rcvistă, critic şi cu aprecieri 1n general juste, folcloriştii care au adunat 
texte populare, le-au publicat sau comentat, nu totdeauna s tiinţific. Folclorul com- 
parat impune cunoaşterea Iimbttor vţărtlor vecine cu care s-au produs continuu schimburi 
de teme, legende şi mituri. Nu stnt menţionaţi aici toţi folcloriştii care s-au ridicat la 
sinteze în domeniul cornparatlst. Lipseşte, de pildă, Petru CaralPan, cercetător pasio- 
nat şi ascuţit al folclorului din ţările sla ve, cunoscut din experieuţă directă şi îndelun- 
gată, autor de lucrări importante. 

Putem regreta că, după capitolele despre comparattsmul românesc interbelic şi 
acel contemporan, tratate larg şi cu informaţie directă, se acordă un spaţiu redus toc- 
mai capitolului Dezuoltorea actuală. Literatura comparată În Republica Socialistă România. 
Autorul, coordonator principal al volumului, a ţinut să fie discret. De fapt, CUi toate 
lipsurile din documentare, lucrarea ilustrează convingător un efort susţinut de organi- 
zare şi de examen obiectiv, o adevărată lectie de metodă ştiil1ţ:ifică şi un motiv durabil 
de incredere in pu tcrile noastre. 

Trebuie să adaug, ca o sublinier e a spiritului ştiinţific în care a fost conceput 
volumul, capitolele relative la contribuţia comporaiiştilor maghiari şi la contribuţii aduse 
de cercetătorii saşi din Transilnania In domeniul literaturii comparate. Ele ilustrează poli- 
tica noastră culturală faţă de naţionalităţile conlocuitoarc. Se ştie doar că tînărul pro- 
fesor maghiar Hugo Meltzl a iniţiat la Cluj, în 1876, un curs de literatură comparată 
şi a întemeiat revista "Ada Comparattonis Li tcrarn m Universarutu", urmat de alţi disci- 
poli devotaţi, în sensul unei lărgiri a interesului pentru cultura europeană. Aceeaşi 
impresie de seriozitate se desface din paginile Savantului german B. Capesius despre 
comparatiştii saşi din Transilvania. 

Pentru a face posibilă consultarea oricît de sumară a acestei valoroase lucrări 
peste hotare, autorii au adăugat in anexă un rezumat de patru pagini, tradus în lim- 
bile franceză, germană, engleză şi rusă. Mai relev oportunitatea indicelui de autori citaţi 
şi a indicelui de opere folosite in volum, ambele utile pentru o consultare rapidă. 
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Cu volumul Istoria şi teoria conipuratistuulni în România, cercetătorii noştri din 
acest domeniu fac clovn da m at nr i tă ţii lor ca origimditate naţională în teoria litcra!'l, 
specific românească, ca volume de studii şi cont.rl bu tii la :tiin\a universală. O ;wu(t 
ediţie a Iucr-ărli va putea tine seama de o bs ervatiif e critice formulate alei şi în alte re- 
visto. 

Dar ne permitem sA privim mai departe. Co mp a i-a l ism nl românesc, în c.olub orare 
cu cel internaţional, va servi desigur la a d lu cirea problemelor de crcat.ic şi de eritieft, 
în esteti ea literară, în folclorul comparat, in stilistica şi pruz orlia co mpurută. Amploarea 
internaţionalil du tă a st ăz! literaturii comparate, domeniu interdisciplinar aşa de complex 
şi cuprinzind e Iccl.lv toate continentele, constituie o gnrant!e sub acest raport. Corn- 
parntismul romanesc se af'irm ă pregnan t cu acest volum. Ne mai răm ine sarcina de 
a publica şi noi o rc vistă de literatură cnmpara tă redactată în limhi de circu laţle uni- 
versală. Recentul volum Dicţionar de idei literare) (Eminescu, 19'7:l, vol. I), semnat de 
colaboratorul nostru Adrian Marina, dă o idee ciad asupra eflcacit ăţii metodelor C0111- 
paratiste în însăşi critica ideilor literare, disciplină pe care autorul î5i propune 8-0 dez- 
volte într-o lucrare în prcgătfre, înainte de a trece la volumele următoare ale Dicţiona- 
rului său. 

N. I. Popa 

VAS ILE OA H.CEA, Poezii populare din Tara Ztrrandului, Bucureşti, Minerva, 
1072, 525 p. 

Culegerea lui Vasile Oarceu reprezintă cel de al V-lea volum al seriei de colecţii 
inedite pu hlicate sub titlul Folclor din Transiloania şi cuprinde trei capllole: 1. Poezia 
cbiceiuritor tradiţionale (colinde, ctutece de nuntă, paparude, bocete), II. Doine şi 
cinlecc şi III. Strigături, dintre care ultimul domină prin întindere. Culegătorul îşi pre- 
faţează el însuşi volumul şi incepe cu expunerea - poate prea Japidară ·-a unor date 
istorice, geografice, sociale despre regiuneal numită Tara Zaran dului, eu principalele cen- 
tre la Hăl magiu, Vîrfuri, Guruh ont, Sebeş, Ineu din judeţele Arad şi Hunedoara. 
Atlt culegerea cît şi comentariile lui Vasile Oarcea prezintăinegalităţ.i ea re unui citltor 
neavizat pot să-i lase. o impresie deformată asupra Iclcloru lni "zarandan" (adjeetiv de 
care se uzează cam des în prefaţă). Cu siguranţă, destinul dramatic al motulut pribeag 
prin ţară şi-a găsit şi expresii au ten tlce, tulhurătoare, care ar fi putul fi citate de 
către autor în prefaţă, în locul acestor versuri pscud of'ol cl orl cc : 

Bate vîntul, crcangan doalc: 
Las s-o bată In răspăr 
Ei, călu ţ, călut, prin ploaie 
S{t mai vindem un ciuhăr. 

Lectura integrală a cln tr cului, publicat la 111'. :30, tnt ărcst« convingerea că el nu 
poate fi creaţie folclorică, pentru că, lăsînd la () parte rima încrueişată şi strudura stro- 
fie('llespecifice versurilor populare, existenta moţilor, deşi grea, era demnă şi nici unul 
Il-ar fi spus cii "cerşete", nici miicar Într-o figură de stil: 

Iau ciuberele şi calul, 
De ai !Uei mă despărl,esc, 
Hă tăcesc prill to t Ardealul 
Şi m:llai la prunei cerşesc. 

Sub acelaşi semn clelntrebare poate sta şi eîntecuJ social nI'. 29, care este de 
fapt o colindă fii ar fi putut Ii inclus, evcntunl, la capitolul I. Cii este colindă ne in- 
dică însuşi textul: "Să colindăm a foame ... / Pe la gazdele de frunte ... ; En colind pentru 
colaci Iii" refrenul: "Leru-i, Doamne, ler/ Ninge şi e ger". Se pare c[l ambele piese citate 
sint creaţii de origine cultă, dintr-o perioadă cind Subiecte de genul acesta erau eonsi· 
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dcrate foarte poetice, CÎnd .ncaoslsmul'' făcuse un fel de modă I{ăriJl(l, pilă, ciubor ă; 
obroc), permiţînd, totodată, şi răsp tndlr e a sa In mediul folelorie,. dar şi confundarea cu 
creaţiile autentice. 

Comentariile urmăresc şi tematica poeziei lirice, clar atenţia autorului nu este 
rctlnut ă întotdeauna ele aspectele specifice, locale, deşi sesizăm această intenţie. Fondul 
de idei şi sentimente este, dcsigur, coruuu pentru un teritoriu mult mai larg şi ar fi 
fost mai eficienlă discuţia asupra modului de expresie particular elin Zaran d. Cintecul 
femeii leneşe care ,.Pînăţese-un col. ele pînză! Codrul nu mai arc frunziî/ Tese-lin cot 
şi Iuge-n poei!", atît de răspîndit în loaLă ţara, nu s-a născut numai elin munca femeii 
în ,.gospodăria familiei zarun duue ". 

Surprinde faptul că dintr-o regiune vestită pentru bogăţia repertnrtului şi frumu- 
seţea coli n delor laice au fost publicate cloar trei texte, toate din aceeaşi localitate, 
dintre care unul (nr. :1) nu este collurlă prnprtu-zf să, iar altul (ar. il) reprezintă o variantă 
mult prcscurtată, Iragmcntară. Sit.nnţia aceasta, şi nu numai accnstn, intră în contrn dic- 
ne cu declaraţia din prefaţă că "au fost explorate un mare număr de sate cu .rapsoz ii 
lor cei mai autentici ... Culegătorul nu s-a mulţumit cu variante fragmentare, cu Iăr lm i- 
turi ele cîntece reconstitui le a d-h oc. ci s-au confrun la t acestea cu d iscernăm în t si s-a 
ales expresia ]01' cea mai completă şi autentică, fără in ter ven ţli " (p. 8). . 

Bocetul, care aici se cheamă "cîntat după mort", este reprezentat prin cîteva 
variante frumoase, cu unele imagini mai puţin frecvente în alte provincii, ea aceea 
din bocetul pentru mamă. (nr. 2:3): 

Scoală-te şi hai cu mine. 
Să le-ascund tn tr-u n bujor 
Sil le văd cind mi-o fi dor, 
Să te-ascund intr-un p îr ău 
Să te cal cind mi-o fi rău, 

Dintre doinele i cîntecele numite cam vag "sociale" se remarcă unele prin ex- 
presia viguroasă a unei dureri mocnite, a unor reflecţii nsu pr a condiţiei umane în so- 
cietatea cu clase an Llr,((>nicc: (nr. '10). 

Vai, Doamne, rău-l sărac, 
Că la nirne nu-l eşti drag. 
Hău-i, Doamne, sărăntoc, ! 
Nici sub soare nu ai loc; 
Nlci umbra nu te primeşte 
Nim e nu tc aldnieşte. 
Pentru-o palmă de părn int 
Umblă omul ca boltnd ; 
Pentru-o ţîră de avere 
Umblă omul pînă piere; 
Pentru-o strujă de mălai 
Se bagă omul în .Iiai. 

Din acest prim grup de poezii sociale, pe lîngă cel puţin cinci texte care circulă 
in formă aproape identică În Moldova - dealtfel în intreaga culegere se află foarte multe 
corespondente cu folclorul moldovenesc -, se află şi o variantă a .bala dei Nevasta vîn- 
dută (nr. 3<1), reprezentînd tipul III (în clasificarea lui Al. Arnzulcscu), adică acela 
în care femeia este vîndută ele sotul beţiv, cu datorii. Este aici interesant de constatat 
că acest tip n-a fost atestat, după AI. Amz.ulescu , decît in Moldova, variantele din Tran- 
silvania avînel, în mod curent, altă desfăşurare, soţia fiind vtndută din cauza soacrei. 

Jalea "cătanelor" elin imperiul habsburgic a inspirat numeroase şi valoroase cîn- 
tece, incit cele lIlai multe colecţii ele folclor din Transilvania cuprind şi un capitol "de 
cătănie". Piesele publicate ele Vasile Oarcea fac parte dintr-un repertoriu dej a CUnOSCl! t 
şi numai unele mici variaţii nu pot da satisfacţ.ia ineditului. 

Se Temarcă Între cîntecele ele înslrăinare o variantă ele cîntec epic, tot dintre 
baladele familiale, Nevasta rugilă (nr. 108)" care împreună Cll cea \lip capitolul.:precet 
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dent, Nevasta vîndută (nr, 34) şi alte variante la Lo qodnicii ncţrricili (nr. 125), Iubitul 
urit (nr. 143), Brumărel (nr. 180), Leacul ooinicuiui (nr, 221) şi Mindra părăsită (nr. 272) 
- titlurile sînt date tot după AI. Amzulescu - ar fi putut alcătui un capitol special 
de cîntece epice, gen care este cu totul ignorat În această culegere. 

Capitolul Strigături - numite In Zaran d .,dese1ntece" ---- tn mânu nche az ă unele 
dintre cele mai frumoase texte ale culegerii, care ar pu t ca intra în orice a ntolugte a 
speciei. Unele catrene Hrice sint adevărate poeme de dragoste: scurta portretlxar c a iu- 
bitului din Chisin dia (nr, 997), 

Badea meu îi chisiu dan, 
Cu pană de iorgovan ; 
Cînd îi bate vin tu pana, 
Rtde şi trage cu geana 

dorul ipostaziat in flori, Într-un reuşit paralelism În care crescen dn-ul sentimentului 
se realizează prin diminutivele din ultimele două versuri (nr. 1040), 

Dorul hadelui nu-l dor 
Că-i pănuţă de bujor, 
Dorul ha dii nu-l doruţ 
Că-i pănută de rugut 

puterea de dominare a sentimentului, intrat În conflict cu raţiunen (nr, 105:1): 

Mă! bădiţă cum te-aş bate, 
Da mi-s hrlncile legate, 
Legate cu firuţ alb, 
Nu te pot bate de drag. 

Inexpllcahilă apare prezenţa în colecţie a unor ctntece identice sau foarte ase- 
mănătoare cu cele transmise prin radio, arhicunoscute şi răspîndite în toate regiunile 
ţării. Chiar dacă autorul le-a introdus cu bună ştiinţă, clntece ca Inflorit-a ru quţu, 
(nr. 139), Cît a fost vara de lungă (nr, 131), De CÎnd trec la mindra dealul (nr.185) 
1 n grădina cu flori multe (nr, 221), De la primărie-n 3118 (ur. 187) nu mai pot fi re-- 
prezentati ve pentru o anumită zonă folclorică şi ele nu fac decît S{l coboare nivelul 
valoric al culegerii. 

Modul în care Vasile Oarcea a "rezolvat" problema variantelor, mai precis ne- 
luînd In considerare acest aspect, a creat situaţii netireşti, ca de pildă: două variante 
ale aceluiaşi cintec, culese de la acelaşi informator, probabil la interval de un an 
(virsta informatorului este o dată 55 de ani şi altă dată 54 de ani), se află la distanţă 
cam de 80 de pagini (nr, 113 şi nr, 285). Piesa nr. 202 este variant ă la nr. 115, iar 
piesa nr, 221 la nr. 137; in alte două cazuri, una şi aceeaşi strigătură (546, 1714) 
se repetă doar cu cite un cuvînt schimbat (în loc de fală apare nan ă şi În loc de mire 
- [uueş, la numerele 858 şi respectiv 1949; se repetă, de asemenea, într-o formă aproape 
identică, o strofă a cîntecului 131 (Cfi a [ost vara de lungă), el însuşi cîntat la radio, 
sub formă de strigătură la n r. 1642. 

Şi dacă unele obiecţii formulate anterior mai pot naşte discuţii, nu putem ima- 
gina nici o explicaţie a faptului că unele piese (191, 227, 2:.W, 913) sint absolut, dar 
absolut, identice cu cele de la numerele: 279, 2cH, 242 şi respectiv 1910. Dacă la prima 
lectură au fost sesizate asemănările izbitoare şi depistate reluările, pentru cel care le-a 
cules, claslficat, corectat, comentat ş. a. m. d. aceste scăpării apar paradoxale. 

Glosarul nu-şi atinge scopul declt în parte, pentru că un număr destul de mare 
de cuvinte au rămas ueex plicatc, ca: cisiooi (p. 205), ciujărie (p. 4H5), corobeic (p. 377), 
ţ e qet: (p. 390), izlogi (p. 170), incărba (p. 1-47), tnădăresc (p. 24::5), mulăşag (p. 474), 
o qlrsască (p. 1-47), pa/mi (p. 495), pOl'ŞOI' (p. 463), sţ'acuri (p. 420), slnzjelat (p. ,12,1), 
şuieş/i (p. 47:3), Iiglăzile (p. 90), lulLzei (p. 1.54), vaitău (p. 19:1) etc., in timp ce găsim 
explicaţii la cuvinte ca: biti, bosumflal, cantelarie, deşelat, hld, imaş, lelifă, mi!ă, nlO/lOr, 
păcurar, pîrlit, lInji, locilă,tonte cu sensurile bine cunoscute. O suspiciune trezeşte şi 
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explicaţia cuvîntului a cusiâ, care după Vasile Oarcea ar insemna a gusta. N-am putut 
descoperi contex tul în care este folosit, deoarece la glosar nu se indică şi pagina unde 
poutc fi găsit cuvîntul respectiv, dar înclinăm să credem că este vorba de arhaisrnul 
păstrat, regional, .a trăi", frecvent întîlnit în textele folclorice cu acest sens. 

In concluzie, dacă Vasile Oarcca ar fi efectuat o selecţie mai riguroasă a ma- 
terialelor culese, ar fi realizat un volum --- ce-i drept, redus cam la două treimi -c care 
ar fi reprezentat mult mai bine bogatul Iolel o r al Ţăt'il Zarnn dulni şi activitatea sa, 
incontestabil meritorie. 

Luci a Cireş 

JEAN-PIERRE RICHARD: Etuâes S[lJ' le romaniisme, Paris, Edit.ionsidu Seu il , 
1970, 420 p. 

Cărţile publica te ptnă acuma de J.-P. Richar-d, dintre care ultima este Eitulcs 
8111' le romaniisme, îl recomandă ca pc unul dintre cei mai de seamă reprezen tanti ai 
criticli tematice. Discipol al lui Gaston Bachelard, el practică şi o critică de tip feno- 
menologic, introducind în lucrările sale şi numeroase elemente psihanalitice sau struc- 
tura liste . .Iean-Pierre Richard lărgeşte astfel considerabil sensul noţiunii de analiză te- 
matică, faţă de teoriile lui Jean-Paul Weher, considerat drept iniţiatorul de fapt al acestei 
direcţii în "noua critică" franceză. 

În ultimul său volum, cuprinzind trei părţi distincte: Corpuri şi decor uri , bal- 
zaciene, Mică suită poetică, Suinte- Beuoe şi obiectul literar, J.- P. Riehard Încerca să desco- 
pere cîteva din "cheile" mitologiei romantice care formează universul imaginar al unor 
mari scriitori din secolul al XIX-lea. El studiază cu predilecţie scheme permanente, 
serii ele combinaţii şi opoziţii complexe, cupluri de însuşiri asemănătoare sau anta- 
gonice, sisteme de relaţii obţinu te prin juxtapunerea sau întrepătrunderea temelor. 

Personajul halz acian, condus de principiul acţiunii, al luptei pentru putere, este 
pus sub semnul motivnlui central al "focului". Proiecţie ardentă a substanţei sale in- 
fime În spatiu, flacăra organizează elemente ale peisajului, raporturile Intre diversele 
energii particulare, reveriile "cărnii" sau ale "obiectului", cu ajuttlrul căr-ora este con- 
struit.ă viaţa eroului romantic. structura lumii balzaciene este urmărită sub aspectul 
unor duble polarităţi: unitar - multiplu, pur c_ impur, reuşită - eşec, fragilitate - 
duritate. ' 

In creaţia literară fi lui Lamar tine, reveria, "lentă alunecare fluidă a sl rnturil or 
şi atectlvltă ţii", determină o "orizontalitatc" a peisajului. În ciuda coexlstenţci unor 
linii tematice, se pot descoperi de la un volum la altul diferenţe care definesc tocmai 
originalitatea pocz iei Iamarttnlene. În Joceliţn. găsim un cotidian familiar, în Meilituiii 
o permanenţă a Int.lmităţll, al cărei arhetip devine "valea" (implicînd o dublă tematică 
a erosului şi a pericolului). Realităţii sensibile pe cale de a-şi pierde consistenţa, de a 
se Îndrepta spre neant (proces sugerat de motivul "spumci"), i se con tra pun elemente 
de o "unitate vibrantă": clipe violente de voluptate sau invocarea amintirii. 

Interprelarcapoeziei lui Allred de Vigny se bazează pe ideea "verticalităţii", o 
înălţare deasupra ban a lit â ţii terestre. Reprezentările ei concrete sint: motivele "mun- 
telui" şi "cerului", importanţa acordată simbolului funcţionînd după "axa visată a ver- 
tlcalulul ", problematica geniului, cu o apartencn ţă dublă şi con tradictorie (M oise, 1 sus, 
poetul), obsesia friabilităţii şi a morţii inevitabile a omului, care conduce in cele din 
urmă la acceptarea "orizontalului". 

Preocuparea "noii critici" de a reconstitui experienţa iniţială a scriitorului este 
evidentă mai ales în articolul despre Victor Hugo. Prodigioasa lui invenţie verbală 
este raportată subtil la acea co mhlnuţie de abundenţă şi dezordine, de "multitudine 
diformă" ce caracterizează figura primordială a universului hugoliau --- haosul - şi ten- 
t aţiile care solicită Îndeosebi Imaglnaţla poetului: imensltatca, infinitul, fantasticul, 
grotescul, printr-un refuz al oricărei "ordini concepute". 
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Deşi pornesc. de la o interpretare clasică, paginile consacrate autorului Noplilor 
formează, poate paradoxal, partea cea mai iu te resan tă a,aeestei sectiuni centrale a v o - 
lumulul. J.-P. Richard realizează aici o a na liz ă pătrunz ătonr e a ideii de alternanţă a 
Iaz e lur de viată cnrncterrstlcc tuturor eroilor lui Alfred de Musse t, sau relevă intenţiile 
pe care le ascund diversele elemente ale corpului uman. Întreaga creaţie mussctlan ă 
cst e văz u Lă prin prisma jocului de măşt i şi a dedublării, Apariţia îndoielii aduce o prirn ă 
ruptură in armonia "cimpului erotic", a "conştiinţei amoroase', ameninţînd unicitatea 
eului şi sentimentul cocz iu nii fizice a partenerilor. Seria ele relaţii antinomice: inocenţă 

viciu, pasiune - desfriu, sunet - corp, limbaj gest se organizează în jurul unei 
nrlevărate mitotogl! a "buzelor", .Jucrl rn ller" şi "ininlH". 

Punctul de rezislenLi al cărţii lui .J.-P.Hichard îl constituie studiul despre Sa int.e- 
Beu ve, cunoscut fragmentar şi dintr-un volum colectiv, Căiie actuale ale criticii, publicat 
în 1968 sub direcţia lui Georges Poule t. Conslderaţ lile asupra versurilor lui Sniutc-Beuve 
sau asupra romanului v otn ptate, din care criticul reţine tendinta spre interioritate şi 
metafora obsedantă a apei, şi-al' fi găsit 1ns11 mai bine locul în Mic« SIlită poetică. După 
Albert Thibaudct şi Charl es du Bos , care în p lin ă epocă bC"gsonÎfmil au subliniat vita- 
litatea crcatrei sutut e-beuvlcne, .J.-I'. Richard consideră pe autorul Portreieior literare 
drept un precu rsnr al criticii moderne. Deşi acccpt.ă, În principiu, acuzaţia adusă de 
Ma rcnI Proust - incapaeilalea lui Sainte-Beuvc de a distinge între scria de "euri" pur 
exterioare, super îiciale, manifestate în societate, şi "eul" profund, care produce opera 
de artă -, .1. P. "Hichard remarcă in critica sainte-heuvian ă trei tipuri esenţiale de "În- 
velişuri" care determină o reală complexitate a metodei: fizionomia, scriitura şi) bio- 
grafia. Calitatea principală a criticului, "vederea pătrunzătoare", tnt.ervenţiu gustului 
-- "filtru personal" - Inclinatta spre disecţie anatomică, t c m perat ă tnsă de poezia ce 
însoţeşte permanent judecăţile lui Sain te -Beuve, renuntnrca la orice Iixaţi e prealabilă 
conduc la o "descifrare ex is tcnl.ial ă ". Acceptînd prezenta acestor straturi diverse de in- 
terpretare trebuie să indepărtărn şi ideea unei separaţii prea ncte între om şi operă, 
folosită deseori în mod arbitrar ca argument Împotriva metodei sale' biografice. 

Prin importanţa acordată de către Saint e-Beuve teoriei geniului, J.-1'. Richar d 
obţine si o ingenioasă Iegăt.ură între cele trei capitole,. aparent foarte diferite, ale vo- 
llllllUlul' Ellldes SUl' le romantismc, Geniul este astfel, ea la Balzac, un triumf al Ior-ţci, 
sirnholiza tă de "sCÎnteie" ("semn al focul ni genial"). Una din figurile lui perfecte este 
"vî.rful", element important al rueta Iurel or "ahruptului" şi "înălţimilor" proprii lui AUrcd 
de Vigny. Prin calităţHe de almndenţă şi revărsare, geniul - comparat cu un rîu - 
continuă "fluiditatea" şi "rcveria lichidelor" elin operele lui Lamartine şi Gucrin sau 
plcnitudinea speeific,l poeziei hugoliene. 

Plecînd de la analiza orchestraţiei şi l1lodulaţiilol' Ullor constante tematice, care 
se regăsesc in crea \ia marilor scriitori romantici, J.-P. Hkharcl poate reface, aşa cum 
intenioncază de altfel toţi reprezentanţii "noii criliei", () "conştiinţă individuală", un 
peisaj interior, descoperind semnificaţii inedite, forme şi structuri noi ale operei literare. 

lÎnca llItl{fureallll 

GEOH (lES POULET, La conscience cl'ilique, Paris, Librairic .Jos() Corti, 1971, 
31<1 p. 

A critica înseamnă "a illstituţiollaLiza subiectivita l.ea" (H. Barthes). Orice critieă 
"este prcfcrcn ţiaIă", făcută dintr-un punet de vedere "care deschide cît mai multe ori- 
zonturi" (13audelaire). Cu atit mai mnlt o eritidi intitulată a "punctclor de vedere", 
cum este cea a lui G. Poulet. În Eludes sur le lemps lmmain (PIon, 1950), La dis/ance 
in Uriel/re (PIon, 1952), Les 1l1eta1l1orplwses du cuele (PIon, 1961), L'espace pl'oustien «(jal- 
limard, 1963), Le point de deJlarl (Plan, 1964), iVlesure de [,inslani (PIon, 1968), punctul 
său de vedere critic, unghiul său de a.nalizll sint spaţiul şi timpul, în funcţie de care 
opcra literară devine semn lingvistic . .ill La conscicnce crilique, punctul de vedere critic 
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se numeşte "slIbieetivitate", mai exact, "intcrslIbicdivitate": opera literară e un punct 
de întîlnire, ,. mislerioasă in terrelaţie care, prin in termediul lecturii şi al Iim bnjulu i, se 
stabileşte între opera critică şi eu însumi" (p. 291), o confruntare, in spa tiu i timp, 
a dnu ă spirite, a două cunş liin Lc -- crcatonre şi perccpt.ivă, a scriitorului şi a cititorului 
(la Iimit ă, a cititorului avizat, specializat, care este criticul, "liseu1' _ lip", cum il numeşte 
Poulet). Confruntare care trebuie şi poate fi act.ivă, coufidcn tia lă, nrmonionsă, partici- 
pantă pin ă la identiticare, pînă la "regiisire'l" criticului în creator. Ca orice Interpre- 
tarc cril.icâ , "identificarea" lui G. Poulct tinde sll fie unică, exclusivă, pretinde să-şi 
impună nu mai propriul său adevăr. G. Poulet se instalează în o pcră pentru a ajunge 
la conştiinţa celui care a creat-o. Opera devine un "medium" indispensabil prin care se 
reultz.e az ă identificarea cri l.icâ, A înl.clege o o peră ll l.cra ră Inseamn ă a o recrea în planul 
imaginar, posibil. Criticul e un "traduC{itor", un "descifralor", cum spunea Baudclaire. 
El IlU poate recrea textul din. puuct ul de vedere al ereatorului, ci din al său propriu. 
"Identificare" şi "luciditate", "coincidenţ:l" şi .. distanţare", termenii circulă înainte de 
Ch arles du Bas sau de Thibaudet .. Modul şi proporţia de manifestare a acestei i denti- 
ricăn în cazul unor anumitor personalităţi critice, definite în notele lor fundamentale, 
oscilarca gîndirii critice intre polii extremi (identificare distanţare), eu nivelele şi nuan- 
ţele care derivă din această situare, vor fi studiate de G. Poulet in cartea sa, vastă 
anchetă sclcctivă despre marti critici ai secolelor XIX şi XX, SUiU, de dense portrete 
monografii: Charles du Bos, .Iacqucs Rivicre, Sainte-Bcuve, Marcel Ituymon d, Albert 
Beguin, Georges Blin, Manrtce Blanrhot. Ca în cazul studiilor despre spaţiu şi timp 
în literatură, G. Poulct regăseşte terna stabilită (recunoaşterea în opera literară a rapor- 
turilor unui subiect cu obiectele sale) la au l uri aparţinînd celor mai diferite direcţii 
critice: existenţi8:list{, (J.-P.Sartre), fenomcnologică (G. Poulct însuşi, autodetlnit în 
unul din cele două capitole teoretice finale, Conscience de soi ei conscienc c (['aulFlli), 
JingvisLieă (.Jean Rousset), structuralistă ,(RoJand Bar th es), tematică (Jean-Picrre Ri- 
chanl), psiba naJiUcă (Gaston Bachelarcl). "Inrudirea" lor devine posibilă prin ;llhSllmarea 
la temă (subiecLivit8I:ea, identificarea), fnlă de care. metodele criticilor diseutaţi, supuse 
la (i nouă lectură critică, joacă rolul de "variaţiuni". Tema structurează unitar carlea, 
prohabil reunire de articole izolate, ele dimensiuni inegale, tri\dind, fireşte, chiar printre 
critieii aleşi, o ierarhizare, preferinţe personale. Caraelerislic8 eomună a acestor critici 
e Cllutarea unui act prim de cOI1!jt:iinţă, trec,crea de la operă la autorul ei, descoperirea, 

dincolo de oper:'i, a conştiinţei "gener8toare". Prin urmare, tendţp ţa lot· este 'de a ne- glija viaţa independent:l a operei, pen Lru a atinge subiectivitata crc3loare. Opera îi 
in [eresează mai puţin deeît spiritul autorului. " 

G. ponlet cste Hnti-sainte-beuvian. Carlca 88 e, intr-o oarecare măSlll'ă, un nou 
Conlre Sainle- !Jcuvc al criticii actuale, pentru că respinge biografis111ul de tip anecdotic, 
exterior, elin sfera creaţiei. G, 1'01l1e1. "ie,e" elin operă înspre conştiinţa creatorului, 
pentru a reveni apoi la opcri\. Pentru G. POlllet, ca pentru mulţi alţi "noi eri tiei", 
nIl exist:, omologie deeit în tre biografia interioară, concepută ea potenţ.ia1itate crea- 
toare, şi opcnl. Deci, o nouă formă de eri Lică biografică, asociată cu critica de identi- 
ficare, Lematică şi feuomcnologicii, aceasta ar fi "metoda" lui G. PouleL, de fapt imple- 
tire, interfcrenţ.ii de metode. 

Dur, dincolo de aceste "critici ale criticilor", intr-un anumit sens şi cel mai im- 
portant, poate, eartea e o amplă meditaţie asupra funcţiilor şi destinului criticii. E o 
adevărat{l filosofie a subiectIvităţ.ii (şi nu numai in partea a doua a lucrării, in capito- 
lele Phlmomcnologic de la conscience critiqlle şi Conscfence de sof ei eonscicwe d'(mlrui, 
dezvoltare şi prelungire teoretică şi programatică a poziţiilor expuse difuz sub formă de 
pscudodefîniţii în partea Întii 8 lucrării sau în lucl'<lrile anterioare). G. 1'(11)('t nu mai 
c aici, ca în Les Chcmins acluels de la critique (PIon, 1967), polemistul rednlabil,. sus- 
ţinător fervent şi pasionat al "noii critici", alături de confraţi !lU mai puţin b,ltăioi ca 
el (S. DOllbrovsky, G{,rard Genette, .1.-1'. Hichard, JeHn Rousset, .Jean Hicardou). "Noua 
critică" nu mai trebuie nici apăraU!, nici susţinută. Ea c:âsIă. A creat opere Însemnate 
şi adepţi. Nţl s,e mai pune problema ignorării sau respingerii ei. Dimpotrivă, i se disCtltă 
principiile şi realizările. In veritabile lucrări de "metaei'itieă ", .de "criticologie". S-a "Lra- 
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dl ţlonallz a t", ca orice fenomen literar care a avut iniţial particula "nou" în faţă. Se 
caută, se recunosc şi se rcconsl dcră precu rsori, este integrată unei tradiţii. 

Petruţa Spttu: 

"l\JClIlllscripium", He vist.ă lrimestrială editată de Muzeul literaturii române, III, 
1972, nr. 2 (7) - 4 (H). 

'in preajma apariţiei celui de-al zecelea număr, revista Muzeului literaturii române 
continuă să solicite nu numai interesul, ci şi o aparte adeziune afectivă. Pe lîngă răspun- 
derile dceurgind din funcţionalitatea sa (SltrSll informativă, implicit instrument de lucru), 
"lVlanuscripturn" îşi asuma de la bun început şi un risc superior - acela de a se menţine 
la nivelul semnificaţiilor, fării a renunţa la detaliu! revelator, adesea însă clement de 
surpriză şi maximă individualizare. 

Cu fiecare număr, revista încearcă să reconstituie universul literaturii române în 
spiritul acelei idei de continuitate, afirmată ca o permanenţă a scrisului nostru: "Toţi 
vorbim şi scrim rnmăneşte, dar cu aceeaşi uşurinţă uităm ce s-a scris cu mult înain- 
tea noastr ă. Au fost pe vremuri mai mul ţi scriitori de bună limbă românească". Apelul, 
aici în formularea lui Tudor Arghezi ("Manuscriptum", III, 2), poate trimite, deopo- 
trivă, la un text tradus de Dosoftei in secolul al XVII-lea (nr. III, 3), la o scrisoare 
literară a lui Ion Ghica (nr. III, 4) sau la însemnările pentru o conferinţă aparţinînd 
lui Ca mil t Petrescu (ur, III, 2). Unul dintre meritele revistei corespunde acestei demon- 
straţii, argumentate consecvent in paginile sale, a creşterii unei splritn alltăţt înzestrate 
el! o mare capacitate de selecţie şi innoire. 

Conform unui mai vechi procedeu, prin publicarea de documente şi texte lite- 
rare inedite "Manuseriptum" îşi urmează seria comemorărilor: centenarul Ion; HeIiade 
l+ădulescu (nr. III, 2), Duiliu Zarnfirescu -50 de aui de la stingerea din viaţă a scrii- 
torului, al cărui nume a figurat în 1972 pe lista sărbătortrtlor UNESCO (nr, 1 II, ;1), 
Tudor Vianu -- 75 de ani de la naştere (nr, III, ':1). în cel din urmă dintre numerele 
amintite, rubrica File de album adresează omagiul-la 70 de ani -- profesorului Şerban 
Cioculescu, statornic colaborator al revistei. 

La paginile inedite din opera scriitorilor, ordonate Incepînd cu numărul III, 2, 
în cadrul rubricii Poezie (teatru), proză, critică, se adaugă texte aparţinînd lui Liviu 
Hebreanu, Panait Istrati, Perpessicius, Alfrcd Margul Sperber, Magdei Isanos, lui Ionel 
Teodoreanu, Gh. Brăescu şi GIb Mihăescu, O comedie rămasă In manuscris a acestuia 
din urmă interesează Indeosebi, prin unele paralelisme tematice ce se pot stabili în raport 
eu nuvelistica scriitorului. Deopotrivă atrag luarea-aminte contribuţiile critice apar- 
tinind lui Pompiliu Constantinescu (teza sa de licenţă, tratind despre Critica lui Titti 
Maiorescu şi inţlueiua ei în literatura românâ) şi Tudor Vianu (o analiză a Glossei lui 
M. Eminescu prezentată in cadrul seminarului de literatură română condus de Mihail 
Dragomirescu). Iniţiativa lui Ovidiu Pupa dima de a tipări textele, salvate într-un moment 
inspirat de la distrugere, prilejuieşte cititornlui contactul cu o primă etapă de creaţie 
a celor doi critici. 

Un spaţiu mai larg ar fi putut fi consacrat Insemnăriior zilnice ale lui Titu 
Maiorescu, al cărui jurnal, din nefericire, "continuă să rămtnă in mare parte neexplora t 
şi necunoscut publicului larg" (Geo Şerban, Un tezaur neexplorat, "Manuscriptum", III, 
2). Satisfacţia unei lecturi de excepţie se poate ivi parcurgtnd rubrica Revelatia docu- 
mentului (în cadrul căreia se publică, în numărul III, 4, un fragment dintr-un manuscris 
eminescian, conţinînd traducerea tratatului lui Theodor Ho tschcr, ·Die Kunsi der drama- 
tischeti Darstellung), dar şi scrisorile lui Vasile Pâr van din Episiolarul numărului III, 
2. Alături de acestea se pot enumera, fiecare atrăgînd desigur printr-o altă sferă de 
interes, corespondenţa Lucian Blaga - Oscar Walter Cisek, mărturie a raporturilor de 
prietenie şi afecţiune constantă dintre cei doi scriitori (nr, III, 3, III, 4), dosarul Iacob 
Mureşanu interogat de poliţia habsburgică (nr, IU, 4), un simplu document privitor .Ia 
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trecerea fraţilor Radu şi Alexandru Golescu printr-o şcoală muuchcncz ă, ori un ;comcn- 
tariu al Ilenei Vrancea Ia adnotările de lectură ale lui G. Ibrăileanu pc marginea unor 
volume de Eugen Lovinescu (nr, III, :3). 

Există toate premisele ca revista să poată evita unele tendinţe, manifestate spora- 
dic, ce ar putea crea impresia de dilct.antism (vioiciunea excesivă a unor comenta rii, de 
pildă). Nu ar dăuna, uneori, o mai hună cum pănlr c 1n deciderea momentului tipăririi 
unor texte (cazul maxime lor lui Ion Vinea, evident nefinisate şi poate prcrnatur dale 
la iveală, cîtă vreme ediţia cuvenită din scrieri!e autorului răm ln e Încă de aşteptat). 

Confesiunile lui Dcmostene Botez, "provocat" de Şerban Cioculescu oaspeţi la 
Rotonda 13 organizu Lă de Mu zeul litcroiurii române -", prilejuiesc scriitorului o evocare 
caldă :: cercului "VicţJi româneşti". 

Incepind cu numărul III, 2, "Manuscriplulll" bcncticiază de o scru pulousă cronică 
Il editiilor semnată de Mircea Zaciu şi Dan Simonescu. 

În sfirşi t, de semnalat apariţia în revistă a textelor de literaturii veche şi a do- 
cumentelor privitoare la această perioadă. Hubrica Scriitori români În arhive străine (nr, 
III, 4) prezintă o scrisoare adresată de stolnicul Constantin Cantacuzino" în 1701, lui 
Ioan Radvănszki, consilier al principelui Transilvaniei Franclsk Răkocz.l. Indeosebi re- 
ţine însă atenţia traducerea prologului tragediei Ero{ili a poetului cr et.an Ghcorghios Ch01"- 
tatzis datorată mitropolilului Dosoftei şi transmisă Într-o copie din 1732 (n r, III, 3). 
"Manuscripl:um" publică pentru prima oară integral acest text, semnalat, Într-o co- 
municare, încă din 1964, apoi într-un articol ("Contemporanul, 1967, nr, 21 din 26 
mai) de către Al. Elian, Aflarea acestui manuscris confirmă o previziune a lui Vasile 
Greeu, cel care în urmă cu jumătate de secol, semnalînd urme din scrierea lui Ch or- 
tatzis in romanul popular Fi/eroi şi Aniusa, avertiza că s-ar putea Întîmpla "să se des- 
copere manuscrise româneşti cu această tragedie cret.auă" (Vasile Grecu , Urme nouă 
de influenţă bizantinii în litera/ma rornânească, în Omagil1 lui Nicolae Iorga, Craiova, 
Ramuri, f. a.), Pe DosofLei Il va fi atras În prologul tragediei cre tane, tradus ele el 
către sfîrşitul vieţii, în timpul semiexilului său polonez, înain te ele orice, motivul 
lahilităţii şi ncsta torniciei sorţii, al alunecării spre moarte. Valoarea textului ar fi fost 
însă altfel pusă în evidenţă în cnndittile unei riguroase transcrieri fonclice Intcrp reta t ive, 
care ar fi simplificat Iectura, făcînd mai puţin necesară tncercarca de modernizare a 
limbii (care poate conduce la denaturări şi erori). 

Rotlica Suiu 


