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PILAHVAZQUEZ
CUESTA
y MAHlA
ALBEHT'INA
MENbEZDAt.trz, Gramatica
portuguesa,2 volume,Madr-id,
1971;403 41:1p.
Subformaactuală,aceastăImportantă
lucrareaparţine,într-oanumitămăsură,Inmod
exclusiv
primeiautoare,profesoară
la Universitatea
Autonomă
dinMadrid.
Căcicealaltăautoare
a decedatinaintedeapariţiaediţieiprecedente
(1961),
carea fosta doua,iarceadefaţăprezintă
adnusuri
şi îmbunătăţiri
considerabile.
Lucrarca
esteconcepută,
Incădela început,caun rnonual. (Deaceeaa apăruLîn seriaintltu.la
tiiastfela blnecunoscutel
EdituriGredos).
Carteaseadreseazăstudenţilor,
darnu numailorci şi unuipublicmailarg,fărăca prinaceastasă nu fieadesen defolosşispecialiştilor'
chiarceloracupreocupări
obişnuite
în domeniul
limbiiportugheze
şi al diverselor
ei variante.Aşase explică,Înaintede toate,caracterul
ei enciclopedic
şi, consecinţălogică,tratareamaterieisupusestudiuluicu ajutorulmaimultormetode.
Într-adevăr,
parteapecarealinumi-ointroductivă.
în totalcirca300depagini,seocupă
de geografia"
limbiiportugheze,
nu numaiîn sensulcă descrieamănunţit extindereaei
în spaţiupe întregglohul,ci şi Insensstrictlingvistic,
căcine prezintă,cI asemenea
în detaliu
variantelegeografice
ale acestuiidiom.Trebuieprecizat,În sfîrşit,că, pentruceledouă11Ia
ri
zonede limbăpcrtugheză
- estevorbade Portugalia
şi de BraziliaL, undea luat fiinţăde
multun aspectstandardal ei,diferitÎntr-omăsurădestulde însemnată
dela unala alta,sint
studiateşi aspectele
familiar,popularşi, dupăcaz,teritorial.Un loc aparteocupădialectul
galician(sp.galle{Jo),
care,cumseştie,estevorbitin Spania.D-naVăzquez
Cuestatrecedrept
unuldintreceimaibunicunoscători
ai acesteivariante,extremdeinteresante
şi pentrulingvisticagenerală.
Deaceealecturacapitolului
respectiv
interesează
şi,poatechiarmaiales,pe IecI.oriicu formaţieserioasăde rnrnaniştlşi de lingviştiÎn general.
Tot acesteiprimepărţi,pe careamnumit-ointroductivă,
ii apar-ţin
şi capitolele
privitoarela istoria"Iimbtiportugheze:
perioadele
de dezvoltare
şi evoluţiaei in Brazilia,
urmată
de istoriapropriu- zisă,adicăinternă,a Ioncticii
şi a lexicului
(acestadinurmă,dupăoriginea
elementelor
alcătuitoarc).
Parteaa douaa lucrăriiconţineo prezentare
descriptivă
a portughezei
actualepe compartunente:Ionetică,
morfologie,
sintaxă.Lipseşteloxicul,pentrucă el aparein "introducere"
(v.celespuseimediatmaisus),dar,probabil,
şi dincauzăcă nu aparţinegramaticii.
Capitolul
conSacrat
Ioneticli
se ocupă,foartepe larg,şi de ortografie:
istoriculşi sisteomul
ei actualacestadinurmă,cu toatenormele
Iuigenerale
şi cu aplicarea
practicăa lor).Morfologia
şi sintaxa ocupăciteun numărde paginiaproximativ
la fel de mare,în totalpeste200.Faptulse
eXplică,
presupun,
prinluareain consideratle
numaia sintaxeipărţilorde vorbire:prezentarea
normelor
diverselor
clasedecuvinteşi aceeaa folosirii
lorîn vorbireseechilibrează
din punctul
de vedereal spaţiuluiacordatfiecăruiadintreceledouăaspectesubcareaparîn uzulcurent
al limbii.
13-- Anuar
deling
vistică
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Ultimelepagini ale lucrăriiconţin un bogatşi interesantindice,cu cincisubdiviziuni:,,!lumeproprii"(autoride studiilingvisticeşi filologice,
dar şi de texte din
carese daufoartebogatelccitateilustrative),
toponimc,etimologii
latineşti,cuvinte(portugheze)şi materii.Acestindiceeste cu atît mai preţios,cu ctt, aşa cum rezultădin
prezcutareade pinâ aici,fără el, lIJlcititor,fie şi avizat,ar avea dificultăţiIn ce priveşte consultarealucrării,care sulcră din pricinacaracteruluiei teoretic(in intenţia
autoarelor)exhaustivşi, drept conseclnţ
ă inevitabilă,prea puţin sistematic.Dorinţade
a informacît maicompletpecei cărorali se adresează
aceastăcarte se manifestă,concret
şi extremde util, prin bibliografia,
care se dă la sfîrşitulfiecăruicapitol(bil1(l11ţelcs,
pentru problemeletratate acolo).In acesteliste bibliografice
întîlnimşi destulenume
de-alecompatrioţilor
noştri,ceeace 11U
trehuiesă ne surprindă,dat fiind că d-na VâzquczCuestaa fost de citevaori în Româniaşi ne poatentlllzn, fără dif'lcu
ltătl, Jimha,
pentru necestt
ătrlc activităţiid-saleştiinţifice.
Pentru o nouă ediţie a acesteiIucrărt,care sînt sigurCiiIlUva Inllrzia mult,
se impuneintocmireaunui capitoldespresintaxafrazeişi, in măsuraposibilului,
o sistematizaremai accesibilăa materiei.
lotqit Iordan.
LADISLA
V ZGUSTA,Monua!o] t.cxico
qrapluţ,Prahn, PutilishlngHousc of I:he
Czechoslo
vak Academyof Sciences,1971,:358p,
Gramaticileşi dlcţtonnrelepot fi considerateprimelerealizăripruct.iceale lingvlstlcii.Elerăspundeau
unornevoisociale: primele,la începutsubimperiullogicii,urmau
să expliceşi s,1norrnezcanumiterealilăţ.ilingvistice,celelalte(cu obîrşiaîn vechile
gtosarc)îşi asumau,pe lîngă rolul informativ-normativ,
funcţia de a precizalegătura
dintrecuvinteşi realitateşi de a stahiliechivalcn
te intre cuvintedinlimbidiferite.Dar,
deşilexicografia
are o tradiţlc ce cuprindemai multesecole,foarterar experienţametodologicădin acest sectora fost organizatăşi prezentatăsub formaunui sistemarticulatde principii.Nevoiauneiastfelde lucrărimetodologice
s-afăcut simţităpermanent,
iar în zilelenoastrein chip deosebit,dacă ţinemcont de condiţiilepoliticeşi sociale
moderne:creştereanumăruluilimbilorce trebuiestandarrliza
t.e într-o formă scrisăşi
ne.cesl
t ăţile createde accentuareaschimbului
internaţtonalde valori,ambelecerîndun
număr sporit de dicţionarede toate tipurile.
Carteaprofesorului
praghezLadislav Zgusta răspunde tocmaiacestuidezlderut,
abordlnd problemele
pe care le ridicălexicografia
atît ea teoriepropriu-zisă,
cit şi ca
practicăde alcătuirea dlcţlouare!or,
Fără îndoială,problemele
nu sînt noi şi nlcl soluţiilenu depăşescmodulohlsnuttde tratare,importanţaceamai marea lucrăriiconstind
ÎIl caracterulei sintetic,În capncitnteade a prezcnta aspecteleesenţla!eale disciplinei.
Conceputca un lot principial,cu aplicabilitatespeclaiăla limbileorientale,],[(1!lUal11Z
de lexicooraţic
nu este numaldcclt o lucrare"didactic.ă",
eumne-arsugeratitlul,
ci una eliun Ori7.flllt
multmailargdin punelde vedereteorelic.Dealtfel,însuşiohiectul
cercctăriiîl sileştepe Hutorsă procedezeastfel,deoarece,dup{tpropriile-io.bservaţii,
teorialexicografieă
estelegatădetoatedisciplinile
carestudiazăsistemullexicalal limbii:
semantica,
lexicologia,
gramatica,stilistica(v. p. 15). ŞidiscipliniIe
conexesepot inllJulţi,
dacăne gîndimchiarIlumaila cazuldicţionarl1lui
mOllolingv,
undeputemadăugadiuleclologia,istorialimbii,logicalimbajului,de carepracticalexieografică
nu se poate
dispensa.
Adăugîndla acesteaşi allt ohservaţii: 1)lexicograful
lucreazăcu(enomene
deschise,
2) precizareaînţelesuluilllliUtţilor
lexiealcprezintăîn sineo maredificultate,3) exist:!
un contrast Întremuncateoretic-ştiinţifieă
a Jexicografului
şi destinaţiapracticăa dicţionarului,autorulconchidecă estefireascăremarcalui H. A. Gleasoll,
careapreciaeă aleătuireaullui dicţionareste o activitatedifieilăee necesităun marevolumde mUlw{t,
o bogatăillforma(.ie
şi o confruntarepermanenUi
cu realitatealingvistieă.
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Primulşi cel mai lnlinscapitolal lucrării(Lexicalmeanituj)abordeazăprobleme
ce rezultădin preciznrca
sensului cuvîntului,a legăturiiacestuiaeu realitateadesemnată
i a moduluiIncaretrebuietratatetntr-undlctionnrdiferiteelementelexicale.Nulipsese
chestiunilegale de sluonirnie,pollscmicşi omonimie.
Prublcrna scnsuluicuvintuluieste pentruJexicograf
capitală;el nu-şipnaLeprecizainsălucruriledecilîn practicalcxicograficii
lnsăşl,Dificultat.ea
cea mai mareconstă
în faptulcă.Ic.x
icogrnIu
l nu poateobţinecuvîntul"ca o parte a sistemuluilimbii",prin
urmareInformalui generalăCIIlnţ.clex
notloualpur, ci arc de-afacenurnuicu un număr
de folosiriconcrete,de la care trebuies(1se ridicela sferanol.ion
ală şi s-o reconstituie
integral.De aceea,Zgllstase opresteun momentpeutm a disecasensul lexicalîn COIllponentelci relaLiile sale(p. 27·-47). Acceptîndtriunghiullui Ogdenşi Hichard-, analiza se opreşte,mai ales,asuprarelaţiilordintreceletrei aspecteale problemei:deuoiolum,expression,
desiqnatuni. Intre dcnoluiutn
(obiect)şi cxprcssion
(Larmaunităţii.lexicale)nu este o relaţiedirect,'\,ei una mijloclt.ă
de desiqnnitun(Înţeles,noţiune).O observaţieinteresantăeste aceeacă limbilelIUIraumeut
ează Întotdeaunala fel realitatea
şi de aceeanu vor aveanicidcsiqttot«identice.PoateexistaastfelÎntr-olimbă.noţiunea
"mînă",dar poatelipsi cea de "hraţ.".Similitudinile
sint strict valabile,în acest sens,
numal in cazulştiinţelor,unde segmentarease face printr-unprocedeuanaliticgeneralizat.
O altă problemă,discutatăîn acest articol,este aceeaa moduluicum trebuie
tratate eleIcxicogratcuvintelenominaleşi celecare arată ruaniîestări de 3l.itudinc.Ele
trchuieabordate diferit,"in cazul cuvintelor nominalelexicograful
încearcăsă descrie
conceptul;În cazul manitestărilur de atitudineîncearcăsă descrieatitudinilesi «simprea»vorbitorulul"(p. :i6).O analizăspecificdllcrcnlialătrebuieaplicată,de asemenea,
cuvintelordeictice(engl.lhis, thatş,cuantificatorilor
(uuuiernleobişnuite),operatorilor
propoz
ittnnnlişi gruruaticuli
(unitâti lcxicale de relaţie).PentruIexicovraf
lucrulcel mai
importan
t este de a găsişi în aceste cazuri "ceinformaţiipomtă ele,cum stnt folosite În ln\.elesurile
cele mai importante,şi sii le imaginezeşi să le prezintedupă
Jllodelulconceptualal cuvintelorIloţionale"(p. :37).Autorulsubliniazăcii de celemai
multeori cuvintelenu au numaiun singul'Î.nţcles,sau că dintr-unanumitsensprimar
au evoluatÎn timp sensurisecundare,adiacente.Aiei este, poate,problemacea mai
grca pe care trebuiesă () dezlegelexicograful.
Astfel,nn cuvînt poliscmantic
(cu lllai
multesensuricarela rîndul lor potavea aspectdenotativsau cOJ1otativ
in funcţie de
utilizare)poatefi consideratca alcătuitdinsensuridirecteşi nOll-di'·ecte
(transferate,specializate,Iigul'8te,ocazionale).
În toală aceastămultitudinese poate distingeînsă un
s CIl S dom i n a 11t, definitde Zgusta,în profilpsihologic,
ra fiindprimulgînditde
majoritateavorbitorilorlimbii (p. 6-1).
Cît privql( omonimia,auto1'ulacde că poate fi rezo!vatft
prin etimologic,
f1cxiune,regimde prefixe,sul'ixeetc. şi prin familiilexicale.
În cazulsinollimiei
sefacedistincţieÎntre[)identitateabsolut,!de sens(syIl011ymy)
şi () foarte llJare similaritateÎntre sensuri(ncar-synonYl/lY).
CuvintelesInt sinonime
cintI eoilleidÎn denotaiie,cOllolaţ.ie
şi oferăeleaplica1"(;
dacărestricţianu se respectă
in lina din laturilesale, avema faceeu sinonimeupropiaU:
(p. 90). Şi pentrucă 1iccare din cele două aspecte prezintăşi posibilitateade grad redus, de parţialitate,
autorulconchide
e:1sinonintiaprezintăpatruipostaze:sinonim,
sinonimpartial,sinonim
apropiat,sinonimapropia!pur/ial.Sub denumireasinonimapropialse pot însumaun
foartelUarenumărde cuvintecare,Într-lliifel sau altul, îşi justifică() astfelde ctichc··
tare În funcţiede cuvintuldat.
Următoarele
douăcapitole(FoJ'malval'ia!iO/1
of words,Combil1Cltion
of words)trateazăal doileaaspectimportantpe caretrebuiesă-Iaibă 1nvederelexicograful
: forma
cuvintelor,pînă unde trehuiesă meargăreprezenlarea
variaţiilol'de {ormăîntr-undicţionar.
1 Kurt Baldingcl'nuanţeazăschema,dlndu-iaspect trapezoidal(el. Teoriase.
mânlica.llâcia !lJWscmânUca
mode1'11a,
Madrid,1971,p. 156).
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Este bine- credeZgusta- ca aspectulparndigrnnt
ic, cel al derivărilşi al cornpuneriisă fie cît maibinereprezentatede dicţionar.Prin compunere
(carepoategenera
"unităţilexicaledin mai multecuvinte" multitnot
â lexicalunils), mai ales,se pot obţine
noidimensiuni
formalesau diferenţede senscareneaparattrebuieconsemnate.
In sfirşit,
trebuie menţionateposibilităţilede combinareale cuvintelor,rcgimu!lor siutuctlcomorfologic.
Capitol
ul al patruleat voriotionin lanqtuuţe)este destinatproblemelor
segmentării limbiişi relaţieidintre segmente.Aici sînt stnhili
te indicaţiileistorice,legatede,
evoluţia limbii,pe care trebuiesă le conţină dicţionarul.
Insuşin
dn-şi definiţiadicţionarului
după C. C. Berg(l'izeiUPC8
oF tliciioruiries)
autorulîntreprindeo clasificarea dictionarelor,
mai int.liîn enciclopedic"
şi lingvistice
şi apoi din ce în ce mai nuantat.
Cu capitolulal şaselea( Tliemonolin
qualdictionaru)ne întoarcemia redactarea
lexicografică.
Pentru dicţionarulmonollngv se pun inrţialdouă probleme:prima,analiza teoreticăa Iimhiiavute în vedere,precizareamoduluiei eleorganizare,
a segmentării ei şi a relaţiilordintre segmente,şi, a doua,precizareatipuluide dlcţionarcare
va fi alcătuit.De aici decurgenaturanormelorcarevor sta la baza Incrărti,modulde
colectarea rnatcrlalului
şi surseleacestuia,alcătuireaşi ordonareaarticolelor.
Fără îndoială,fiecarelimbăprezintă,pe l1ngăo mare eantltatede material, de
provenienţăfoartediferită,şi o marevarietatede moduriIl! caresînt folositeunităţile
lexicale.Din această multitudinede fapte lexicograf'ul,
În funcţiede limitelelucrării
sale,trebuiesă aleagăceeace estereprezentativ.
Aşa că nu vorlipsidin surseleunui.dlctionar monolingv
lucrărilebelctristiceşi nici cele J1I:Jj
uzunleLexteIeglslat
ive,administrative etc., precumşi o bună parte din lucrărilecu caracterştiinţific.Publicaţiile
pun prublcmedeosebite:ele folosescÎn maremăsurăexpresiiocazionale
şi neologisme
efemere,dar prczlntăavantajulcii pot furnizatexte dut.abileÎn foarte multestiluri
(p, 226).
Cu privirela aşa-numitulcontextlcxico
qruţic,Zgustanotenză: ..contextulIexicografic... este aceaparte a contextuluiverbalcarene permites;l distingemcu ce semnificaţieeste aplicatcuvintulÎn discuţie şi să percepemce!put.incitevadin triîsăturile
lui semanticeşi proprletăttle lui gramaticale;el poate Ii orictt de scurt,dar cit mai
dar posibil"(p. 227).
Informatorii,
pe careZgllstaîi preferămaidegrabă cu un grad înalt de cducatiu,
urmeazăsă furnizezedouă Ieluri de materiale:precizăr!lingvisticelegatede anumite
domeniişi informatiiasupramaterialului
colocvial
al dicţionarului.
Printresurseledictionaruluiautorul citeazăca ur: izvore5en1,131
celetalt«lucrăriIexicograffce
ale limbii,deja
elaborate,indiferenteleprofilullor, careoferămodalităţidiferitede tratare a unor problemesimilare.
Materialulobţinuttrebuiesupusuneiprelucrărlarnănun
ţite de selecţieşi sintezil
În urmacăreiase trecela alcătuireaarticolelor
propriu-zise.
Un astfelde articolarc două
părti: 1) unitatealexicalăînsiişi(lemma), 2Î toate celelalteinformaţii.în cadrulprimei
părţi se dau indicattlmorfologke,eventualelecleviaţiipaTudigrnaticc,
indicaţiide prol1J.mţie,
indicatiietimologice.
(Observămuşor în acest sistemsugestiilepe care i le-a
procuratautoruluiOxfordBI1qlisl!
Dictionary,
dincarc,dealtfel,ia de multeori materialul
ilustrativ).
Autorulse opwştepe la]'gasupradefiniţieilexicogmIicc.
Esenţaacesteiaşi corelaţia ci cu definiţialogieilpun problemeinteresante.Între definiţialogicăşi cea lexicografieăexistăfoarteiJJ.ulte
punctecomune,dar şi elementedistinctive,Dintreacestea
din urmă cel mai importanteste faptul că in vremeee definiţialogic.iî.
trebuieSI1se
identifice,fărl!.echivoc,cu întregul obiectdefinit(defillicndllm),
adicăsă-i epuizeze
sfera, In cazulcelcilaltese realizeazăo enulllerare,numai,a celormai importantetrăsăturisomantice
ale unităţ.lilexicaledefinite,earesînt suficienteÎll a o diferenţiade alte
unităţi. Aşadar,prima fiind exhaustivă,a dona este parţial-seleetivă.
În loculdefiniţiei explicativ-analitice
se pot folosiuneorisinonimepropriu-zisesau sinonimeapropiate; alteori cele două procedeese pot combina,foJosirea
unei metodesau a alteia
depinzind,în ultimăinstanţă,de dimensiunile,
tipul şi destinaţiadicţionarului.
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Întrucît articolulde dicţionarconţine,în mai mare sau în mai micămăsură,o
sumăde exemplemenitesă ilustrezeposibilităţile
de combinarea cuvintuluişi folosirea
lui sub diferiteaspecte,se poatealcătuio imaginea nuanţelorlui contextuale,a măsurii
in care este Intrebuintat,a primelorsale utilizări,a sfereide aplicare,a combinaţiilor
atrlbutlvesauadverblale
posibile,a cornplernentclor
tipiceîn cazulverbului,a diferitelor
lui utilizărica sinonimpropriu-zissau sinonimapropiatetc. Pornindde la acestepremisc,Zgustaafirmă,pe drept cuvînt,cii exemplele
incluseîn articolnu trebuieconsiderateun materialadiţional,un balast,ci o parte integrantăa articolului,un element
esenţialal structuriiacestuia.
Trăsăturilenormativeşi funcţiadidacticăa dicţionaruluisînt aspectepragmatice ale rezultatuluimunciiIexicografului,
care, după cumnoteazăşi .Iean Dubois-,au
un marerol în integrarea,în contextulnaţional,a indivizilor.
În cazuldicţionarului
bilingv(tratat de autor în capitolulThebilinţţtuildicliotiatq), problemacheieeste stabilireacchlvalcntclur
denotativeşi conotativeintre cele
douăIirnbi : limbadin care se traduceşi limbaIn care se traduce(t.hesource-lnn
quaqe,
ilieiarqctluuţţuu
qe),
CartealuiLadislavZgustasintetizează
experienţacelormaide seamălucrărilexlcograficeeuropene,completatăcu experienţaautoruluiînsuşi.Structura.Munuoluiui
cu
aspecttriadic (înţeleslexical,forma şi combinnreacuvintelor,tipologiadicţionarelor)
corespunde
întru totul scopuluipropus:prezentareaspecificului
activităţiilexicograficc,
a tuturor problemeloresenţialelegat.ede aceasta.Putem,eleaceea,consideracă un
redactoral Dicţionarului
limbiiromâne,sau al unui alt dicţionar,va găsi permanent
aici sugcstt!şi lămuririîn legăturăcu problemeleactivităţii.sale.Avemprin această
lucrareun îndreptarbine sl.ructurat şi frumosprezentat,cu exempltttcărtşi explicaţii.
Chestiunile
pc care Zgllstale prezintăsub aspectullor generalpot fi nuanţateşi puse
înlegăturădirectăeu aspecteleconcretepe care le prezintăelabornreadicţionarului
uneilimbianumite.De aceea,ţinîndcontde experienţade aproapedonăsecolea Iexicografieiromâneştin-ar fi Iipsitride intereso lucrarecare să dezbatăprnhlernutica
speetalăpe care () pune elaborareaunui dicţionaral limbiiromâne.
Consolatioti
of Iexico
qraplnţ,cu care îşi încheieautorulpaginile,dovedeşteafecţiuneamărturisităpentrudisciplină;muncalexicografului
este,aşa cumafirmaşi principial,greaşi anevoioasă,
dar .Lexico
qruîia are ţ rnrnusetrrs
şi suiisţactii!e
ei".
Ioan Oprea
1. HIZESCU,
H. Tikiin,Omulşi opera,Bucureşti,Edituraştiinţifică,1971,188p
Cercetareavieţii şi î acttvil.ât.iilui H. Tiktin a constituitpentru 1. Rizescuo
prcocnpareconstnntă.Primuluisău studiu, care dateazămcă din 195,1(Unelecontribuiiila reconsiderarea
opereilui H. Tikiinr),i-auurmataltelepublicateîn "Studiişi cercetărilingvistice"
şi în "Limbaromană",ultimuldintreele apărîndîn anul 1968.Monografiadiscutatăaici reprezintă,aşadar,o reluarea acestorcontribuţii,cărorali s-au
adăugatnoilecercetăriîntreprinsede autorîn scopulcompletării
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 materialulinformativnecesar,I. Hizescua cercetatarhiva personalăa
lui H. Tiktin, fondul ele scrisoride la BibliotecaAcadcrnlelşi documentele
aflatela
ArhiveleStatuluidin Bucurestişi Iaşi. Informaţiipreţioaseîn legăturăcu activitatea
didactlcăa lingvistului(la seminarulde limbiorientaleal Universităţiidin Berlin)a
primitşi de la Iingvfştildin H. D. Germană(prof.W. Draegerş. a.). De asemenea,
membriifamiliei,şi mai alesfiicalui TikLin,GertrudaTiktin,au pus la dispoziţiaau1 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.oruluiscrisorile,
documentelc
şi cărţlle cares-aurnai păstrat din hibliotecaaceluiacare
a alcătuit Dicţionarulromân-german.
Monograrta
începecu o privireqcneral
ă asupravietiisi opereilui Il. TU;!iIl.
Capitolulrespectiveste,de fapt, o prcf'aţ.ă
a cărţlt: autorulpl'czilltiiparalel evvnirncn
tr-Ie
mai însemnateelinviaţa lui Tiklinşi activitateaştiinţificăa acest.ula.OperaIingvist.ulul
este schitată în linii mari şi prezentatăaici cronologic,
spre deosebirede celelaltecapitole,uneleestc urmărită, cumc şi firesc,pe prohleme.Dateinediteşi deosebit.dcinteresanteconţinediscursulîn limbagennan:l(tradusde autorulmonografiei)
rostit de
Tiktin la "Allgemciller
Dcutscher NeuphllologcnVcrban
d" cu prilejul săruătorirt!
salela il 80-aaniversare.în acesttestamentştiinţifical Invătatuluieste descrisiimunca
pasionatăşi stăruitoarepentru elaborareadletionurulut,
căruia'I'Iktin i-a consacratcei
mairodniciani ai vieţiisale.Tot atuncia evocatşi prieteniacu M. Eminescu,despre
carespunea:"EIm-ainiţiat în literaturaromânăde la Inceputurile
ei şi prin el am cunoscutlimbapoporului,Jirnbăa căreiimportanţăÎncănu era apreciatăpe atuncidecît
de puţini.Lecturilefăcuteîmpreunăcu Eminescuşi explicaţiile
pe caremi le-a dat ni
aceastăocazieacestexcelentcunoscător
al limbiisalematernemi-auprilejuito mulţime
de constatărilexicograficc,
gramalicale,
literareşi istorice"(vezip. 10).
Cea mai marepartc a monografiei
este consacrutăsturlluluiopereilingvisticeli
lui H. Tiktin. Sînt urmăritepreocupărilede teorie a Iimbii, activitateade filologşi
preocupările
de clialectologie.
Esteapoischiţatăconceptia
lui 'I'iktindesprescrierealimbii
româneşi contribuţialui la studiulsistemuluifonetical limbiiromâne.Ultimeledouă
capitolese ocupăde analizastudiilorde gramatlcă şi a opereilexieografice.
Pentru
acestecapitolefinales-aurezervatcelemaimultepaginiale cărţii,lucrufiresc,avînd in
vederecontribuţiaremarcabili!
a Iingvlst.u
lul în domeniilerespective.
1. Rizescua consacratDiciioncrului
romângtl'man,Rumiintscli-deutsches
IVârterbucli, apărut În trei volume,Între 1895şi 1925,o analizăcompctcnt ă. Pentrurealizarea acesteianalizeautorula preluat în mod critlctot ce s-a scrisdespredicţionar,
adîncindst.udiul unor aspectesau discutîndaltelecare nu mai Iuseserăcercetate.La
unelcdintreacestefapte,mai putin cunoscn
te, referitoarela muncade redactarea dictronarulul,ne vomreferiIn continuare.Cu multăatenţieeste urmăritfelulîn care Tik
tin şi-a pregătitbaza documentarănecesară.Materialulbibliografic
utilizatde lingvist
pentru alcătuireaacesteioperelexicografice,
arată autorul (p. 139),a fost extras elin
peste 550 de texte, care ilustraucelemai variatedomeniide actlvitatc.O preocupare
permanentă,in tot timpulredactăriişi tipăririidicţionarului,
era ţinereala zi a acestei
bibliografii,
completatăeu celemai noi cărti apărute(p. 13\l).Parcurgtndfişierul care
a stat la bazadicţtonarulul,
aflatla Institutuldelingvistică
dinCluj, r. Rizcscua obţtnut
inforrnn
ţh foarteinteresanteîn legătunl.cu modulîn care lucra'I'ikt.in.Pc fiecarefiŞtl
este Însemnat,In partea de sus, cuvîntulrespectivi sensulla care va fi f'olosit.â
fişa.
Citateleslnt lraduseîn limbagermană,iar În partea de jos a fişeieste uneoriHotaUI
şi etimologia.Numărulde fişe existenteÎn fişierla fiecarecuvînt este cu mult lllai
maredecît nUlllllrll1
fişelorîntrebuinţateîn dicţionar.Astfel,la cuvintul oasteIn fişier
exisUl30 de citate,iar În dicţionarapar 7. Din consultareafişieruluiautorula stabilit şi cîtevadintrecriteriilede selecţ.ie
a citatelor.Depildil,un criteriuesenţialera valoarea scriitoruluidin earc proveneaeitatuI,eeIcmai multefiind extraseelin opera
marilorscriitori(p. 154).1. HizesclI
a Întreprinsşi o anaUzildetaliatăşi competcllt,1
a
"elemen
telor constitutive"ale articolelordin Dic{ional'l11
român-german
(p. 1,14·-115).
În ceea ce priveşteclasificareasensurilorunui cuvînt,făcutăIn functiede vechimea
atesHirilol'
(de unde reieseşi .,caracterulistorical dicţionarului"),
autorule{tl'ţ.ij
suhliniazăcă. aceastaeste intotdeaunahine rezolvată
.
.. ObservaţiianUllllll1ţite
se fac şi în privinlaindicaţiilorgramaticaledate de Tiktin. In mod special,I. Rizescua urmăritilldica\.iile
utilizatela verbe.Kumaipentru
a avca,de exemplu,.,observal)ile
sînt atît de numeroase,Înclt avemimpresiacă ar fi
()paginădintr-olucrarede gramaticăistorictşi nu dintr-Ulldicţionar"(p. 156).O atenţie deosehităa arătat I. Hizescupentrumodulin eare in Dicţionarul
român-german
a
fost rezolvatăproblemaetimologiilor.
Indicaţiileetimologicedate sînt aproapetoate
exacte.Un alt merital lui Tiktin,observăI. Hizescu,esteacelade a indica,atuncicînd
etimologiaunui cuvint este nesigurol,"formacuvîntuluiIn diferitelimbiromaniceşi
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xlave,in albanezăet.c.,eli diferenţeleşi asemănările
semanticerespective"(p. 1(8),
prin aceastapregătind"datelenecesareîn vedereaclarificărilulterioarea etimologiei"
(p. 1(8). Autorulsubliniazăpreocupareapermanentăa lexicografului
pentrustabilirea
sau pentruclarificarea
unoretimologii,
preeumşi faptulcă interesulpentrudeseoperirea
etimologiilor
nu l-a părăsit pe 'I'lklin niciodată.Se relateazăastfelfaptul deosebitde
semnificativ
că la virsta de 85 de ani, Într-oscrisoarecătre Sextil Puşcariu, TikLindiscuta cuvîntullado,pentru care propuneaca etimonv. si. miaâa(p. 2728). Formal,
aşa ClIllIarntă şi 1. Rizescu,Dicttonarul
român-gel'man
face parLe din categoriadicţionarelorbilingve.Este mdreptătltătotuşi clasificarea
lui şi întrc dicţionarelegenerale
expllcntiveaparţinîndlexicografiei
unilingve2•
Considera
t Incăde la apariţie"ca un evenimentde seamăîn lumeaştilrrţlfică
" (p. 1(i),dicţ.ionarul
a fost primitşi discutat,aşa
cum reieseşi din lista completăa receuzenttlor
alcătuităde autor (p. 179),cu Ullbine
meritatinteres.După:11de ani de la tipărireaultimuluivolum,acad.1. Iordanîl caracterizaastfel:"În ciudatitlului,modestşi cam didactic,această operă lexicografică
(de
aproape2000pagini1n_ţe)este,în momentul
de faţil,cel mai bun dicţionarcompletal
limbiinoastre':",
Cartealui 1. Hlzescuse Incheieeu un interesantcapitol de Anexe,careinclude
comentariul
corespondenţei
lui T'lkt.ln
(a corespondat,
printrealţii, cu B. P. Haşdeu,N.
Iorga,Ov.Densuslanu,
S. Puşcartu,
Al. Vlahută, I. L. Caragiale,
I. Slavici,Gh.T. Kirileanu
A. Mussafia,
W. Meyer-Lăbke,
Kr. Sandfcld
, M. Bartotiş. a.), un subcapitoldedicatacti
viLăţii
literareşi llllrepertoriu
bibliografic
carecuprindelista lucrărllorpublicatede lingvist
VictoriaZăsiroiu
VALEH.IA
GUTUROMALO,
Corectitudine
şi greşeală,Bucureşti,Edituraştiin
ţifidi, 1\)72,21':5p.
Punînd in relatie termeniide coreclitudine
şi greşealâ,ValeriaGuţu Hornaloa
tinnt seamade obligaţiilepropriiunei scrieride "cullivarea llrnhll?: o confruntarea
greşeli!cu norma duce la condamnareagreşeliişi, prin aceasta,la rcstahillrcaniveluluide
corectitudine
în limbă.
Situînd
însă greşeala,
ea fapt
sijlc,ca proces,
In evoluţia
limbii,
ValeriaGUÎn
Romalo
şi-arezervat
şi dreptul
de in
a-şiJeontinua
investigaţiile
teoreticeantertoare,al cărorobiecteste limbaromânăactualăca sistem: între corectituâineşi qreşeal
ă se manifestăînsăşiviaţa limbii; greşeala'te unul din factoriicare
muleazăcontinuuvorbireapc reliefulgIndirii.
Chiar dacă, cu acest punct de vedere,cadrulcercetiiri.i
s-a putut considerabil
lărgi, cartea ValerieiGuţu HomaloIlUîşi justificătotuşi pe deplin subtitlul,Limba
românăde azi, făcut să sugerezeintenţiadc cuprindere,fie şi În formannei schiţe,a
stării actualea limbiiromâne.Similitudineacu titlul sc.rierii,funclamcntală
În acest
domeniu,a acad. IorguIordan (Limbaromânăactuală)este elenatură să scoată în
evidentăacestfapt.Avemîn vederenu atît situaţia cantitativă,redusă,a materialului
ilustrativ, cît, mai ales, restringereaacestuiala un singurscctoral limbiiliterareaeelaal stiluluipublicistic.
Întruclt investigaţiapriveşte de fapt numai stilul publieistic,credemcă. ar fi
fost util să se sh'iruiascillllai mult asupraspecificului
acestuia.S-ar fi putut ajunge
la j)lIIwtede vederemai bineprecizate,mai diferenţiate(şi mai prccaute)asupraunor
manifestăriprecumcultismul,clişeulverbal(şablomilc.hiar),brcvi!ocvenţa
şi altele.Nu
ne-ampropusînsă să ne oprimasupra aeestorlucruri,care ţin de organizarea
cărţii,
de modulei de tratare,ci doarsă aducemîn diseuţieciteva date suplimentare,
în legă·
2 I. Cotcanuşi r. Dănăilă,Introducere
În linglJislica
şi filologia/'omâneascâ,
Bucureşti, 1970,p. 134.
Limbaromânăcontemporană.
Bucureşti,1965,:p.130,
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tură cu cîteva din cazurilesemnalate.Deoarecefactorulexpresiv,stilistica fost mai
puţinsolicitatIn cercetareade faţă, amlnslstat În celece urmeazăasupracîtorvadintrr:
situaţiilecareîl reclarnauîntr-omaimaremăsură.Naturamaterialuluia făcutca multe
dintre aceste srtuaţii să reprezintemanifestăristiJistic.cminore,chiareşuale. Nil ain
urmărit.însă decît rnecan
isruulde producerea lor, în cadrul vieţiî lirnbajului.
Respeet1ndplanul
cărţii, începemcu unelefenomenegramaticaleaberantesemnalate,prin care am putut recunoasteprocesulde infiltrare in "geometria"limbii
a factoruluiexpresiv.Astfel,resuscitareasau exttndernauzuluiunorformepronoruiuaIe
scurte(-i, -neş. a.), substtt.uin
d formelccurente(său,nostruş. a.), s-ar putea interpreta
in legăturăcu tendinţa către dinamismşi către amploarea frazeimoderne(din care
pot decurgeşi tentattileunor cadenţe,unor sonorrtăţi noi).Apariţiaunui -Î pcstpus,
tn loculobişnuitului
lui, într-ofrazălargăşi sinuoasă,îi dă cursrvltat.e
; totodată,pregnantaformeiconcentrate,
redusăla un sunetunic,imprimăconstructiei
- "Jnţelepc.iunea-i"
faţă de "înţelepciunea
lui" (p. 9fJ),tn punctulindicatde aceasta,o directieascendcntă ,
caredevineun modpropriude a articulagîndirea.Efectesimilarear putea fi recunoscule
şi într-o formularede tipul "privirilene erau atrase"-- faţă de "privirllenoastreerau
atrasc"(p. 101),undemaiorganiculne di!frazeiun aspectmaicompact,sugerînd,totodată,o angajaremai puternică,totală, a subiectuluiîn acţtunea numităde verb. Inserareasuplimentarăa formeiscurteîl, în exemplul"actriţaîl arc partenerpe ..." (p,
101),nu rămînesuperfluuă,de vremece pune în evidenţă,prin anticipare,unul din
termeniiconstrucţiei.Nu este atit un elementde expresivitate
ca, maicurînd,.un procedeu gramaticalcare are în vederecomunicarea
uneiidei suplirucntare În' legătură
cu termenulpe care îl dublează(ideeade "notorietate",
aici).
Unelecazuride articularea numelor,care se sustragnormeigramaticale,pot,
de asemenea,sugeraprezenţaîn jurul comunicării
a unor zoneexpresiveuşoridentificabile."Substantivulnearticulatpoate fi mai expresiv,pentrucă denumeştenoţiunea
ca specie < ... ), prin urmaredă acesteiao semnificaţie
generală:",după cum prezenţa
nu întru totul necesarăa uneiformede articolnehotărîtar putea insinua,cumse constată şi In cazurileprezentatede autoare, o atitudineoarecumcontrară,de reţinere,
de rezervă,refuzulde a atribui cuvîntuluiÎn respectivulcontextsemnificaţia
lui deplină.
ValeriaGutuRomaloaduceîn discutiecitevasituatli de folosireimproprie,Oarecum deviată,a unor formeprepozl.tioualc
şi conjunctionalc.
Calificîn
dn-Ieadeseadrept
greşeli, autoarea trece mai grăbit.pestecuveniteleinterpretăricare aratăo stare dc
alunecare,de mobilitatein sistem."Jocul"selectivîn sistemulprepozttionat
şi conjuncţtonal,posibildatorităfuncţiilormultiplepc carele cumuleazăde obiceiuna şi aceeaşi
prepoziţiesau conjuncţie,
este de fapt o modalitatede restructurarea limbiipe tipare
mai noi de gindire,tipare care adesease constituieprin schimbarea
unor raporturilogiceconsacrate.Există motive SEtcredemcă tn şi intre,acolounde uzul comunindică
pe din şi din/repot fi mai mult decît un capriciustilistic,pot sugera,de pildă,o reIaţiemailejcră.unai
mobllă ("raporturilc
Întreoameni",faţăde "raporturiledintreoameni"
- p. 71), mai complexă.Sprijinindu-ne
şi pe observaţiaacad.Al. Graur-,plecatătot
de la lucrareaÎn discuţie,credemcă numaiîn cazurispecialealternarealui În şi din
cu Întreşi dintreeste de domeniulstilisticiişi că, în uzul limbii,ea este obişnuită.Un
aspect"pretenţiosşi ea atare ncrecomandabil"
al unor formaţii(echivalente
unor Iocuţiunt prepoztţion.ale)
de tipul in ceeace prineşie(p. 73), in contexteadecvate,exprimă
adeseao ideede referinţămai precaută(decîtde sau despre),atenueazărelaţia de subordonare,după cum un gerunziuCufuncţieprepoziţională
-- urmind(p. 74)-- suhstituieprepoziţiadupă,dar formllleazlî
mainuanţat,mai cuprinzător(şi mai p.uţin banal)
ideeade succesiune
(şi de imitare).Dacă în cazurileconstrucţiilor
prepoziţionale
llllli
sus discutatefactorulstilistic,existent,rămînetotuşi mult subordonatcomunicării,
î 11
ultimăinstanţăreducindu-se
l:J rnodificarea
ullor note semantice,revenireaIn scrisa
1 lorgu Iordan,Limbaromânăactuală,Iaşi, 19,13,p.. 2n2.
2 Al. Gram, ValeriaGU!11
Romalo,"Corectiiudine
şi greşeală(Limbaromânăde
azi)",in SCL,1972,nr. 5, p. 5,16.
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formeiarhaiceintru.(p. 7;) - care, elefapt, nu a încetatniciodatăcu totul să se întrebuinţeze- poate reprezenta,Într-adevăr,cazulrar al uneimanifestăripreponderent
stilisticepreluatede o prepoziţie.Sonoritateaarhaizantăa formeipare să fie cauzapreIcrintci de care se bucurăşi care,pină la lIll punct, o poatejustificaîn exprimarea
scrisă,Înclinatăcătre o uşoară artil'icialitateşi un uşor ret.orlsm.Mai păst.rln
d încă,
în valoareaei abstractă,de relaţiaşi de scop,ecourilesensnluiconcret,originar,ideea
de "spaţiuÎnlăuntrulcăruiase întîmplăcevasau intră cineva"2,ea poale imprimafrazei lin timbru aparte,efectede somptuozitate
şi solemniLate.
Intr-un contextmodern,
ea poate aducede asemeneaun accentcontrastant,cu rezonanţede vechime.
Apariţiaunor formede plural semnalatede autoareîn cazul unor substantive
din categoriaaceloracare, prin noţiunilepe care le numesc,muuif'e
stă incompatibilitate cu ideeade numărar putea fi situată în continuareaunor procesesimilaremai
vechiale limbii,prin care marcade plurala trecut, elinsemngramatical,în semnsemanticsau stilistic.Conştiinţailegitimiblţii
formeide plurala putut declanşaalunecări
de senssau numaischimhări de nuanţăîn uneledin cazurilesemnalateca uzurigrcşite.
Plurnlnluiproze(p, 87) i-ar putea reveni,prin influenţăfranceză,sensul,mai concret,
de "texte scriseîn proză"; analogiacu poezie-- poeziial' putea atenuanota de minimalizare,de diminuare.Definitivmarcatepeiorativ par Însă să rămînăcuvinteea:
inteicpciune
- inielepcituii,qeniuliiutc
- qenialităii. În general, diferenţiereade sens
în cazulformelorde pluralal ahstractelorpresupuneo -restrfngere
a ideii,relativizarea,
reducereala proporţiileunui fapt concret
.. Notelestilisticese pot insiidiferenţiadupă
caz şi pot să cuprindăo gamăfoarteIargă.Faţrl de situaţiilede mai sus, construcţia
pln.ăla sţtrşiiuri(p. 87)- modificînd
formafixă pînă la sfîrşit- urmăreşte,In intenţie
cel puţin, efectulcontrardimluuării.Se încearcăaicisugerareaideiide adîncire,pe care
o recunoaştem,elepildă,în pluralulveacuri(DMtnregistreaz
ă, dealtfel,pentruforma
eleplural.3cnvlntului veacsensul,amplificat
la limită,de "veşnicie",
"eternitate";într-un
mod asemănător,pluralulcerari s-ar putea despărţide forma de singular,contlnlnd
ideea de ",boltă",de "spaţiu vizibil",cu un sensdllatat pînă la ideea de "infinit").
Sintem inclina
tt să punempe seamaunor intenţiiexpresiveşi cllcva dintremodificăriledin regimulunor cuvintepe care normale indicăohligatoriucu determinant!
specil.ici.
Construcţia..cei ce se fac vinovaţi"(p. 68)cu lipsa precizăriiobişnuite,introduse de obicei prin de,refuzindcornplinirca,
se dispensează,
de fapt, de un element
pe care nu-l mai socoteştenecesar,conccn
trlndu-se pe propriaielee(de "vinovăţie").
Folosireaabsolutăli lui semnifica
(p, 228)atrageatenţiaasupraunJi procescare se produce in familiacuvintuluişi care ducela restrmgereasensululetimologic
(semnificaţie
"conţinut",..înţeles"),prin deplasareaaceentuluisemanticC{ătre
ideea,mai partrcuIară, de "expresivitate",
"tilc". Familiapare să se reorganizeze
(In limbajulcomun)
sub dominaţiaadjeetivuluisemnificativ,
În care ideeacea mai puternicăeste aceeade
"expresivitate".
Un procesoarecumasemănătoreleremodelnresemanticăafecteazăconţinutul substantivuluiexeget.- intr-un context care îl scoateelinformaţia t.iplcă(p.
2;W).Oanalogiecuevolutialuispecialist,
astăzifolositcurentfi'îrădeterminant,se cuvine
a fi Iuată In consideraţie.
Cumera de aşteptat,publtcistica
oferăterenulunor numeroase
observaţiişi intcrpretăride ordinlexical.Fenomenul
de enltismşi emfazăse concretizează
mai eu seruuă
eu mijloacelexicale.Lucruleste,pînă la un punct, explicabil,mai ales dac,!avemin
vedereangajareapublicisticii
în comunicarea
şi difuzareanoutăt!i. De aici se pot naşte
cu uşurinţăexceseşi ele pot fi depistateuşor,mai greu se pot găsi Însămijloacede
evitaresau înlăturarea lor. În cea mai maremăsură,exceseleţ.inde o folosireabuzivă
a tcrmtnol
ogtilorspecialedin domeniulştiinţificşi tehnic.Prin intermediulpublicisticii,
conştiinţacomunăse întîlneşteeu spiritulştiinţific,il aducela nivelulei i şil însu
şeşte. Prin intermediulpublicisticii,
deci,se produceşi transferulterminologiei
speciale
in limbajulcomun;acesttransferse Însoţ.eşte
de transformărimai lllUltsau mai puţin
vizibile,dar aproapeîntotdeaunaexistente,de natură, mai ales,să aproximeze
eonţinutul prea special,să înlătureamănuntele"profesionale",
"tehnice".De pildă, delimi3 Dicţionarullimbiiromâne,Bucureşti,1934,tomul II, partea 1.
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tnrca, tranşantăîn limbajelespeciale,între sensurileIuieuapor«
şi oaporiza este atcuuată
şi chiarneglijatăde vorbireacimună.Generalizarea
unortermenispecialieste dusăadesea
prea departe (fapt iulesnitşi de pluralitateaacceptillor
speciale-. În funcţie de domenii,teoriietc. cumulatede unul şi acelaşicuvînt).În aceasl.ăsituaţieni se par
a fi cuvinteca struclură.oalcnţă,care au ajuns în Jimbajulcomuncu un intelesattt
de vag, de indecis,încît trezesc,pe bună drcptale, rezcrvă IIIrîndulvorbitorilormai
cxigcnţi.
Sensuricu caracterspecial,neologice,
se ataşeazăuneori(de obiceidupă modelele
strriiue)unor cuvinte impămlnLerril.c,
completîndu-lc
cu note semanticenoi. Valeria
Gutu Homaloindiciidrept contradictorlc,
de pildă,formaţia"cîmpactio"(p.1:l8),socotind ca trăsătură sernant.icâ
de bază pentru cîmpideeade "cadrupasiv"al diferitelor
formede activitate.Ne întrebămdaciiconşt.iinta comunăigllorcazăaccepţiaştiinţifici!
a cuvintului,mergîndpînă la preluareaideii de mişcareşi energie(cîmpetectric.cimp
magnetic
etc.),Dar,intorctndu-ncla sensurilelui tradiţionale,ne întrebămdacăin accepţiunealui de "ogor"nu este totuşi prezentăideeade "activitate"(Între cimproditor
depildăşi cimpactino simetricnu estecu totulabsentă ; dealtfel,DMindică-- în cadrul
sintagmeicimpulmuncii- desprindereaunui subscns"muncă",.producttc").
S-ar părea că desprindereaunor sensuri.,figurate"în cazulcuvintelorspeciale
esteun procescarenu se poatepuneîntotdeaunape seamalimbiiromâne; neologismele
sînt preluate adesea şi cu dezvoltărilelor figuratesau familiare(fapt care ar fi în
măsurăsă accentuezespiritul.,european"
al limbiiromâne).,,0 pasărecare navighează
pc cer" (p. 178)este prezentatdrept caz de dezacordsemantic.Argumentarea
rămîne
Însăincompletă,
de vremece se sprijinăpe o prezentareIncompletă
a datelornecesare.
Este invocat drept neconcordantsensul"a pluti ea o navă."al verbuluinaviga,orni(Jndll-seinsă un al doileasensconsemnatde DM- "(desprevehiculeaeriene)a pluti
în aer, a zbura".Dacă aducemÎn discuţieşi un senspe care tot D1\1îl indicii-- de
data aceastala cuvîntulpasăre;sensulfiguratde "avion"-"., putem conchidecă nu
avemde-afacecu o încălcarea acorduluisemantic,ei cu o variantăstilisticăa lui.
Din seria cazurilorcare ilustreazăun procesopus ncologlzărt!
(dar strîns legat
de acesta, printr-orelatieelereacţie)--, procesulelereactualizare
a unor termenivechi,
arhaici,ne oprimasuprasituaţieicuvîntuluisimt.ătni
nt.(p. 186).Faptulcă in structurn
cuvînLului
se recunoaşteformaţiahibridănu este în măsurăa-l înlăturadin uz. (In
secolultrecut, Bălcescua preferat,înlr-oformăheliacleseă,
aceastăformă cnlchlată),
În conţlnutulcuvîntuluisentiment
sensurilese grupează,in mare,in jurul a douăidei
principale,:UHaconţinînd"atitudineaemoţională",pînă la "stareade afecţiune,"cea
de-a doua, pe un alt plan, vizînd "facultateade a simţi,de a căpătao impresie",
mergîndpînă la actul simtitii cu valoareaunei cnnoust.cr!
specifice,cu caracterintim.
Simlătninls-a ataşat primuluidintrecele două sensuri,ca sinonimtotal al acestuia.
Poate fi preferat,ca atare, pentru sporulde concentrare.
în privinţa"
unorprocedeeactualede formarea cuvintelor,a fost adusăIn discuţie
seria duhletelnr snbstantlvalcprodusede dertvatia"In cerc inchis"cu suîixul-itate(p.
1f)6).Este întru totul îndreptăţităInLrcbarca
asuprafoloaselorproliferăriiacesteiscrii
În limbaactuală.Datorităunor difcrcnţierisinouimiee
în cazuriea luminâ- luminozi/ale,religie-- religiozitale,
acestprocesnu poaLefi impinseu totul In zonaactelor
gratuite ale limbii.Chiar şi În cazul unei sinonimiideplines-ar părea că acestsufix
aduce totuşi o coloraturi't
aparte, prin suprimareaideii de organicitate,de naturaleţe
(ex.: graţie-- graţiozi/ale).
Limbaromânăcunoaştemodalităţisimilarede dublarelexicală(arlifieial.- artificios,spectacular spectaculos,
In categoriaadjectivului,sînt dublete care nuanţeazăoarecumasemănător),decise poateeontape un simţ de percepere a diferenţ.elor
specifice.Indicindun contextîn care figureazăsubstantivulesenţializore,autoareaîl trece,ca derivat,pe seamalui escnţâ,Intrucitdicţionarele
nu au
înregistratun verb esenţializa.Ne întrebămdacăuzul nu cunoaştecu adevăratacest
verb (ne gîndimşi la sensulfiguratal verbuluidilua,care s-ar cerecomplinit).
Formele
verbale cu sufixul-iza, desprecare acad. Iorgu Iordan erede cii este, In I'Omflllă,IIlaiproductivchiardecîtîn franceză4,
de undeel provine,sînt deosebitde frec4 Iorgu Iordan,op. cit., p. 238.
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vente şi este evidentcă ele pot serviunei vorbirimai concise.Caracterulde formaţii
spontane,de circumstanţă,
efemere,al unorcuvintede felulsubstantivelor
In -itate sau
al vcrbelorîn -i:a ne obligâîn adevărsă ne punemproblemaexeeselorcare se produc
în limbă În numeleunei libertăţi ele creatiecare împingeadeseavorhlrcape panta
irnpruvlz
aţtci.Ca şi în cazulunorabateride altii natură, () judecatăprea drastici!poale
Sflfie rtscuntă. Limbaîi arc imprevizibilul
ei. Uneledintregreşelilede astăzlse vor
impuneşi genemliza.
Conşt.Iinlu
acestuifapt lndcamnă pe lingvistla prudentămaximă.
El poatetotuşi susţinei sprijinicu competenţa sa ideeacă dreptul(lecreaţie,de improvizaţiechiar,ea oricaredrept, nu poate funcţiona[,ll'lloriceIimită.Lucrupe care
îl face dealtfelşi cartea ValcrieiGutu Homalo.Forţa şi subtilitatealingvistuluicare
abordeazăproblemele
practiceale cultivărfîlimbiise dovedescîn Iclul cum,punîndîntrehărtle: unde sfîrşeştecorectitudinea;unde sttrşeştelibertatea:de unde începegreşeala, reuşeştesă sugerezeşi un răspuns,
;\Jol'iaVişoiallll
Dicţionarde sinonime,Bucureşti,Editura Albatros,1972,,188p.
DeşilJUdeschideseriaunul gen nou în lexicografia
noastră,lucrareade carene
ocupăm,semnat.ăde un colectivcondusde prof.univ. Gh.Bulgăr,este primuldictionar
de sinonimeal limbiiromânccare are în vedereaproapetoate compartimentele
vocahularulul.Faţă de încercărilesimilareanterioare1n care materialullexicaleste sărac,
de obiceilimitatla 1111
singurdomeniusau la o anumităcategoriede Lermeni
(v. VucaImla]'eleCî!f'IJO
vorbesinonime
al lui Cnne
lla, Bucureşti,1867,primulÎn ordinecronologieilapărut În limbaromână,sau Sinonimelc
limbiiromânecu radicalidi{eri!iÎn raport
mai CIlsamă la lucruriledivine,la cult.i la terminologia
ecleziastică,
vol.1,întocmitde
C. 1. V. Severin,laşi, 1923,ca s1 le amintimpe celenotabile),recentuldicţionarofel'll
o listă de cuvintevariată,care.include,alăturieletermeniliterari,cuvintepopulare.regionale,Invechite,familiare,livreşti.Astfel,autorii şi-au propus"să vină în ajutorul
celorce cautăIn dilerltc împrejurăritermeniechlvalen
ţi, caresă sepoatăsubstituiintr-un
contextdat, pentrua nuantalexicalşi stilisticcomunicarea."
(p. 24). Dlcţtonm-ul
propriu-zis
este
deşiun
amplustudiu
Introductiv,
" Cîteva
nrecizări
preliminare"
cu privire
laprecedat
concepţia
structura
dicţionarului
şi eleodelistă
de ahl'./tvicri
folosite
in redactareaarttcolelor. în studiulintroductiv,
prot.univ.Gh. Bulgăr,dupădefinireaşi discutarca noţiuniide stnonim,analizează
lexlcullimbiiromânep ,(tapeistorice,în funcţie
de condiţiileistoricede dezvoltare
a limbijromâneliterarepentrn a sublinia "specificul
istorical sinonimiei··
(p. 25) rOlIH\neştL
În celece llrltleazi!
vomîncercasă analiz:lmîn ce măstirăDicţionarul
desinonime
răspundescopuluipropusde autori. Pentru aceastaeste necesarsă luăm În discuţie,
In primulrind, concepţiacarca stat la baza elaborăriilui. DacAîn celelaltedicţionare
similareautorii au încercat,dupll modelullexicografiei
franceze,să snbliniczedeosebirilesemanticedintre sinonime,atrăgîndatenţia asupranuanţelor,grada\iilorde intensitatepe care le aducefieearetermendintr-o:;eriesinonimică,
autorii Dicţionarului
desinonime,
elîndnoţiuniide sinonim()accepţiunemailargă,înrcg{stl'ează
pentrufiecare
cuvînt scrii de echivalente.fără a incercadclimităriîntre acestea.Decistrul'tllraalti('01c10r
este conceputilca ·0 enumerarenediferenţiatăde termenicu scnsapropia!.(La
cuvintelepoliscmantiee
aceastăenumerarese face pentrufiecaresens.)
Pentru cei familiarizaţicu sensurilesau cu nuanţelede sensale cuvintelol'esle
uşors.lremarcecă în majoritateacazuriloraceştitermeninu sint nici"sinonime
identice",
nici "aproapeidentice",ci sînt fie analogii,fie asociaţii.Considerînd
sinonimele
"acele
cuvinte CilrCau aproximativacelaşisens,putînd fi suhstituiteunelecu altele Într-un
contextclat,răn'!ca Înclcslllacestuiasă se schimhe"(p. 6), autoriiau lratat idcnlie
raportul ele sinonimiedintre cuvintelesau sensurileabstracteşi cel dintrecuvintele
cu conţinutconaet. La cuvintelesau sensurileabstracteseria de echivalente
ilustrează
dou:lsituaţii, care nu sînt, însă, diferenţiate1n dicţionilr.Pe de o parte este vorba,
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intr-adevăr,de sinonimeperfecte,varial.ii!esemanticedintre cuvinte fiind imperceptibiJe,pc de altă parte de sinonimecorespunzătoare
diferitelornuanţecuprinseîn scnsuI
globalal cuvîntului,senscarepoatefi acoperitnumaide intreagaserie(v. comod-ă,
decent-a,âccepţionot-ă,
generos
-oosă;generozilale,
suqubăt-eată,vigilent-â etc.).Decitermenii
din aceastădin urmăcategorienu reprczin
tă sinonimeperfecteale cuvîntului,aşa cum
apal' în dicţionar,ci sinonimeale diferitelorgradaţiisemanticeale acestuia.Intrucrt
couttno nuanţăproprie,acestesinonimenu permitsit le folosimorrcumunelein locul
altora.
F:tlsasinonimie
este şi mai evidentăla cuvintelecu conţinutconcret,care "nu
pot avea, in principiu,decit slnonlrnenoţionalesau analogice
... sau, In alt plan, sinonime arhaiceori tcrltortale"-.In cazul acestoraseriasinonimlcăne oferă,mai ales,
sinonimepartiale, analogiisau asociaţii.Deoareceexemplelesînt foarte numeroase,
vomilustraaceastăafirmaţienumaiprin cîteva.Pentrucuvintulrieoăstuică,
"micrnamlJer carnivorcu corpullung,subţireşi suplu, cu picioarelescurteşi cu botulascuţit,
avind o blană moale,deasă,galbenă··brul1ă
vara şi alburteiarna (!'v/us/ela
ninalisş
"2,se
dau ca sinonime:hetqe,liermelină
şi hermină.Acestecuvinte,dintre care primeledOIHl
sînt regionale,iar ultimuleste literar, denumescun alt animal,asemănătorcu Ilcuăsiuica,tMtistela erminea).Deciraportuldintreele şi neoastuică
poateIi cel mult de asociaţie,în nici un caz elesinonirnic.
La cuvlntulstomac(partea aparatuluidigestiv,la
om şi la animalelesuperioare,situat intre esofagşi intestinulsubţire,în care se Iaerdigestiaallmeutelor")
se Înregistreazăca sinonimecuvintele:abdomen,
pîntece,burtă,
(reg. )foale,care denumesco altii noţiune(partea de sub piept a corpului,la om fii
la animale,în care se află stomacul,intestinelc,organelede reproducere
ctc.v).
Sinonimiaaparentădintre acestecuvintear putea fi explicatăfie printr-oext.iudere a se.nsulul
cuvîntuluistomacla un anumitnivelal limbii,fie prin folosireaimpropriea lui deo anumităcategoriede vorbitori.O situaţtesimilarăîntilnimla cuvintele:
ţiorti(definitprin golf),polei(definitprin ehiciurăş,
dană(definitla sensul2 prin pluta)
ctc.
De aceea,în ce ne priveşte.avernrezervefaţă de posibilitateaca oricevorbitor
al limbii,care consultădlcţionarul,să Icloscascăsinonlrnulcel mai potrivital unui
cuvînt Într-unanumitcontext,pentru nunntarea lui stilisticăsau pentruprecizraCOtnunicăril,fără ca Inţelcsulacestuias:'ise modifice.
Întrucît într-o recenzienu avem posibilitatea8<1cuprfndetrrtoate cazurilecare
ar puteafi discutate,vomdesprinde
numaicîteva problemede cOncepţie
şi de redactare.
Dupăcumse ştie,întocmirea
listeide cuvinteconstituieo 'Problemă
dificilăpentru
un dicţionarde proporţiireduse.In liniimari,autorii s-au condus'după lista de cuvinte
din Dicţionarul
limbiiromânemoderne,dar lipsaunuicriteriubineprecizat de selectare
a cuvintelorlasă,pc alocuri,impresiaunei tricri arbitrare.Cîndfacemaceastăafirmaţie,
ne gîndim,In primulrind, la materialullexicalpopular,regional,familiar,arhaic,iar
în cadrulacestuiala lexiculregional,care este cel mai hinereprezentat.
Ar fi trebuit ca, Intr-undicţionarca cel analizat,criteriulselectăriitermenilor
neliterariîn funcţiede frecvenţalor în limbăsă fie folositeu mai multărigurozitate.
C{lci,alături de cuvinte,spre exemplu,regionalemai cunoscute,decicu () trccventă
mai mare în limbă, se întîlnescreglonallsme
rare, cu o circulaţielimitată, de obicei,
la un anumitgrai (v. bosclrţâ,boscoanâ,
chersiIl,
clo{an,cu/bec,glajâ,Unalâ,imos-oasâ,
/aibâr,pull,pupI,pllP2,lliagâetc.).Ineluderea
lor în dicţionarnu era necesară,deoarece
asemeneacuvinte ar putea servipentruexpresivitatea
sau diversitateaunei comunicărinumailu măsurain care vorbitorulaparţinegraiulUIrespectiv.O altă obiecţiein
legăturăcu lista de cuvinteeste încărcareaacesteiacu UIlnumărmarede omonimelexicalenejustificate.Din necesitătide Incru,numeroasecuvinteunicedin punct de Vc1 Mircea Radu, Obsen)(/ţiiin /egă/urâ CIIsinonimia,
În "Limbă şi literatură",
XIII, 19H7,p. 115.
2 Dicţionarullimbiiromâne,Seria nouă,TomulVII, litera N, Bucureşti,1971.
3 Dicţionarul
limbiiromânemoderne,
Bucnreşti,1958.
4 Ibidem,.cuvintulpfntece.
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dere etimologicsînt rupte in articoleindependente,în funcţiede apartenentalor la
diferitepărţi de vorbire.În modsistematic,valoareade adjectiveste izolatădeaceea
de adverb (v, anume,brusc,circular,curat, grozav,iuie,naturai,profund,rar, repede,
scurt,st.ritnb
. Iare etc.) sau de aceeade subst.attv(v. cult,miiilcl
. pirdalnic,senin,str«.
bun, zdrobitorctc.). Hareoriautorii s-au abătut de la regulagenernlă,incluzîndsub
aeeeaşiIormă-titln două valori gramaticaleale aceluiaşicuvint (v. aparte adj. şi adv.
sau trecător-oareadj.cu Iudicaţiasubst. la sensul2).
În schimb,cinciseparareaomonimelor
s-urfi justificatdinpunctde vedereetimologic şi semantic,autoriinu procedeazăastfel.Esl.e cazul cuvîntuluişui. suie,cu două
grupuri de sensuridiferite,care ilustreazădouă ctimologiidiferite.
Un alt criteriupur morfologie
de separarea aceluiaşicuvînt În articoleindependente,folosit,însă,numaide unii dintreredactori,estecategorianuruărulu
i. în general,
la cuvintelepoliscma
nticc, folosireala plurala unuiaelintrc sensurise indiciila sensul
respectiv,deci în cadrulcuvîntului,Înainteadefiniţiei(v, ţiaro),strălnin)etc.). In cazul cuvintelorbraţşi literă,"pICexemplu,se procedează
greşit,izollndu-secuIormă-ti
tlu
tndepcncleut
ă sensulacestoracînd se folosescnumai la plural.
Deşi,în stabilireaseriilorsinoninrlccale unui cuvint, auLoriiHUţinut seamade
aspectulgramatical al acestuia,totuşi corespondenţa
dintrevaloareagramatlcală a
cuvîntului-titluşi cea a sinonimelorsale nu este realizatăpeste lol în dicţionar.Ca
urmare, se intilncsc substantivedefiniteprin sinonimeadjective(v. coate-goale,
[ar(ara, papagal,spirt etc.) sau adjectivedefiniteprin substantive(v. cliemător
-oare,necuuiniăior-oare etc.).
Refertn
du-ne la partea tehnicăElrcdact.ăru,vom face cîtevaobservaţiide amănunt.La un sondajsuperficial,
sepot constatascăpăr!i'n alfabetizarea
cuvintelor,
aproape
la fiecareliteră (ex.: brebenei
apare după brebenoc;circuitdupă circul.ar
ă, pizmă după
pizmui,ţiiitu:după piinişooră,pirghiedupăpîrgui,transparedupă transparentctc.). În
ce priveşteordineaomonimelor,
lipsa unui criteriuunic este evidentă.Autoriinn au
tinu1seamaîn modconsecvent
In alîabctizarea
lornicide ordineaalfabeticăa indlcal.ilior
alorii lor gramaticale(v. bunI·ii adj., bun»adv., bun8s. Ill., lJlln4s. n., paral i s. f.
para2vb., repedelad.i.,rcpede2
adv., lipI s. !Il.,lip2s. n. etc. pe de o parte, lotl as.v.,
1012
s. n., tol, toa/âadj., radica[ls. n., radical2-ă adj., radical3adv., tarel aclv.,t(UC'l
adj., termen"s. n., lcrmcn2s. In. ele. pc de altă parte),niei de forma-titlu(unicăsau
dubUl)a lor (v. lipicIs. n., lipic2-il aelj.,cl/raUaelv.,Clua/2-ă adj., preliminarls. Il.
preli1l1inar2
adj.
pe de
o partc,
Jlu{uraU
-ă adj.,
nalaral2
av.,evita
bcrc1-bew.'că
adjfi
..,
berc2s. lll.-li
etc.
pe etc.
de altă
parte).
Aceste
fluctuaţii
8-ar
fi putul
dacă s-ar
adoptatnumaiunul din celedouăcriterii.
"
In mod cu totul nejustificatunele omonimenu primescnumărde ordine(ex.
bărbats. m., bărbat-ă adj., dresS.li., dres,dreasăadj., deşertS. n., deşert-artâadj., grozav -ii, aclj., grozapadv., luciu S. n., lucil1-ie adj. etc.). De asemenea,s-a procedal
greşit neindicîlldn-se
numărulomonimelorcînd acesteaapar Într-o seriesinonirnică
(v.uscal,total;lip, tip, şiret,Imn,brac,şiret,ciuf etc. In seria de echivalenteale cuvintelor uscă/iv-il, sumâ,gen,persoană,şnul',bunic,hucală,şmecher,
IJllfniţăete.).
Avîndîn vederecaracterulllonnativpe care lrebuie5,1-1
aibă oricedicţionar,auLoriiar fi trebuit sii aeordemai mult,latenţieformei-titlua cuvintelor,aluncicind
acesteasînt folositeîn scriisinonimice.
Astfel,se Întilnesccuvinteînregistrate
în forma
variantelorlexicalesau chiar fonetice(v. şireagpentru şirag la colan,og1li(11
PC]]
lru
oghealla piloiă,sulemcncaW
pcnlru sulimcncală
la fard, vâpscapentru vopseala fard,
flanel pentru {lallelăla jJulover,pintecpentrupÎntecela burtă şi toale,llOgeac
pentru
110
gwg la horn etc.).
Alteori,acelaşicuvint este lucrat cu două forme-titluindependente,
a douaformă fiind o variantălexicală.Este cazulcuvîntuluihogeag,care apare,pc de o parte,
în aceastăformăla H cutrimiterela horn,iar pe dc alt:l parte la O, ea articol,În forma
varianteiogeac.
Urmărindparantezelede circulaţiesau de domeniu,cititorulrămînenedumerit
de modulincoIlseeven
LÎn eate sint folosite.Unelecuvinte,utic()leîn dicţionar,nu primesc,cîudsînt Inregistrateîntr-oseriede echivalentela alte cuvinte,parantezade circulatiepe care o alt (v. jJredosluuic
la jJrefa/âşi introducere,
dl'opicâla hidropizie,
lllbc-
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utţă la pepeJle,
ubra«la râu",stimăla rusalcă,şoicăla şalu.p
ă ctc.).La alteleÎn aceeaşi
situaţie,parantezaeste modificată,
astfelîncît acclas!cuvtntapareÎn dicţionarcu două
parantezediferite.
Cuvîntul-titlubaqdadiecu paranteza(reg.)apare ea sinonim
la bab02
cu paranteza(Mold.). La fel se procedează
şi cu cuvintul broc2în seriaslnunhnlcăde
la tniculă, Cuvîntulcotuiur,cu paranteza(iuv.), primeşteparanteza(reg.l) cînd este
înregistratÎn seriade echivalenteale cuvîntuluiponioţi,Parunl.eva(pop.)a cuvlntuluiULIu'
{oale(de fapt inexactă)devine(reg.)cînd apare ca sinonimla cuvintele:pin/cec,
abdomen,burta. Cuvintulul IlâligaJl
i se trnnstormăparanteza (dcprcc.)În (Intu.) la
yligun.Ceeace considerăm
mai gravesteIndicarcafalsăa unor paranlezede circulaţie.
Astfel,cuvinteliterareca: cutqastru,erizipel,craniusînt Jucrat.ecu parantcza (pop.),
iar carioî, cocosiirc
primescparanteza(rcg.),în timp ce uneledintresiuonimetelor re,
gionalesau populare(ex, burabută,liircă,leas/a,câpâfindetc.) slut cousideru
te literare,
neavinrl nici (1indicaţiede circulatie.
Precizareadomeniului
se face,ÎIl general,corectÎntr-oparantezăiniţială(v. Oile111011
el, t.illtărc«etc.). Dar există cuvintela care parantezaori cst«substituităprintr-o
alta expltcabivă
în def'lniţlacuvîntului,autorii ahătindu-scde la normelepropuse(v.
bahă",bolnişcă,ocheanăv,
ori lipseştecu totul (v, nccroţorcaitiieor,
albisoatăş,
La ultimele
trei cuvinLeinclicareadomeniului(Eutom,la primul,lhl, la următoarele)
era cu atît
mai necesarăcu ,cît.sinonirnclcprin care sînt definitenu Iigureazăîn lista de cuvinte
a dlcţlonarulul.
Dintre pruscu
rt.ârilcfolositepentru indicarcu domeniului,
a valorilorgramaticalect.c.,uueleapar Într-olisl(lspeciah\la inceputulIucrărh,altelenu au nici o explicaţie (ex, rued., v, tenic: prcţ'.,v. ullra ; tipogr.,v, cllrsiu;jur., v. ]!crimo;lat., v. 10ricil).
Pentru ecollomialucrării,seriilesinollimice
elela cuvinteleacelciaifamiliiapar
numaila cuvîntul"celmai bogatşi mai obişnuit"(p. 2G)din familiarespectivă.Ceilal(.i
termeni,figurîndîn dicţionarca trimiterela acesta,era obligatoriuS[lfie înregistrat.i
în serialui de echivalente.
Dar, eumrigorilelexicografice
nu sînt respectateeu consecvenă (ex.fericeadj. V.fericit,bălsdmavb. -, v. Îmbâlsclll!Cl,
melodic
-ri adj.,-v. melodios,proslânoc-â adj. v. prost,pUl'(Ja
v1>.- v. jllll'Îfieo,
vicleşugS. n. - V. viclenie),
dificultateaapare mai ales la cuvintelepo!isernalllice,
deoareceapartenenţala acccai
familielexicalănu presupuneşi suprapunereaexacte;,în oricecontext,a tuturor sensurilorcuvintelor-sinonime
elinfamilie.
Dacăîn accastiisituaţienu apare clar raportul real de sinollirnie
dintrecuvinte,
cu atit mainejustifkatiiestc Înregistrarea
unor trimiterila cuvintecarcnu sînt articole
În dicţionar(ex.poveslaş
S.rn. - v. po()cslilor,
botos-oasdadj. - v. bosum{lal
ele.).Excrl1plelede acestgennu se întîlnescnumaiînt.resinonimele
discutate.Procedellleste frecvent folosit.Ca şi În cazultrimiterilol',
unelecuvinte(ex.: ol'ezaie,
ceaslov,
obrâzar,smÎcea,llrloiele.) nu slut înregistrateÎn scriade eehivalcl1te
ale sinonimului
sau ale ,in0nimelorprin care au fost definite.Altele(cx.: adoptiv,bâlelişle,
blllucbaşâ,
ba/'şoJl;
glllcj,
chisâll,bcnoar,briglâ,pclliţâ,slolel',şabâr,,zdrobitor!
elc.) sînt definiteprin cuvintecarc
nu figUI'Caztl
În dieţiouar,multefiind ]lutincUlloseute
unui nUIllărmai marede vorbitori.
Nu pulem Încheianil'lla atrage atenţia asupraUHorgreşelide tipar, care ar fi
:juslificatanexareaunei era'te.Din economiede spaţiu VO!ll
semnalacîteva: în seri.il
de echivalente
ale cuvintuluielicâaparesiuouimnl
cear/dpentrucca/â; valorilegraruaticale ale cuyintelorchiol'2,alcool,,ge11,
olouasînt indicategreşit(s. n. penlru s. m. la
primul,S.m. pentru s. n. la următoareledouă,atlv. pentruadj. la llltimul);la OITj()nimclepro{1l11d1
adj., prOfll/ld2
-il adv. valorile,gramaticale
sînt date invers; s-a omis
precizarea(pl.) la cuvîntul-titlucâişori;cuvîntulClJlI'O(1JJr
apaL'ecu exponentla umăr
deşinu există.un alt omonim;la cuvîntullînâr -d adj. accentullipseşte,iar la cutieesle
pus greşit,pe. e etc.
O l'eeditarca lJicţional'ului
de sinonime,
lucrareutihl pentru diferitecategoriide
cititoriinteresaţisă stabileascăraporturisemanticeÎnLrecuvinte,ar trebui să aibă in
vedereatît precizareaexactăşi corectăa raportuluide sinonimiedintrecuvinte,cît şi
remedierea
ullor confuzii,greşelietc.
februarie,1973
DoinaCobe!
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MIHAIDHAGAK,B. 1'. Hnstleu,Iaşi, Editura Junimea,1972,:107p.
Lucrarealui MihaiDrăganrcprczinl.ău cuprinzătoare
monografie
dedicatăvie[.ii
i opereilui B. P. Hasdeuşi, celpuţin din acestpunct de vedere,ea vines<lumpleun
golrcsirutit multiivremede istoriaIltcraru.Studiileapărutepină acum,datoratealtor
cercetători,au avut In vederefie aspecteparticulareale opereilui Hasdeu,fie dourstabilireasumarăa unor punctede orientareîn vasta şi multilateralalui opcră.Studiul
lui MihaiDrăgannu-şipropunesă epuizez
c toate problemele
şi nici 5,1intre În lucruri
de arnănuut.Atrasde reconstituirea
unuiportret de ansamblu,aulorulreuşeştesă ofere
liniilede forţă ale pursonulf
t.ătii şi opereilui Hasdeu,descifratecu claritate şi subliniate
pregnant.Nu vor puteafi allate În aeeaslămonografie
analizedetaliate,deoarece,efecluate Într-adevăr,dar în subsidiar,acesteasint prezenteuumai prin rezultatelelor.
Îl! acestsens,desprelucrarealui MihaiDrăganse poatevorbiea despreo vcritabltăsin[ezâ, cea mai largă existentăÎn clipa de faţă, referitoarela Hasdeu.
DacăMihaiDrăgaus-ar fi mulţumitsă operezeo simpfă juxt.apunere a opinillur
emisepînă acum despreHasdeu,ar fi rezultat() lucrareinteresantă,dar iuai pul.in
personală.Estetocmaiceeace autorulstudiuluia refuzalsă facă,în virtuteaunei conccptlibincglndite desprerolulistoriculuiliterar.Spiritcercetător,preferindafirmaţiile
propriiîmprumnturilor
străine,:\lihaiDrăganinvestighează
eu perscveren
tă materialul,
asupracăruiane oferăpăreri personale,argumentatecu fapte. Evitîndspeculatnlc,el
recurgela o cercetareatentă a faptuluipropriu-zis,elincare extrageproblemenoi, pe
care,de celemai multc ori,istorialiteral'lltie că le-aignorat,fie că le-arăstălmăcit.În
acestsens,elocventcste capitoluldespreactivitateapoliticăa lui Llasdcu, bogatdocumentatşi precisin afirmatii. Se scot În evidenţ.ăliniileprincipaleale înlinseipublicistiei politicea lui Hasdeu,prccum lupt.apentruindcpeudeută, pentruunitaLeatuturor
rmuânllor.
HasdeufiindÎnsăo personalitate
extremde greuelefixat Într-uncadruprecis.
autoruls-alăsat antrenatuneori,dupăopinianoustră, de uneleafirmaţiiale lui Hasdeu
privindpropriapoziţie,fără a le coroborasuficientcu atmosferapoliticăa anilor 1860
1()()O.
S-arfi observat,poate,mai multepoziţli de conjuncturăale erudit.ulni savant,
greu de explicatastăziin alt mod.Este posibilca asemeneaIucrurisă nu fi intrat In
obiectulmonogrnfiei
lui MihaiDrăgan,Iasciuut
ă - s-ar putea zice...- de faptelenoi şi
de eoneIuziilc
care,urmîndelinele, sint capabilesă răstoarnelocurilecomune.
Sensulpolemical studiuluisău apare astfel,cu prcguan.tăca rezultat 'It unei
nccesit
ă]! pc.nuancnt
e pc care o rcsiml.eistoria Hternră elea scirescri!',verificîndlocurilecomuneşi Inlăturlnd prejudccăţilcdidncttcisl.c.
Sint numcronseexemplelecnre
pot fi extrasedin studiullui MihaiDrăganpentru a nrgumanta acesteafirmaţii.Ne
mărginima reamintipaginilein care se discutăconcepţiile
ideologlceale lui IIasd{u,
cărora,contrar opiniilortradiţionale,li se găsescmultepUlJdeC011lune
cu aceleaale
lui Eminescu.De asemenea,se subliniazăcu deplinăîndreptăţirc înrudiriledintreCOIlceptiaasupraliteraturiia lui Hasdeuşi il lui l\Iaiorescu,
ÎnLrecarc se vedea,de obicei,
un antagoniSl11
exagerat.Kc cOllsider(llll,
de aceea,îndrcpL{l\.iţi
Stiafirmămcă despreca··
pitoluldedicatlui lIasdeuca "teorctieiull
şi criticliterar"se poatc spuneeil însumează
paginipe care oriceistorica opiniilofdespreteorialiterarlll'omt'lncasd
din a douajumătate a secoluluitrecut nu le poateignor;1.
l\Ierităsubliniată,de asemenea,i luarea de poziţieÎlIlpotrivaaceloracare au
minimalizat,
cu sau fără inlenţie,rădăcinileprofundnaţionaleale personalităţiişi creoţiei lui Hasdeu.De cîte ori are prilejul,MihaiDrăganrcliefeazăimportanţa,considerată
covîrşitoare,a lui AlexandruHasdeu asuprafiului său Bogdanin ceeace priveşte
formareasa în spirit patrioticşi naţional.Nu se trece nici pestelegăturilestrînseale
lui B. P. Hasdeu,din anii studenţ.iei,
cu mişcareaculturalădin Homdnia,conchizîlldu-se
cu justcţcCii,"deşiaflat, o perioadăde vreme,Într-unmediustrăinnaţ.ionalităţii
sale,
Hasdeuse formează,de fapt, în cadrelespiritualităţiinaţionalerOllulneşti".
Atras de ceC:1
ce eslelJ011,VIi
11:1
i Drăganfoloseştefaptul de htor)e literar{lpenlru
ti serle,În luminaacelol'aihineveniLe
opiniidespreineditulperspectivelor,
paginice
contribuiela definireapersonalităţii
lui Hasdeu.
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Dar MihaiDrăgannu esteadeptuluneifaclologii
sterpe,ei, aşa cum s-a afirmat
mui înainte, supunefaptul argumentăriiopiniilorpersonale,pe carele avanseazăcu
Indrăznea!aşi le susţinecu fermitate,Fapt, opinieproprieşi argumentarese Intrunesc
In monografia
lui MihaiDrăgansub zodiarespectăriia ceeace el al' dori să fie "adevânt!" în islorialiterară.Adversartenaceal ideilorpreconcepute,
el reuşeştesâ ofere
un portret ee cuprindeesentialulpcrsonallt.ătli
lui Hasdeu,aşa cuml-a dedus elin
analizăşi cumîl urmăreşteIn întregulsău studiu: aspiratia spre"totalitate",tnternclat
ă
pc o contradicţiecreatoareintre un "pozitivism
riguros"şi un "romantismlnvolburat".
Dan M.ăIH1Că
DAN\fANUCA,Scriitorijunimişti,Iaşi, Editurn Juniuiea,107J,272p.
Aceastăcarte a rezultatdintr-olecturăuouăşi lipsită de prejudecăţiestetizante
[1literaturiiuneicategoriide scriitoripe care,pină acum,istoriileliterarefie că îi discutausumar,fie că îi treceaucu vederea.Estevorbade unii dintrejunimiştiimai puţin
cunoscuţi(SamsonBodnărescu,Gh. Bcngescu-Dahijn,
LeonNegruzzi,ScarlutCapşa,
Anton Naum,NicolaeSchelet.ti},
precumşi de cîţiva dintreautoriipentru care eOI1tuctul eu societateaieşeanăa fost tnttmplătorsau de scurtădurată (DimitriePetrmo,
IancuAlecsandri,MihailD. Cornea, Ioan Ianov, 1. Pop Florantin).Pentru că nu intotdeaunaera evidentăexistenţaunor relaţii politiccsau literareintre aceştioameni
i ".Junimea",
D. Mănucăa Iost preocupat,în fiecarestudiu,să demonstreze
"junimismul"scriitoruluirespectiv.Dacă sînt sau dacă nu sint l.oţi aceştiscriitori"junimişti"
în toată putereacuvîntuluieste,totuşi,o chestiunemai puţin importantă.Ceeace intereseazăîn primulrînd este in ce măsurăse justificăeforturileexegetuluişi dacă,realmente,istorialitcrarăse îmbogăţeşte
prin acestefortsau se îmbogfiţeştc
doar lista de
numea unui viitor manualde istorielltcrură.
Lecturacărţiipoatesă convingăpe oricinecâ cercetărilelaborioase
şi perseverente
ale autoruluiau fost pe deplinrăsplătitede rezultateleobţinute.Ceeace ar fi fost,
poate,de dorit era o mai atentă cenzurarea unui devotamentcare atenueazăspiritul
critic,devotamentpe care-I simţim izvorît dintr-oprofundăcunoaşterea materialului faptic şi din familiarizarea
cu problemeleepociirespective.
SpunemaceastadeoareceavemImpresiacă faţă de unii dintrescriitoriidiscutaţ:i
exigentacriticului
literarnu s-a ar-ătategalăinteligentei
eu care istoriculliterara urmărit
sinuoasaevoluţiea relaţiilorsocialeşi literareşi pasiuniicu care a ştiut să descopere
şi să folosească
informaţii.
necunoscute
pină acum.Stăpînpe un bogatmaterialelefapte
literare,Dan Mănucăle-a clasificatingenios,dar aceastăingeniozitates-a dovedit,in
cîtevarînduri,perfidă,conductn
du-Ispre apropierişi miaţii pe care nu le considerăm
pe de-a intregulrezistente(v. cum este apreciatăprozalui IancuAlecsandri,discuţia
relativăla valoareanuvclisticii
lui LeoL1
Negruzzi,
caracterizarea
de ansamblua dramaturgiei lui Gh. Bengescu-Dabijn).
Ftecăruladintrescriitoriidlscutat.li se face,Intr-un
m0<1sau altul, dreptate,adicăi se reatrtbnic un loc, altul decit cel ştiut pînă acum,
intr-oistorieliterarăcare l-a neglijat.Şi in cazullui Samson Bodnărescu
sau in cel
al lui DimitriePetrinolucrurileaşa şi trebuiesă stea, meriteleexcgetuluifiind incontestabile.în alte cazuriiusă, cu toate că demonstraţia
rămîneaproapede fiecaredată
rezonabilă,cititorulîncearcăo realsteut.ă
In faţa acestor încercăride reconsiderare.
Aceastăreztstenţăa noastrăare, probabil,o cauzăîn prejudecătilehrănite de locurile
comuneale cercetărilormai vechi,dar tot atit de reală este şio alta, şi anumeaceea
că, la Iancu Alecsandri,Leon Negruzzişi chiar AntouNaum,ceeace ni se oferă de
eătre autorul studiilor în sprijinul afirmaţiilorsalenu ni se pare suficientde convingător.În aceastăsituaţie,singurulreproşpe care îl aducemcârţii este acelacă judecatade valoareeste, in uneleexegeze,părtinitoare,ca un reversal situaţieide pînă
acum,şi seajungeastfella un exeesdenaturăOPUS'{.
Pîll(Lmai .ieriaceştiliteraţi aproape
eă nu existauInconştiinţaistorieo-litcrar,i,
iar aeml1li se atribuiemaimult decit merită.
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Cartea ti fost gîndită din perspectivaÎntregiimişcărijunimiste.Între articole
existănumeroase
conexiuni,
uneorisubliniatechiarde autor.Astfel,versurilelui M. D.
Curneasînt comparatecu celeale altor poeţi de la "Junimea",studiuldespreI. Ianov
incepecu o frazăcare trimiteIa Lotceeaee s-a spus In paginileanterioareîn legătură
cu destinulliterar al scriitorilordiscutaţi,iar în cel dedicatlui N. Schelettise dau informaţiidespreinceputurile..Junimii"etc. Fiecarestudiu are douăpărti. Una dintre
ele, prima,priveşteviata scriitoruluişi este, de fapt, un portret moralşi spiritualal
omuluirealizatcu mijloacedirecte(suportuldocumentar)şi indirecte.Aceastăprimă
parteesteun prilejde rclevnrea uneiserioaseconstrucţiibiografice,
bazatăpe documente
extrasedin arhiveşi, rle multeori, descoperite
chiarde Dan Mănucă,precumşi pe o
pătrunzătoare
Iecl.ura a opereiceluiîn cauzăşi a mărturiilorfurnizatede literaturamemorialistică
închinatii junimismului.
Sînt studiateşi exploatatepasajesemnificative
din
scrierileautorului(cu ajulorulversurilorlui Anton Naumse stabileşteo posibilăbiografieşcolară),din scrisorileşi mărturisirilecontemporanilor,
din articolepublicateÎn
periOdicele
vremiietc. Ceade a douaparte a studiuluieste mai mult o complinire
a
celeidintiişi maipuţino indcpendcntăanallz.ă
a producţieiliterare,şi aceastacu puţine
exceptil (SamsonBodnărescuşi Gh. Bengescu-Dabija).
Se obţineastfel, după ceportretul scriitoruluipărea definitivtrasat, un altul, nu esenţialdiferitde cel dintii,dar
cu umbrelepuse deosebit,mergindmai în profunzimeşi tncerctndu-se,
In consecinţă,
să se obţinăşi semnlficaţitle
scrierilordin aceastăîmpletiturăde date socialeşi psihologice.În unelecazuri,textul literar nu a avut consistenţaartisticăpe care o astfelde
întreprindereo pretindea.Alunciînsă cînd aceastăconsonantăintre operăşi biografie
sau intre operă şi personalitatea existat, echilibrulse facesimţit şi în ceeace priveşterezultalele ohţinutc.Este, mai ales,cazulstudiuluidedicatluiSamsonBodnărescu. Imagineapoetuluiapare acumcu totul alta, faţă de cea pe care ne obişnuisem
să
o acceptăm:intelectualcu serioasăaplecarecătre speculaţiafilozofică,
spirit criticşi
nu rob al unui mimetismconjunctural;poet sensibilşi original,atras de formeleprozodiceneobişnuiteşi Încercîndspeciiliterarediverseşi rare; prozatormai mult decît
abil, avînd lucrurideosebitede spusşi izbutindIn egală măsurăca autor de nuvele,
eseuri,legendefilozofice,însemnărizilniceetc. La fel de interesanteni s-au părut şi
studiulreferitorla Dimitrie PcLrinoîn care s-au nrmăritşi s-au clarificatmobilurile
comportăriiatît de stranii a poetuluibucovinean,studiuldedicat ctudatuluipoligraf
I. Pop Florantlnsau cel care îl are ca obiectpe VasilePogor.
Trebuiesă suhlinlcrnşi atenţiacu cares-auanalizattchnleaj poctică(uneorichiar
şi acolounde nu existal), utilizareaunor motiveliterare,modul:in care an fost receptale in epocăversurileunui Ianov sau Petrino.Poate că, în ceeace priveştedramaturgialui Gh. Bengcscu-Dabija,
mai Interesantăar fi fost o demontarca mecanismelor
succesululohttnutprintre contemporani
(prilejde reflectiisociologice),
decît nemiloasa
analizăa "schemei"
druruat
lce,utilizateatît de monocord
şi de neatractivde dramaturg.
În sfîrşit,pentru a încheia,nu am înţelesde ce lipsescdin aceastăcartejunimiştica ŞtefanVîrgolicişi TheodorSerbănescu,
autorimult mai apropiaţica ideologie
literarăde un S. Bodnărescu,decit L Alecsandri
sau 1. Ianov,Şi, mai ales, de ce autorul nu a simţit nevoiaunui studiu introductiv,sintetic,prin care s-ar fi limpezlt
,
desigur,multe din chestiunilediscutateIn aceastărecenzie.
RetnusZăsirotti
ADRIANAILIESCU,Reoisieliteraredin ultimuldeceniual secoluluial .zg-lea,
Bucureşti,Minerva,1972,301 p.
După ce într-un studiu anteriors-a ocupat de revista"Literatorul",
Adriana
Iliescu dedicăun altul cercetăriiunui deceniude viaţă literară (1890-1900).Aceşti
zece ani sint priviti dintr-o perspectivămai puţin obişnuităpentrustudiulistoricoliterar mai nou, autoareaarăttndu-seinteresatăde revisteleliterare ale epociişi de
rolul lor In evolutialiteraturiiromâneşti.
14- Aauar
delingvistică

210

CRITIICA
ŞIIHllLlOG1ZAFlE

18

Cartease bazeaz.ăpe două convenţiide metodă.Prima estelimitareacu lotul
suhiectivă a perioadei.studlatc,limitarecare nu rczuttă nici din desfăşurarea
evcnlinentclorsocialeşi politiccşi nici din ratiunide natură mai specială,caracteristice
domeniuluidiscuLat (rcgruparcarevistelor,modificarea
rcdactlilor, apariţiaunei orlcntări
literarenoi etc.). StudiulIragrueutaral istoriculuiunor revistedintrecelemai interesante(pentru.,Contcmporanul"
nurunianii 1890şi 1891,pentru "Convorbiri
literare"
şi "I,'amilia"
numai anii 1890-1900)este o a douaconventie,care derivănemijlocit
din prima.Odatăceneccplilinsii.aceste,să zicem,inovaţiimetodologice,
nimicnu va
Împiedicaun cititoratras de mozaiculde fapteşi 111lll1C
din care este alcătuitfundalul
unei epociliterareS[lunuărenscăIntercsantudesfăşurarea serieielearticolemonografice
închinate
discutate,
desfăşurare
Cllre.este,
de fapl,
însăşicoloana
vertebrală
a cărtii.revistelor
Aceastăorganizare
cronolugică
şi lineară,
justificat
â, probabil,
din vpunctul de vedereal autoarei,estetot atit de coutcstuhilăelinmultealte puncteelevedere
(grupiu'carevist.e.lor
in :iurnl unor cenaclurişi inişcăriliterare; urmărireaevolutieilor
în raport eu activltatcaunorpcrsonalit.ăti
cumar fi AI. Maccdonsklsau A. Bacalbaşa;
stabilireafiIiaţillornăscute ca urmarea prezenţeiÎn mai multeredact.iia aceloraşi
rc.clactnrl
şi. colaboratori;dctaşarcapuhllcatillorstrict literarede celecu profilmixt,
cl1ltural,literar,
politic-litera!').
Lipsităastfelde o uccesarăsistcrnnt
Izarea bogatuluimaterial informativreunit între eoperteleei, cărţii îi lipseşteşi o Încerc
urc ruailJotărîtă
de sinteză,pe carenu o suplineşteschita istoricădin capitolulintroductivintitulat Un
.l{Îrşitde /Jeacliterar: deceniul189O- 1.900. Repereşi cousider
aiii,
Toateacesterezerveprivindmetodaadopt.ată nu mlcşorcnz
ă ins,!cu nimicrncritclc autoarei,care se dovedeşteo .excelentăcunoscnt
oarea perioadeist.udiatc, nu
nuruaisub aspectulliterar, ci şi sub acelamai complexal vieţiisocial-politice.
.
SÎllt prezentateîn cartea AdrlancîIlicscu
, dintre nuu.erouse!cperioclic.e
literare
editate În acei ani, doar treizecişi unu, printrecare "Familia","Convorbiri
literare",
"Contemporanul",
"Şcoalanouă","Moftulromân"şi "MoşTeacă", Vieatn
" i .,Vatra",
"Floarealbastră".Cu cttevaexccpt.ii,stnt cele mai importanterevistedin epocarespectivă. Remarcabil
estefaptulcă pentrufiecareperiodics-a căutat lin elementparticular
de construcţie,ocolin
du-semonotoniape care ar fi produs-oaplicaruanediferenţiatăa
unei singureschemede articol.Astfel,pentru "MoşTeacă",autoareastabileşteCllpătrunderetrăsăturilespecificeale atitudiniisocialedin care au derivatcriticismulşi satira, de multeori, uecrutătoarc.În schimb,"Moftulromâu", revistă,la urma urmelor,
tol snt.lrtcăşi umorist
lcă, est.e viizuUi,in primul rînd, ca o tribunăde manifestare
socialăşi literarăa unei personalităţi:I. L. Caragiale.
La "Contemporanul"
se lncearc:l
o situareîn peisajuljJllblieistic
al vremiişi se e!iscuUi
raporturiledintreorientareacritică a revistei(pe care o dădea Gherca)şi diferitelecurenteliterare(romantism,realismcritic).Autoareafaceîn cadrulacestuiarticolceeace ar fi trebuit să facă pentru
intreagacarte, adică llrmilreştereţ.eauaele fire prin careperiodiceca "Evenimentul
literar"sau "Adev(\rul
lltcrar"(cîndera eonduseleA. Baealbaşa)an preluat.elela "COlltemporallul"nu llullJaiiltituclinilepublicistice,
dar şi ideile directoare,hinelnjelescU
limitele iJl1pusede cultura şi experienţatinerilorredactoride la ccle două reviste.
Desigurc:l pentrufiecaredin revistelestudialeposibiJiLitilc
discuţieilIUau fost
epuizateşi eă nu Întotdeaunaeera ce scrieAdrianaIlieseucste cu totul cOllvinglltor.
Ar fi fostbine dacăse evita o anumităgraJnlîn redactare,ceeace ar fi adusun plus
foartenecesarde claritatea exprimării.De asemenea,
destulde des (v. articolele
despre
,,:\Joş
Teacă","Vieal,a"
ş. a.) este folosităo relatarea conţinutului
revistelorpe numere:
"in llUJIlărul
}J","in nuIlHlrnl10" etc.),care dă impresia,llcvoit{l
şi, probahil,.
inexaeUi,
ciI operaţiade redactarea fost.adeseaînlocuităprin una de siinplătranscrierea fielor. În sfîrşit,trebuiesă selJlllaliî.m
cu regret transcrierea:
ncglijcllti.i
a unornumede
scriitoristrMni(S. Pmdhornme
pentruSullyPl'udhomrne;
Ed. Poe pent.ruEdgarAllal!
Poe;' iHaether1ink
pentru Maeterlinck;Sudermanşi 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,
Istoriaşi teoriacomparatismul
ni
in Ronuiniu,
sublugrijireuştiinţificăa prof.Al. Dimaşi OvidiuPapadlrua,Bucureşti,
EdituraAcademiein. S. nomiinia,1972,:360p.
Dininilint.lvaInstitutuluide istorie\;i teorieliterară"G. Călinescu",
s-a elaborat
:)ipublicatHecstfrumosvolumcareprezintăistoriaşi profilulspecifical disciplinei
cornparatistcîn lurnuoast.ră.Este,dupăcît stim, primatentativăde acestgen peplanmondial şi, putem alirmn, () tcntut.ivăreuşltă.
Prezenia
u:u Iuc.rărli,semnatăde Al. Dima, (1<1
indicaţiiclareasupratradiţiilor
elespirit.comparutistînscriseîn nmanisrnu
l românescÎncă de la cărturari de larg
orizontca DimitrieCantemir,ulteriorla Odohescu,Hasdeuşi Eminescu,incercatca metodă de cercetarespre sfîn,;iLlil
veaculuitrecut şi ajunsla maturitate in regimulsocialist.
istoriaşi lcori«compcuatisuiului
in I10111ânia
este o realizarecolectivăa maimultor
colahoru
lori, sub conducereaştiinţificăa profesorilorAl. Dimaşi OvidiuPapadirna.
Titlul volumuluiîi exprimăcupriusul şi aspectuldublu,istoric,construitpe etapede
dezvoltare,şi teoretic,ca disciplinăumauisl ă în plinâ asccnsiune ia ultimeledecenii,
cind stiiuta noastrăistorica-literară
a izbutit să afirmeliteraturar-omânească
in contextul'celeiuniver-sale.
Faptul chiar c6.în corupnrattsmul
rornuncsc
regăsimun paralelismizbitorcu cel apusean acelsincronism
teoreLizatde.E. Lovinescu
- constituie
un argumentîn sprijinuldeschiderii
spirituluiromânescspre()cultură de orientareuniversală,dar fidelătradiţiilornoastrenationnleauLoh
tone. Unioersalismc
el auiochioni
c
este titlul capitoluluifinal din volumulConsianlcs
dialccti
quesel!litteruture elel!liistoire
eleB. Munteano(1968),undeautorulIace o apologiepatclidia realizărilorromâneşLi
sub acest îndoitaspect.Dc aici încadrareacompnrutisrnulu!
nostruîn istoriaculturii
europeneşi locul tăcut iniţiativelorcomparnttste de limba maghiarăşi germanăpc
teritoriulnostru,
CapitolulDeschidere
spre literaturacuropeao
ă de OvidiuPapndima urmăreşteîn
linii mari acest procescultural,care se va accentuaîn a doua jumătate a veaeului
trecut, odată cu infirlparca curnpnratismu
lut european,dar orientatla noi spre forme
,pcciiic.e.
De_pildă,
folclorulalcătuia
comparat,
intuit de
Orlobcscu
şi adîilcit
în seet.o.rul
lingvisticsi istoric
de Hasdeu,
o 'creaţie
românească
uujtnccput
de scoală
pc
bazeşl.iinţ.ifice.
'
Urmărindetapele de istorie culturulă şi literară,autdriicerccteuz
ă dcbuturilc
coruparutismuluinostrll sprcîncheiercaveaculuitrecut şi la inceputulveaculuiurmător,apoi,maihoLilrlt,în perioadaaclnal;\.Evident,JIUli se putea ceresă ne ofcre
o bibliografie
eomp]cUi
a toLce s-a produsîn acesl.oOl1lcnÎlI
de pionierat.Ei trebuiau
s;\ operezeo selectiein dircc(.iile
elecercetare,subliniindpc principaliianimatorişi pe
eleviilor mai importan\i.Îmi permit,totui, s{tsemnalez() serie de lipsuricare sărăcescpanoramacomparatismllilli
nostru.Deja,În articolulmeu Compul'illisnwl
românesc
(..Anual'de lingvisticlşi istori;,literară",1971,p. 171--17il)propuneamunelecompletări la isloriculacesteidiscipline,carcfuseseprezentatla eOllsi'ătuirea
naţionalăde literatură comparaUidin 1967şi publicatin Siudiide lilcratwâcompal'atâ
(1968).Anltam acolomarelemerit al l\utorilol'acestortablourilargi,.dcfapt "ipot€z'îde lucru"
şi tibloll critic al lllcr{tri!or
dintr-undomeniu1nplină dezvoltareea documente,
mc.Lodede lucru şi obiecl.ive.
Printre autorii ele stlJdiicomparalisterelativela literatural'olllfm:l,
îmi îngăduiulllsă adaug printrecei (Jrienl.aţi
mai ales spre influenţ.eşi izvoareşi mai puţin
]J'eoCllp8
ţi de valoareaestetic:1şi originalăa operelor,învăţaţica P. P. Panaitescu,Il\!. Haşcu,1. Breazu,Hamiro{)rtiz, G. Oprescu,P. Grimrn,1. Şiaclbei,
CezarPapacostea.. Unii din ei sînt la locullor în VOllllllUl
recenzataClIlll.Lucrărilemai 110isemnate de TudorVianu,VladimirStl'CiUll,
G. Pelrunin,HosaDe!COllie,AdrianMarino,
LiviuHusu,Al. Dima,Victor[aneu marebeazij
deja () atenţiedcoscbil{t
în faţa operelor
ca (reaţ.iide arLăspecifice.
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În categorialucrărilorromâneştidesprescriitoriist.rîiini,observşi acum lipsa
unor specialiştica G. Bengescu,autorul uneibibliografii
voltairieneIn 4 volume,N.
Şerban,D. D. Hoşca,AndreiOtetea, P. Zarlfnpol,
.IeauLivcscu,D. Murăraşu,A. Pierret-Antoniu,AliceHnluhei, 'I'codosiuGraur,DragoşProtupopcscu,
Il. Saniclcvici
, Elena
Vianu,O. Drimba,MihneaGhcorghlu,
M. Novlco
v, V. Barea, >J.Balol<'\,
1. Janosi,Val
Panaitescu,Irina Eliade,Irina Mavrodin, 1. Muşlea,Edgar Papu, DragoşVrinceanu,
OctavianGheorghiu,
PlusServicn
, MatylaGhika
, N. I. Herescu,MarianaIstratişi aJţ,ii.
Credcă trebuiafăcut un loc culegerilor
de studiişi revistelorîn careau apărut
lucrări cornparatlstcca "Melangcs
ele I'EcoleRcuruainecn France", publicatiaŞcolii
rornâne de la Roma,"Versurişi proză","Convorbiri
literare","Viaţaromăncască",
,,8h11:
rătorul", "Viaianouă", "Daco-Homania",
"RevistaFundaţiilor","Preocupăriliterare",
"Însemnăriieşenc", unde au publicatarticoleteoreticesavanţicomparatistica F. Baldenspergerşi Paul Van Ticghemşi unde au apăru!.şi studiidespreRezistenţe
francezeÎn literaturacomporotă,
".Mincrva
", "Ethos","Indrept.ar"al lui 1. ]\1.Raşcu,"Studii
literare"ale lui D. Popovicl,"Jurnalliterar"al lui G. Călinescu,"Adevărulliterar"şi
altele.
Periodicecu preocupăricornparatistedevinmai numeroaseşi mai semnificative
pe plan ideologicdUIJă1944,cînd apar "Studiide literaturăuniversală","Revistade
filologieromanicăşi germallică",condusăde I. Iordanşi TudorVianu,"Secolul20",
"Studiiclasice","Studiaorientalia","Studiişi cercetăride istorieliterară, "Studiide
istoriaartei", "Analele"
untvcrsitătllor
noastre,.Anuarde lingvisticăşi istorieliterară",
revisteliterareca"Homtll1ia
literară","Steaua","Tribuml",
"Teatrul".Alăturide studii
parţiale,de monografiişi sintezefoarte meritorii,ca mijloaceştiinţ.ifice
de informare
şi orientare,trebuieremarcatevolumelecolectivede studiiconsacrateclasicilorşi celor
in viaţă, Eminescu,Caragiale,Sadoveanu,
Arghezi,Stoncu,Blagaşi numerelespeciale
închinatemarilorautori români,străini sau curentelorliterare.Succesulîn ară şi
pestehotareal grupajcloI"
dearticoledin"Secolul
20"indicăacestedeschideritot mai largi
spreliteraturauniversalăprivităcu ochiinoştri.
Acestecondiţiiştllnttficeşi publicistice
favorizează
amplificarea
studiilornoastre
comparatistepc toate planurile,teorialiteraturiicomparate,metodelede cercetare,acum
clar definitede Al. Dima,tematicaIncrăruor,studiulcomplexal traducerilorliterare,
concep
tul de Ilteratură universalăraportat ştiinţificla acel de literatură specificnatională.Introducerea
literaturiiuniversale
şi comparatein invăţămîntulsuperior,înmulţirea traducerilorde nivel art.istic,încredinţateacumunorscriitoride talent, permit
şi apariţiaunor contribuţiiprei;ioase
la teoriaşi tehnicatraduceriila un anumitnivel
de afinitalcpsihologică,
de înţdegereşi asimilare,condiţieesenţialăp.entrugăsireamijloacelorlingvistice,prozodiceşi stilistice.Considercă şi acestsectorliterar,interesînd
directdomeniuleomparatist,putea fi privit cu mai multăatenţie.. Este vorbade traducători eu autoritate şi în problemateoretidia traduceriipe bazelingvisticeca:
Al. Philippide,TudorArghezi,TudorVianu,Ion Pillat,M. Bcniuc,AurelRău, Cezar
Petrescu,Şt. Aug. Doinaş,LucianBlaga,A. E. Baconski,ŞL O. Iosif,T. Naum,Şt.
Bezdechi,
DragoşProtopopeScll,
DragoşVrînceanu,
C. D. Zeletin,MihailSteriade,Otilia
Cazimir,YvesAuger,PicrreMesnard,Rosa deI Conte,Irina Mavrodin,Irina Eliade,
NinaFa!(on,M. Codreanu,G. Lesnea,ZahariaStancu,MihneaGheorghiu.
Estc semnifieativ
faptul că profesoriinoştriuniversitaride literaturăuuiversală
şi comparatăsint tocmaispecialiştiin estetică:TudorVianu,Al. Dima, LiviuRUSII,
1. Zamfirescu,
sau VictorlanCIi.Pregătirealor filozofică
le-a permissă euprindădestul
de uşor CÎmpullarg de !ltudiual unei disciplineconsiderate
astăzi ca o bază pentru
îndrumareaumanistf\a sludeuţilorşi elevilor.în acelaşisens,voi menţionaeficacitatea
literaturiicomparateca mijlocde adîncirea conştiinţeiliterareşi de afirmarea literaturiinaţionalepestehotare.S-aufăcutpaşi mari1naceastădirecţieşi volumuldiscutat puteasubliniaeficienţalor. Înmulţireasecţiilorde limbaromânăîn străinătate,ajutate în mare măsurăde cursurilede vară de la Sinaia,colaborarea
noastră directăeu
editoriistrăini, participareaspeeialiştilor
noştri la eongreseleorganizatede Asociaţia
Internaţionalăde literaturăcomparatăsau de Federaţiainternaţionalăde limhişi literaturi moderne,iată condiţiicare au favorizatîntemeierea
Comitetului
naţional de
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literatură comparată,precumşi seria de consfătuiride literaturăcomparatăorganizatede Institutulde istorieşi teorieliterară,cu tematicăpregătitoarea celeidin congreseleinternaţionale,
unde vomparticipacu comunicări.
Amintesciniţiativalui Tudor Vianucare programase
la cursurilede vară de la
Smaiadestinaterornaniştilorstrăini,un ciclu de conferinţeintitulat Litera/uraromână
în cadrulliteraturiiuniversale.La un simpozion
despre Ecoul opereilui Eminescu
şi
CreangăÎn literatura.
universală,
am prezentatreferatulde bază.PublicatIn limbileromânăşi francezăşi urmatde discuţiileromaniştilor,
el putea demonstravaloareaacestor
schimburide păreri Între profesorica A. Guilliermou,
LadislauGaldi, J. Brun, Paul
Gsell,G. C. Nicolescuşi alţii.
Tot aşa, Societateade ştiinţefilologice
a organizatin 1970o sesiuneştiinţifică,
consacratăunei problemeunitare de ordin comparatist,grupatăîn volumulRomantismulromânesc
şi romantismul
european.
Maiamintesccă, în ultimultimp, Comitetulnostrunaţionalde literaturăcomparată, afiliat acum la AsoclaţlaInternaţională.
de literaturăcomparată,colaborează
direct cu noua revistă comparatistă"Ncohelicoll",
publicaţietrtrnestrialăapărutăla
Budapestasub dublulpatronajal AsociaţieiIntemaţionnlede literaturăcomparatăşi
al Comitetuluide conducereal Isioricicomparatea Iiteiatnrilorde limbieuropene.
Catedra de literaturauniversalăşi comparatăa unlversi.tăţfi
Bucureştişi-a organizatrecent un Laboratorde literaturăcomparată,ut.ilatcu mijloacemodernede bibliografie
şi tematică,instrumentde lucrupentru cercetători.În vedereaCongresului
al VI-lea
al A. 1.1..C., careva avealoc, intre 13 şi :19august1978,la Montrealşi Ottawa,In
Canada,şi pentru pregătireaacestuiimportantcongrescu tematicăfoarte largă, revista "Neohelicon"
a publicato seriede contribuţiiIn problemeca Valoareaesteticăşi
literainrucomparată,
mişcărişi regiuniliterare.epocişi curenteliterare,periodizarea
literaturii unioersole,
Grupulde comparatiştiromânişi-a asumatsarcinade a redactalucrăridespre
Locul[olcloruluiin literaturadin stul-esiulEuropei.Era firescca, în Istoria şi teoria
compamitsmului
în Homâniasă se atribuieun loc deosebitfolclorului
comparat.în acest
volum,setrecîn rcvistă,criticşi cu aprecieri1n generaljuste, folcloriştiicare au adunat
texte populare,le-au publicat sau comentat,nu totdeaunastiinţific.Folclorulcomparat impunecunoaşterea
Iimbttorvţărtlor
vecinecu cares-auproduscontinuuschimburi
de teme,legendeşi mituri.Nu stnt menţionaţiaici toţi folcloriştiicare s-au ridicatla
sintezeîn domeniulcornparatlst.Lipseşte,de pildă,Petru CaralPan,cercetătorpasionat şi ascuţital folcloruluidin ţările slave, cunoscutdin experieuţădirectăşi îndelungată, autor de lucrăriimportante.
Putem regretacă, după capitoleledesprecomparattsmul
românescinterbelicşi
acel contemporan,
tratate larg şi cu informaţiedirectă,se acordăun spaţiuredustocmaicapitoluluiDezuoltorea
actuală.Literatura
comparată
În RepublicaSocialistă
România.
Autorul,coordonatorprincipalal volumului,a ţinut să fie discret.De fapt, CUitoate
lipsuriledin documentare,
lucrareailustreazăconvingătorun efort susţinutde organizareşi de examenobiectiv,o adevăratălectiede metodăştiil1ţ:ifică
şi un motivdurabil
de increderein putcrilenoastre.
Trebuiesă adaug,ca o sublinier
e a spirituluiştiinţificîn care a fost conceput
volumul,capitolelerelativela contribuţiacomporaiiştilor
maghiarişi la contribuţii
aduse
de cercetătorii
saşidin Transilnania
In domeniul
literaturiicomparate.
Ele ilustreazăpolitica noastrăculturalăfaţă de naţionalităţileconlocuitoarc.
Se ştie doarcă tînărul profesormaghiarHugoMeltzla iniţiat la Cluj,în 1876,un curs de literaturăcomparată
şi a întemeiatrevista"Ada Comparattonis
Litcrarnm Universarutu",
urmat de alţi discipoli devotaţi, în sensul unei lărgiri a interesuluipentruculturaeuropeană.Aceeaşi
impresiede seriozitatese desfacedin paginileSavantuluigermanB. Capesiusdespre
comparatiştiisaşi din Transilvania.
Pentru a face posibilăconsultareaoricît de sumarăa acesteivaloroaselucrări
pestehotare,autoriiau adăugatin anexăun rezumatde patru pagini,tradus în limbilefranceză,germană,englezăşi rusă. Mairelevoportunitateaindiceluide autoricitaţi
şi a indiceluide operefolositein volum,ambeleutile pentruo consultarerapidă.
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Cu volumulIstoriaşi teoriaconipuratistuulni
în România,cercetătoriinoştridin
acest domeniufac clovn
da matnrităţii lor ca origimditate
naţionalăîn teorialitcra!'l,
specificromânească,ca volumede studii şi cont.rl
butii la :tiin\a universală.O ;wu(t
ediţiea Iucr-ărli
va putea tine seamade observatiif
e criticeformulatealei şi în alte revisto.
Dar ne permitemsAprivimmai departe.Compai-alismnl românesc,în c.olub
orare
cu cel internaţional,va servi desigurla adlucireaproblemelor
de crcat.icşi de eritieft,
în estetiea literară,în folclorulcomparat,in stilisticaşi pruzorliacompurută.Amploarea
internaţionalil
dută astăz!literaturiicomparate,domeniuinterdisciplinar
aşa de complex
şi cuprinzindeIccl.lvtoate continentele,
constituieo gnrant!esub acest raport. Cornparntismulromanescse af'irm
ă pregnan
t cu acest volum. Ne mai rămine sarcinade
a publicaşi noi o rcvistă de literaturăcnmpara
tă redactatăîn limhide circulaţle universală.RecentulvolumDicţionarde ideiliterare)(Eminescu,
19'7:l,vol. I), semnatde
colaboratorul
nostruAdrianMarina,dă o idee ciad asupraeflcacit
ăţii metodelorC0111paratisteîn însăşicriticaideilorliterare,disciplină
pe care autorulî5i propune8-0 dezvolteîntr-olucrareîn prcgătfre,înaintede a trecela volumeleurmătoareale Dicţionarului său.
N. I. Popa
VASILE OAH.CEA,Poeziipopularedin Tara Ztrrandului,Bucureşti,Minerva,
1072,525p.
Culegerea
lui VasileOarceureprezintăcelde al V-leavolumal serieide colecţii
ineditepuhlicatesub titlul Folclordin Transiloania
şi cuprindetrei capllole:1. Poezia
cbiceiuritortradiţionale(colinde,ctutece de nuntă, paparude,bocete),II. Doineşi
cinleccşi III. Strigături,dintrecareultimuldominăprin întindere.Culegătorul
îşi prefaţeazăel însuşivolumulşi incepecu expunerea- poatepreaJapidară ·-a unor date
istorice,geografice,
socialedespreregiuneal
numităTara Zarandului,eu principalele
centre la Hălmagiu, Vîrfuri,Guruh
ont, Sebeş, Ineu din judeţele Arad şi Hunedoara.
Atlt culegereacît şi comentariile
lui VasileOarceaprezintăinegalităţ.i
eare unui citltor
neavizatpot să-ilase.o impresiedeformatăasupraIclcloru
lni "zarandan"(adjeetivde
carese uzeazăcam des în prefaţă).Cu siguranţă,destinuldramatical motulutpribeag
prin ţară şi-a găsit şi expresiiautentlce, tulhurătoare,care ar fi putul fi citate de
către autor în prefaţă, în locul acestorversuripscudof'ol
clorlcc:
Bate vîntul, crcangandoalc:
Las s-o bată In răspăr
Ei, căluţ, călut,prin ploaie
S{tmai vindemun ciuhăr.
Lecturaintegralăa clntrcului,publicatla 111'.
:30,tntărcst«convingerea
că el nu
poatefi creaţiefolclorică,
pentrucă, lăsîndla ()parte rima încrueişatăşi strudurastrofie('llespecifice
versurilor
populare,existentamoţilor,deşigrea, era demnăşi nici unul
Il-arfi spuscii"cerşete",nicimiicarÎntr-ofigurăde stil:
Iau ciubereleşi calul,
De ai !Ueimă despărl,esc,
Hătăcescprilltot Ardealul
Şi m:llaila pruneicerşesc.
Sub acelaşisemn clelntrebarepoate sta şi eîntecuJsocialnI'. 29, care este de
fapt o colindăfiiar fi putut Ii inclus,evcntunl,la capitolulI. Ciieste colindăne indicăînsuşitextul: "Săcolindăma foame.../ Pe la gazdelede frunte...; En colindpentru
colaciIii"refrenul:"Leru-i,Doamne,ler/ Ningeşi e ger".Se parec[lambelepiesecitate
sint creaţiide originecultă, dintr-operioadăcind Subiectede genulacestaerau eonsi·
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dcrate foarte poetice,CÎnd.ncaoslsmul''făcuseun fel de modăI{ăriJl(l,
pilă, ciuboră;
obroc),permiţînd,totodată,şi răsptndlrea sa In mediulfolelorie,.
dar şi confundarea
cu
creaţiile autentice.
Comentariile
urmărescşi tematicapoezieilirice, claratenţiaautoruluinu este
rctlnută întotdeaunaeleaspectelespecifice,
locale,deşisesizămaceastăintenţie.Fondul
de idei şi sentimenteeste, dcsigur,coruuupentruun teritoriumult mai larg şi ar fi
fost mai eficienlădiscuţiaasupramoduluide expresieparticularelinZarand. Cintecul
femeiileneşecare ,.Pînăţese-uncol.elepînză!Codrulnu mai arc frunziî/Tese-lincot
şi Iuge-npoei!",atît de răspînditîn loaLăţara, nu s-a născutnumaielinmuncafemeii
în ,.gospodăria
familieizarunduue".
Surprindefaptulcă dintr-oregiunevestităpentrubogăţiarepertnrtului
şi frumuseţea colindelor laice au fost publicatecloartrei texte, toate din aceeaşi localitate,
dintrecareunul(nr.:1)nu estecollurlăprnprtu-zf
să,iar altul(ar. il) reprezintăo variantă
multprcscurtată,Iragmcntară.
Sit.nnţiaaceasta,şi nu numaiaccnstn,intră în contrndicne cu declaraţiadin prefaţă că "aufost explorateun marenumărde sate cu .rapsoz
ii
lor cei maiautentici... Culegătorul
nu s-a mulţumitcu variantefragmentare,cu Iărlmituri elecîntecereconstitui
le ad-hoc. ci s-au confrun
lat acestea cu discernăm
înt si s-a
ales expresia]01'cea mai completăşi autentică,fără intervenţli" (p. 8).
.
Bocetul,care aici se cheamă"cîntat după mort",este reprezentatprin cîteva
variantefrumoase,cu unele imaginimai puţin frecventeîn alte provincii,ea aceea
din bocetulpentru mamă.(nr. 2:3):
Scoală-teşi hai cu mine.
Să le-ascundtntr-un bujor
Sil le văd cind mi-ofi dor,
Să te-ascundintr-unpîrău
Să te cal cind mi-ofi rău,
Dintre doinelei cîntecelenumitecam vag "sociale"se remarcăuneleprin expresiaviguroasăa unei durerimocnite,a unor reflecţiinsupra condiţieiumaneîn societateacu claseanLlr,((>nicc:
(nr. '10).
Vai,Doamne,rău-l sărac,
Că la nirnenu-l eşti drag.
Hău-i,
Doamne,
sărăntoc,
!
Nicisub
soarenu
ai loc;
Nlciumbranu te primeşte
Nime nu tc aldnieşte.
Pentru-opalmăde părnint
Umblăomulca boltnd;
Pentru-oţîră de avere
Umblăomulpînă piere;
Pentru-ostrujă de mălai
Se bagă omulîn .Iiai.
Din acestprim grupde poeziisociale,pe lîngă cel puţin cincitexte care circulă
in formăaproapeidenticăÎn Moldova
- dealtfelîn intreagaculegerese află foartemulte
corespondente
cu folclorulmoldovenesc
-, se află şi o variantăa .baladei Nevastavîndută (nr. 3<1),reprezentîndtipul III (în clasificarea
lui Al. Arnzulcscu),
adicăacela
în carefemeiaeste vîndutăelesotulbeţiv,cu datorii.Este aici interesantde constatat
că acesttip n-afostatestat,dupăAI. Amz.ulescu
, decîtin Moldova,varianteledin Transilvaniaavînel,în mod curent,altă desfăşurare,soţiafiind vtndută din cauzasoacrei.
Jalea "cătanelor"elinimperiulhabsburgica inspiratnumeroaseşi valoroasecîntece, incit celelIlaimultecolecţiielefolclordin Transilvania
cuprindşi un capitol"de
cătănie".PieselepublicateeleVasileOarceafac parte dintr-unrepertoriudeja CUnOSCl!
t
şi numaiunelemicivariaţiinu pot da satisfacţ.ia
ineditului.
Se TemarcăÎntre cînteceleele înslrăinareo variantăele cîntecepic,tot dintre
baladelefamiliale,Nevastarugilă(nr. 108)"care împreunăCll cea \lip capitolul.:precet
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dent, Nevastavîndută(nr, 34) şi alte variantela Loqodniciincţrricili(nr. 125),Iubitul
urit (nr. 143),Brumărel(nr. 180),Leaculooinicuiui
(nr, 221)şi Mindrapărăsită(nr.272)
- titlurilesînt date tot după AI. Amzulescu
- ar fi putut alcătuiun capitolspecial
de cînteceepice,gen care este cu totul ignoratÎn aceastăculegere.
Capitolul Strigături- numite In Zarand .,dese1ntece"
----tnmânunchează unele
dintre cele mai frumoasetexte ale culegerii,care ar putca intra în oriceantolugtea
speciei.UnelecatreneHricesint adevăratepoemede dragoste:scurtaportretlxar
c a iubituluidin Chisin
dia (nr, 997),
Badeameu îi chisiudan,
Cu pană de iorgovan;
Cîndîi bate vintu pana,
Rtdeşi trage cu geana
dorul ipostaziatin flori, Într-unreuşit paralelismÎn care crescen
dn-ulsentimentului
se realizeazăprin diminutivele
din ultimeledouăversuri(nr. 1040),
Dorulhadeluinu-l dor
Că-ipănuţăde bujor,
Dorulhadii nu-l doruţ
Că-ipănută de rugut
putereadedominare
a sentimentului,
intrat În conflictcu raţiunen(nr, 105:1):
Mă!bădiţăcumte-aş bate,
Da mi-shrlncilelegate,
Legatecu firuţ alb,
Nu te pot bate de drag.
Inexpllcahilă
apare prezenţaîn colecţiea unor ctnteceidenticesau foarte asemănătoarecu cele transmiseprin radio,arhicunoscute
şi răspînditeîn toate regiunile
ţării. Chiar dacă autorul le-a introduscu bună ştiinţă,clntececa Inflorit-aruquţu,
(nr. 139), Cît a fost varade lungă(nr, 131), De CÎndtrec la mindradealul(nr.185)
1n grădinacu flori multe(nr, 221),De la primărie-n
3118
(ur. 187)nu mai pot fi re-prezentati
ve pentru o anumităzonăfolcloricăşi ele nu fac decît S{lcoboarenivelul
valorical culegerii.
Modulîn care VasileOarceaa "rezolvat"problemavariantelor,mai precisneluînd In considerare
acest aspect,a creat situaţiinetireşti,ca de pildă: douăvariante
ale aceluiaşicintec, culese de la acelaşiinformator,probabilla intervalde un an
(virstainformatorului
esteo dată 55 de ani şi altă dată 54 de ani),se aflăla distanţă
cam de 80 de pagini(nr, 113şi nr, 285).Piesanr. 202este variantă la nr. 115,iar
piesa nr, 221 la nr. 137; in alte douăcazuri, una şi aceeaşistrigătură(546,1714)
se repetădoarcu cite un cuvîntschimbat(în loc de fală aparenană şi În loc de mire
- [uueş,la numerele858şi respectiv1949;serepetă,de asemenea,într-oformăaproape
identică,o strofă a cîntecului131 (Cfia [ostvara de lungă),el însuşicîntat la radio,
sub formăde strigăturăla nr. 1642.
Şi dacă uneleobiecţiiformulateanteriormai pot naşte discuţii,nu putemimagina nici o explicaţiea faptuluică unelepiese(191,227,2:.W,913)sint absolut,dar
absolut,identicecu celede la numerele:279,2cH,242şi respectiv1910.Dacăla prima
lecturăau fost sesizateasemănările
izbitoareşi depistatereluările,pentru cel care le-a
cules,claslficat,corectat,comentatş. a. m. d. acestescăpăriiapar paradoxale.
Glosarulnu-şiatingescopuldeclt în parte, pentrucă un numărdestulde mare
de cuvinteau rămasueexplicatc,ca: cisiooi(p. 205),ciujărie(p. 4H5),corobeic
(p. 377),
ţ eqet: (p. 390), izlogi(p. 170),incărba(p. 1-47),tnădăresc(p. 24::5),
mulăşag(p. 474),
oqlrsască(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
explicaţiila cuvinteca: biti, bosumflal,
cantelarie,
deşelat,hld, imaş,lelifă,mi!ă,nlO/lOr,
păcurar,pîrlit, lInji, locilă,tontecu sensurilebine cunoscute.O suspiciunetrezeşteşi
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explicaţiacuvîntuluia cusiâ,care după VasileOarceaar insemnaa gusta.N-amputut
descopericontextul în care este folosit,deoarecela glosarnu se indicăşi paginaunde
poutcfi găsit cuvîntulrespectiv,dar înclinămsă credemcă este vorbade arhaisrnul
păstrat,regional,.a trăi", frecventîntîlnit în textelefolcloricecu acestsens.
In concluzie,dacă VasileOarccaar fi efectuato selecţiemairiguroasăa materialelorculese,ar fi realizatun volum---ce-idrept,reduscam la douătreimi-c care
ar fi reprezentatmult mai bine bogatulIolelor al Ţăt'ilZarnndulnişi activitateasa,
incontestabilmeritorie.
Lucia Cireş
JEAN-PIERRERICHARD:EtuâesS[lJ'le romaniisme,
Paris, Edit.ionsiduSeuil,
1970,420 p.
Cărţilepublica
te ptnă acuma de J.-P. Richar-d,
dintrecare ultima este Eitulcs
8111'
le romaniisme,
îl recomandăca pc unul dintrecei mai de seamăreprezen
tanti ai
criticlitematice.Discipolal lui GastonBachelard,el practicăşi o criticăde tip fenomenologic,
introducindîn lucrărilesaleşi numeroaseelementepsihanalitice
sau structuraliste. .Iean-PierreRichardlărgeşteastfel considerabil
sensulnoţiuniide analizătematică,faţă deteoriileluiJean-PaulWeher,consideratdrept iniţiatoruldefapt al acestei
direcţiiîn "nouacritică"franceză.
În ultimul său volum,cuprinzindtrei părţi distincte:Corpurişi decor
uri,balzaciene,
Micăsuităpoetică,SuinteBeuoeşi obiectul
literar,J.-P. RiehardÎncercasă descopere cîtevadin "cheile"mitologiei
romanticecare formeazăuniversulimaginaral unor
mari scriitoridin secolulal XIX-lea.El studiazăcu predilecţieschemepermanente,
serii ele combinaţiişi opoziţiicomplexe,cupluride însuşiriasemănătoare
sau antagonice,sistemede relaţii obţinute prin juxtapunereasau întrepătrunderea
temelor.
Personajulhalzacian,condusde principiulacţiunii,al lupteipentruputere,este
pus sub semnulmotivnluicentralal "focului".Proiecţieardentăa substanţeisaleinfime În spatiu,flacăraorganizează
elementeale peisajului,raporturileIntre diversele
energiiparticulare,reveriile"cărnii"sau ale "obiectului",
cu ajuttlrulcăr-oraeste construit.ăviaţa erouluiromantic.structuralumiibalzacieneeste urmărităsub aspectul
unor duble polarităţi: unitar- multiplu,pur c_impur, reuşită- eşec,fragilitateduritate.
'
In creaţialiterarăfi lui Lamartine, reveria,"lentă alunecarefluidăa slrnturilor
şi atectlvltă
ţii", determinăo "orizontalitatc"a peisajului.În ciudacoexlstenţciunor
linii tematice,se pot descoperide la un volumla altul diferenţecare definesctocmai
originalitatea
pocziei Iamarttnlene.
În Joceliţn.găsimun cotidianfamiliar,în Meilituiii
o permanenţăa Int.lmităţll,
al căreiarhetipdevine"valea"(implicîndo dublătematică
a erosuluişi a pericolului).
Realităţiisensibilepe cale de a-şi pierdeconsistenţa,de a
se Îndreptaspre neant (processugeratde motivul"spumci"),
i se contrapun elemente
de o "unitatevibrantă":clipeviolentede voluptatesau invocareaamintirii.
Interprelarcapoeziei
lui Allredde Vignyse bazeazăpe ideea "verticalităţii",
o
înălţare deasuprabanalitâţii terestre. Reprezentările
ei concretesint: motivele"muntelui"şi "cerului",importanţaacordatăsimbolului
funcţionînddupă "axavisată a vertlcalulul
", problematica
geniului,cu o apartencn
ţă dublăşi contradictorie(Moise, 1sus,
poetul),obsesiafriabilităţiişi a morţiiinevitabilea omului,care conducein celedin
urmă la acceptarea"orizontalului".
Preocuparea"noiicritici"de a reconstituiexperienţainiţialăa scriitoruluieste
evidentămai ales în articoluldespre VictorHugo.Prodigioasa
lui invenţieverbală
este raportată subtil la acea comhlnuţiede abundenţăşi dezordine,de "multitudine
diformă"ce caracterizează
figuraprimordialăa universuluihugoliau---haosul- şi tent aţiile care solicităÎndeosebiImaglnaţlapoetului: imensltatca,infinitul,fantasticul,
grotescul,printr-unrefuz al oricărei"ordini concepute".
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Deşipornesc.de la o interpretareclasică,paginileconsacrateautoruluiNoplilor
formează,poateparadoxal,partea cea mai iuteresantă a,aeesteisectiunicentralea volumulul.J.-P. Richardrealizeazăaici o analiză pătrunzătonre a ideiide alternanţăa
Iazelur de viată cnrncterrstlcc
tuturor eroilorlui Alfredde Musse
t, sau relevăintenţiile
pe care le ascund diverseleelementeale corpuluiuman. Întreagacreaţiemussctlan
ă
cste văzuLăprin prismajoculuide măşti şi a dedublării,
Apariţiaîndoieliiaduceo prirnă
ruptură in armonia"cimpuluierotic",a "conştiinţeiamoroase',ameninţîndunicitatea
euluişi sentimentulcocziunii fizicea partenerilor.Seriaelerelaţiiantinomice:inocenţă
viciu,pasiune- desfriu,sunet- corp, limbaj gest se organizeazăîn jurul unei
nrlevăratemitotogl!a "buzelor",.Jucrlrnller" şi "ininlH".
Punctulde rezislenLial cărţiilui .J.-P.Hichardîl constituiestudiuldespreSaint.eBeuve, cunoscutfragmentarşi dintr-unvolumcolectiv,Căiieactualeale criticii,publicat
în 1968sub direcţialui Georges
Poulet. Conslderaţ
lile asupraversurilorlui Sniutc-Beuve
sau asupra romanuluivotnptate, din care criticulreţine tendinta spreinterioritateşi
metaforaobsedantăa apei, şi-al'fi găsit1ns11
maibineloculîn Mic«SIlităpoetică.După
AlbertThibaudctşi Charles du Bos, care în plină epocăbC"gsonÎfmil
au subliniatvitalitatea crcatreisutute-beuvlcne,.J.-I'.Richardconsiderăpe autorulPortreieiorliterare
drept un precursnr al criticii moderne.Deşiacccpt.ă,În principiu,acuzaţiaadusăde
MarcnIProust- incapaeilalealui Sainte-Beuvc
de a distingeîntre scriade "euri"pur
exterioare,superîiciale,manifestateîn societate,şi "eul"profund,care produceopera
de artă -, .1.P. "Hichardremarcăin criticasainte-heuvian
ă trei tipuri esenţialede "Învelişuri"care determinăo reală complexitatea metodei:fizionomia,
scriituraşi)biografia.Calitateaprincipalăa criticului,"vedereapătrunzătoare",
tnt.ervenţiu
gustului
-- "filtru personal"- Inclinattaspre disecţieanatomică,t cmperată tnsă de poeziace
însoţeştepermanentjudecăţilelui Sainte -Beuve,renuntnrcala orice Iixaţie prealabilă
conducla o "descifrare
existcnl.ial
ă". Acceptîndprezentaacestorstraturidiversede interpretare trebuiesă indepărtărnşi ideeaunei separaţiiprea ncte între om şi operă,
folositădeseoriîn modarbitrarca argumentÎmpotrivametodeisale'biografice.
Prin importanţaacordatăde către Sainte-Beuveteorieigeniului,J.-1'. Richard
obţinesi o ingenioasăIegăt.urăîntre celetrei capitole,.aparentfoarte diferite,ale vollllllUlul'
EllldesSUl'le romantismc,
Geniuleste astfel,ea la Balzac,un triumfalIor-ţci,
sirnholiza
tă de "sCÎnteie"
("semnal foculni genial").Una din figurilelui perfecteeste
"vî.rful",
elementimportantal ruetaIurelor "ahruptului"
şi "înălţimilor"
propriilui AUrcd
de Vigny.Prin calităţHede almndenţăşi revărsare,geniul- comparatcu un rîu continuă"fluiditatea"şi "rcverialichidelor"elin operelelui Lamartineşi Gucrinsau
plcnitudineaspeeific,lpoezieihugoliene.
Plecîndde la analizaorchestraţieişi l1lodulaţiilol'
Ullorconstantetematice,care
se regăsescin crea\ia marilorscriitoriromantici,J.-P. Hkharclpoatereface,aşa cum
intenioncazăde altfeltoţi reprezentanţii"noii criliei",() "conştiinţăindividuală",
un
peisajinterior,descoperind
semnificaţii
inedite,formeşi structurinoi ale opereiliterare.
lÎnca llItl{fureallll
GEOH
(lES POULET,La conscience
cl'ilique,Paris,Librairic.Jos()Corti, 1971,
31<1p.
A criticaînseamnă"a illstituţiollaLiza
subiectivita
l.ea"(H. Barthes).Oricecritieă
"esteprcfcrcn
ţiaIă",făcută dintr-un punet de vedere"caredeschidecît mai multeorizonturi"(13audelaire).
Cu atit mai mnlt o eritidiintitulatăa "punctclorde vedere",
cum este cea a lui G. Poulet.În Eludessur le lempslmmain(PIon,1950),La dis/ance
inUriel/re(PIon,1952),Les1l1eta1l1orplwses
du cuele(PIon,1961),L'espacepl'oustien
«(jallimard,1963),Le pointde deJlarl(Plan,1964),iVlesure
de [,inslani(PIon,1968),punctul
său de vederecritic,unghiulsău de a.nalizllsint spaţiulşi timpul,în funcţiede care
opcraliterarădevinesemnlingvistic
. .ill La conscicnce
crilique,punctulde vederecritic
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se numeşte"slIbieetivitate",
mai exact, "intcrslIbicdivitate":
operaliterarăe un punct
de întîlnire,,.mislerioasăinterrelaţiecare,prin intermediullecturiişi al Iimbnjulu
i, se
stabileşteîntre operacriticăşi eu însumi"(p. 291),o confruntare,in spatiu i timp,
a dnuă spirite,a douăcunşliinLc-- crcatonreşi perccpt.ivă,
a scriitoruluişi a cititorului
(laIimită, a cititoruluiavizat,specializat,careestecriticul,"liseu1'
_lip", cum il numeşte
Poulet).Confruntare
care trebuieşi poate fi act.ivă,coufidcn
tială, nrmonionsă,
participantă pină la identiticare,pînă la "regiisire'l"
criticuluiîn creator.Ca oriceInterpretarc cril.icâ
, "identificarea"
lui G. Poulcttinde sll fie unică, exclusivă,pretindesă-şi
impunănumai propriulsău adevăr.G. Pouletse instaleazăîn opcră pentru a ajunge
la conştiinţaceluicare a creat-o.Operadevineun "medium"indispensabil
prin care se
reultz.e
ază identificarea
cril.icâ,A înl.clegeo operă lll.cra
ră Inseamn
ă a o recreaîn planul
imaginar,posibil.Criticule un "traduC{itor",
un "descifralor",
cum spuneaBaudclaire.
El IlUpoate recreatextul din.puuctul de vedereal ereatorului,ci din al său propriu.
"Identificare"şi "luciditate","coincidenţ:l"
şi ..distanţare",termeniicirculăînaintede
Charlesdu Bas sau de Thibaudet
.. Modulşi proporţiade manifestare
a acesteiidentiricăn în cazulunor anumitorpersonalităţicritice, definiteîn notelelor fundamentale,
oscilarca
gîndiriicriticeintrepoliiextremi(identificare distanţare),eu niveleleşi nuanţele care derivădin aceastăsituare,vor fi studiatede G. Pouletin carteasa, vastă
anchetăsclcctivădespremarticriticiai secolelorXIX şi XX, SUiU,
de denseportrete
monografii:Charlesdu Bos,.IacqucsRivicre,Sainte-Bcuve,
MarcelItuymon
d, Albert
Beguin,GeorgesBlin,ManrtceBlanrhot.Ca în cazul studiilordesprespaţiuşi timp
în literatură,G. Poulctregăseşteternastabilită(recunoaşterea
în operaliterarăa raporturilor unui subiectcu obiectelesale)la aul uri aparţinîndcelor mai diferitedirecţii
critice: existenţi8:list{,
(J.-P.Sartre), fenomcnologică
(G. Poulctînsuşi,autodetlnitîn
unul din cele două capitoleteoreticefinale, Conscience
de soi ei conscienc
c (['aulFlli),
JingvisLieă
(.JeanRousset),structuralistă,(RoJandBarthes), tematică(Jean-PicrreRichanl),psibanaJiUcă
(GastonBachelarcl).
"Inrudirea"lor devineposibilăprin ;llhSllmarea
la temă (subiecLivit8I:ea,
identificarea),
fnlă de care.metodelecriticilordiseutaţi,supuse
la (i nouălecturăcritică,joacă rolul de "variaţiuni".Temastructureazăunitar carlea,
prohabilreunirede articoleizolate,eledimensiuni
inegale,tri\dind,fireşte,chiarprintre
critieiialeşi,o ierarhizare,preferinţepersonale.Caraelerislic8
eomunăa acestorcritici
e Cllutarea
unui act primde cOI1!jt:iinţă,
trec,creade la operăla autorulei, descoperirea,
dincolo
de independent:l
oper:'i,a conştiinţei
"gener8toare".
Prin urmare,
tendţpţacrc3loare.
lot·este'de
a neglija
viaţa
a operei,
penLru a atinge
subiectivitata
Opera
îi
in[ereseazămai puţin deeît spiritul autorului.
"
G. ponlet cste Hnti-sainte-beuvian.
Carlca88 e, intr-ooarecaremăSlll'ă,
un nou
ConlreSainle!Jcuvcal criticiiactuale,pentrucă respingebiografis111ul
de tip anecdotic,
exterior,elinsfera creaţiei.G, 1'01l1e1.
"ie,e"elin operă înspreconştiinţacreatorului,
pentru a reveni apoi la opcri\.Pentru G. POlllet,ca pentrumulţialţi "noieritiei",
nIl exist:, omologiedeeit între biografiainterioară,conceputăea potenţ.ia1itate
creatoare,şi opcnl.Deci,o nouăformăde eriLicăbiografică,asociatăcu criticade identificare,Lematică
şi feuomcnologicii,
aceastaar fi "metoda"lui G. PouleL,de fapt impletire, interfcrenţ.ii
de metode.
Dur, dincolode aceste"criticiale criticilor",intr-unanumit sensşi cel mai important,poate,eartea e o amplămeditaţieasuprafuncţiilorşi destinuluicriticii.E o
adevărat{l
filosofiea subiectIvităţ.ii
(şi nu numaiin partea a douaa lucrării,in capitolele Phlmomcnologic
de la conscience
critiqlleşi Conscfence
de sofei eonscicwe
d'(mlrui,
dezvoltare
şi prelungire
teoreticăşi programatică
a poziţiilorexpusedifuzsub formăde
pscudodefîniţii
în partea Întii 8 lucrăriisau în lucl'<lrile
anterioare).G. 1'(11)('t
nu mai
c aici, ca în LesChcminsacluelsde la critique(PIon,1967),polemistulrednlabil,.susţinătorferventşi pasionatal "noiicritici",alăturide confraţi!lUmai puţin b,ltăioi ca
el (S.DOllbrovsky,
G{,rardGenette,.1.-1'.Hichard,JeHnRousset,.JeanHicardou)."Noua
critică"nu mai trebuienici apăraU!,nici susţinută.Ea c:âsIă.A creat opereÎnsemnate
şi adepţi.Nţls,emaipuneproblemaignorăriisau respingeriiei. Dimpotrivă,
i se disCtltă
principiile
şirealizările.
In veritabilelucrăride "metaei'itieă
", .de"criticologie".
S-a "Lra-
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dlţlonallz
at", ca oricefenomenliterarcare a avut iniţial particula"nou" în faţă. Se
caută, se recunoscşi se rcconsl
dcră precursori, esteintegratăuneitradiţii.
PetruţaSpttu:
"l\JClIlllscripium",
Hevist.ălrimestrialăeditată de Muzeulliteraturiiromâne,III,
1972,nr. 2 (7)- 4 (H).
'in preajmaapariţieiceluide-alzeceleanumăr,revistaMuzeului
literaturiiromâne
continuăsă solicitenu numaiinteresul,cişi o aparteadeziuneafectivă.Pe lîngărăspunderiledceurginddinfuncţionalitatea
sa (SltrSll
informativă,
implicitinstrumentde lucru),
"lVlanuscripturn"
îşi asumade la bun începutşi un risc superior- acelade a se menţine
la nivelulsemnificaţiilor,
fării a renunţala detaliu!revelator,adeseaînsă clementde
surprizăşi maximăindividualizare.
Cu fiecarenumăr,revistaîncearcăsă reconstituieuniversulliteraturiiromâneîn
spiritulaceleiidei de continuitate,afirmatăca o permanenţăa scrisuluinostru: "Toţi
vorbimşi scrimrnmăneşte,dar cu aceeaşiuşurinţăuitămce s-a scriscu mult înaintea noastră. Au fost pe vremurimaimulţi scriitoride bunălimbăromânească".
Apelul,
aici în formularealui Tudor Arghezi("Manuscriptum",
III, 2), poatetrimite, deopotrivă, la un text tradus de Dosofteiin secolulal XVII-lea(nr. III, 3), la o scrisoare
literarăa lui Ion Ghica(nr. III, 4) sau la însemnările
pentru o conferinţăaparţinînd
lui CamiltPetrescu(ur, III, 2). Unuldintremeritelerevisteicorespunde
acesteidemonstraţii, argumentate
consecvent
in paginilesale, a creşteriiunei splritnalltăţt înzestrate
el! o mare capacitatede selecţieşi innoire.
Conformunui mai vechi procedeu,prin publicareade documente
şi texte literare inedite "Manuseriptum"
îşi urmeazăseria comemorărilor:
centenarulIon;HeIiade
l+ădulescu
(nr. III, 2), DuiliuZarnfirescu
-50 de aui de la stingereadin viaţă a scriitorului,al cărui nume a figuratîn 1972pe lista sărbătortrtlor
UNESCO(nr, 1II, ;1),
TudorVianu-- 75 de ani de la naştere(nr, III, ':1).în cel din urmă dintrenumerele
amintite,rubricaFile de albumadreseazăomagiul-la70 de ani -- profesoruluiŞerban
Cioculescu,
statorniccolaboratoral revistei.
La paginileineditedin operascriitorilor,ordonateIncepîndcu numărulIII, 2,
în cadrulrubriciiPoezie(teatru),proză,critică,se adaugătexte aparţinîndlui Liviu
Hebreanu,Panait Istrati, Perpessicius,
AlfrcdMargulSperber,MagdeiIsanos,lui Ionel
Teodoreanu,Gh. Brăescuşi GIbMihăescu,
O comedierămasăIn manuscrisa acestuia
dinurmăinteresează
Indeosebi,
prinuneleparalelisme
tematicece sepot stabiliîn raport
eu nuvelisticascriitorului.Deopotrivăatrag luarea-amintecontribuţiilecriticeapartinind lui PompiliuConstantinescu
(tezasa de licenţă,tratind despreCriticalui Titti
Maiorescu
şi inţlueiuaei în literaturaromânâ)şi TudorVianu(o analizăa Glossei
lui
M. Eminescuprezentatăin cadrulseminaruluide literaturăromânăcondusde Mihail
Dragomirescu).
Iniţiativalui OvidiuPupadimade a tipăritextele,salvateîntr-unmoment
inspiratde la distrugere,prilejuieştecititornluicontactulcu o primăetapă de creaţie
a celordoi critici.
Un spaţiu mai larg ar fi putut fi consacratInsemnăriior
zilniceale lui Titu
Maiorescu,
al căruijurnal,din nefericire,
"continuăsă rămtnăin mareparte neexplora
t
şi necunoscutpubliculuilarg" (GeoŞerban,Un tezaurneexplorat,
"Manuscriptum",
III,
2). Satisfacţiaunei lecturi de excepţiese poateivi parcurgtndrubricaRevelatiadocumentului(în cadrulcăreiase publică,în numărulIII, 4, un fragmentdintr-unmanuscris
eminescian,
conţinîndtraducereatratatuluilui TheodorHotschcr,·DieKunsider dramatischetiDarstellung),
dar şi scrisorilelui VasilePârvan din EpisiolarulnumăruluiIII,
2. Alături de acestease pot enumera,fiecareatrăgînddesigurprintr-oaltă sferă de
interes,corespondenţa
LucianBlaga- OscarWalterCisek,mărturiea raporturilorde
prietenieşi afecţiuneconstantădintrecei doi scriitori(nr, III, 3, III, 4), dosarulIacob
Mureşanuinterogatde poliţiahabsburgică
(nr, IU, 4), un simpludocumentprivitor.Ia
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trecereafraţilorRaduşi AlexandruGolescuprintr-oşcoalămuuchcncz
ă, ori un ;comcntariu al IleneiVranceaIa adnotărilede lecturăale lui G. Ibrăileanupc margineaunor
volumede EugenLovinescu
(nr, III, :3).
Existătoatepremisele
ca revistasă poatăevita uneletendinţe,manifestatesporadic,ce ar puteacreaimpresiade dilct.antism
(vioiciunea
excesivăa unor comenta
rii, de
pildă).Nu ar dăuna,uneori,o mai hună cumpănlrc 1n decidereamomentuluitipăririi
unor texte (cazulmaxime
lor lui Ion Vinea,evidentnefinisateşi poateprcrnaturdale
la iveală,cîtă vremeediţia cuvenitădin scrieri!eautoruluirămlne Încăde aşteptat).
Confesiunile
lui DcmosteneBotez,"provocat"de ŞerbanCioculescu oaspeţila
Rotonda13 organizu
Lăde Muzeullitcroiuriiromâne-", prilejuiescscriitoruluio evocare
caldă :: cercului"VicţJiromâneşti".
Incepindcu numărulIII, 2, "Manuscriplulll"
bcncticiază
de o scrupulousăcronică
Il editiilorsemnatăde MirceaZaciuşi Dan Simonescu.
În sfirşit, de semnalatapariţiaîn revistăa textelorde literaturiivecheşi a documentelor
privitoarela aceastăperioadă.HubricaScriitoriromâniÎn arhivestrăine(nr,
III, 4) prezintăo scrisoareadresatăde stolniculConstantinCantacuzino"
în 1701,lui
Ioan Radvănszki,consilieral principeluiTransilvaniei
FranclskRăkocz.l.
IndeosebireţineînsăatenţiatraducereaprologuluitragedieiEro{ilia poetuluicret.anGhcorghios
Ch01"tatzis datorată mitropolilului
Dosofteişi transmisăÎntr-ocopiedin 1732(nr, III, 3).
"Manuscripl:um"
publică pentru prima oară integralacesttext, semnalat,Într-ocomunicare,încă din 1964,apoi într-unarticol ("Contemporanul,
1967,nr, 21 din 26
mai)de către Al. Elian, Aflareaacestuimanuscrisconfirmăo previziunea lui Vasile
Greeu,cel care în urmă cu jumătatede secol,semnalîndurme din scrierealui Chortatzis in romanulpopularFi/eroişi Aniusa,avertizacă s-ar putea Întîmpla"să se descoperemanuscriseromâneşticu aceastătragediecret.auă"(VasileGrecu
, Urmenouă
de influenţăbizantiniiîn litera/marornânească,
în Omagil1lui NicolaeIorga,Craiova,
Ramuri,f. a.), Pe DosofLei
Il va fi atras În prologultragedieicretane, tradus eleel
către sfîrşitul vieţii, în timpul semiexiluluisău polonez,înainte ele orice,motivul
lahilităţiişi ncstatornicieisorţii,al alunecăriispre moarte.Valoareatextuluiar fi fost
însăaltfelpusăîn evidenţăîn cnndittileuneiriguroasetranscrierifoncliceIntcrpretative,
care ar fi simplificatIectura,făcîndmai puţin necesarătncercarcade modernizare
a
limbii(care poate conducela denaturărişi erori).
RotlicaSuiu

