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D.MICU, G. Călinescu, Intre Apollo şi Dion!JWS, Bucuresti, Minerva, 1979,780 p. 

Studiul amplu şi extrem de serios al lui D. Mlcu îmbină completa dcsl'ăşurare analitică 
a monografiei cu tentativa eseului. sintetizator, operatll critice capahile a se sprijini reciproc 
III conftgurarca pcrsonalităţlt călinesclene. Sugestia titlului antlnornlc, trirnlttnd la "cifrul" 
acestei personalităţi, reverberează constant, deşi inegal, îl! capitolele cărţii pentru a dobindi 
In final qros-planut vuvci posibil "portret interior" al scriitorului. D. Micu tinde a evidenţia pro- 
cesul formativ al lui G. Călinescu, urmărit, conform unor rigori metodologice, pe etape şi sec- 
ţiuni ale creaţiei. O simetrie echilibrată şi discretă dlstrlbule analiza In capitole consacrate pe- 
rioadei "romantice" şi a celei "claske" a lui G. Călinescu. 

Impune tendinţa criticului de a epuiza, concentric şi meticulos, un important repertoar 
de posibile întrebări-problemă referitoare la G. Căllnescu, de Ia cele care, nemalrtlnd originale, 
rămîn mereu fundamentale (relaţia crttlcă-creatte, biografie-rom:l1l, funcţia Ilvrescului în opera 
artistului,raportul cultură-civilizaţie în publicistica acestuia, derogările de la claslclsmul pro- 
gramatie) la numeroase altele de atent detalin (relaţia critică-simţ critic, critică-erudiţie, gust 
şi eonştilntă estetică, geniul ca erou de roman, locul drarnatnrglel în spaţiul elaslctsmului călf- 
ncsclan s.a.), în răspunsurile sale, extrem de ample, cu rare csehivărl facil-elogioase (cazu l 
eseului Urişncrsu] poeziei), D. Micu aduce noi puncte de vedere acolo unde interpretarea părea 
clasată, prelungeşte ipoteze, nuanţează af'lrmaţ.ll şi, mai ales, presară idei noi şi sugestii incltnn te, 
capabile a genera ele Iuscie alte studii. 

Ideea de bază a studiului, referitoare la esenţa dihotornică, contradlctorfe, a personali- 
tăţji eălinesciene, rezultat al efortului de constrtngerc în tiparele artei clasice a temperamentului 
romantic, dionisiac, marchează distinct interpretarea poeziitor intr-unul din; ,cele mai origi- 
nale şi mai complete capitole ale cărţii şi ale exegezei dc pînă acum. în tehnlca'paratrazărit de 
motive şi stiluri poetice, D. Miel! recunoaşte nu doar un "mod al instalărlf.tntr-un prototip", 
ci mai ales modernitatea, aslmllabilă poeticti avanga rd ist.e, conferită de poet' procedeului clasic. 
'Ideea modernităţii lui G. Călinescu şi chiar a "modernismului" său, considerat nu atit o Incnn- 
secvenţă faţă de claslcism n l principial, ci mai curind semnul Irnposihilei s,bs trageri de Ia este- 
tica novutoure a epocii, însoţeşte implicit, dar persistent, analiza. 

Modernitatea critieii căltnesclcne --- care, se demonstrează, prin apelul constant la COI1- 
sidcra(ii eXLraesteticc, din Ii!ozofie, istorie, sociologie, stilistică, psihologie (chiar metodele psi- 
hanalizei, repudlate teoretic, devin reengnoscibtle în evidenţierea motivelor onirice ernlnesciene}, 
depăşeşte considerabil atributele Impreslontste - f'ace plauzibilă apropierea, marcată în stu- 
diu, de conceptul "criticii totale". Ohservatli de fineţe, operate in fragmentar, clezvălui aten- 
ţ.ia lui D. Miel! la meritele de precursor ale lui G, Călinescu; capitolul Tehnica e xtcrtoară, din 
!Jlonografi.a em lncsciană, este anexat criticii stilistice, idei anLicipative ale conceptului de 
"operă deschisă" sînt descoperite În foiktonistiea din deceniul patru. iar Istoria litera/urii de 
la origini pinII În prezent, inaugurînd lectura diacronică, În dublu sens, prin Înaintaşi şi succe- 
sori, a scriitorilor, pare să preceadă iniţiativele metodologice ale "noii critici". 

Evidenjierea rflotlernităţii lui G. Călinescu n atras punclarea elementelor de contiIllli- 
ta Le, fi filiaţiilol" .5i as[rnilărilor definitorii pentru seriitor, într-o relaţ.ie organic opozantii, ai 
dire; termeni .. _- tradi[.ie _. inovaţie - stabilesc () pereche antiuomÎl:,'\ în COl'cspondenţ.ă dat' 
llestlbsUlnată portretului final. Invocarea fazei italienizantc a dehutului, "lecţia" deeisivă a lui 
V. l'i\rvan şi l\. Iorga, emulaţia"laineislă" pc linia lui II. Sanielevici manifestă în formularea 
factorilor duo-sociologiei şi pSill{)-antropologici, determinanp, uneori, În cereetarea istoricului 
llLemr, a ciirt!i metodo·logie JIU contrazice, dealtfel, In totalitate, pe cea de tip universitar, în 
l'ine, !"Hco!"dl1! eu marea tradiţie a culturii prin "rolul maiorescian" asum.at, la !ai, în fruntea 
"noii Jun.imi" şi a "Jurnalului literar" - mOI1H;llt dedsiv, după D. Mku, al orientării elasici- 
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zante a Iul G. Călinescu - sint. cîtcva elemente ee au, in subsidiar, meritul de a decupa pcrso .. 
nalltatea scriitorului dintr-un context literar-cultural mai larg. Aceleiaşi intenţii i se subscriu 
corelaţille stabilite între G. Călinescu şi E. Lovinescu şi cele, extrem de frecvente, eu L. Blaga, 
deşi surprinde, în cazul acestuia, lipsa comparaţ.iei tocmai in dezbaterea unor chestiuni refe- 
ritoare la st.llul urbanlstlcil, la opoziţia de civilizaţie sat-oraş sau în problema importantă a 
"specificului naţtonal". 

In genere, fiecare domeniu al creaţiei călinesciene este considerat într-o semnificaţie 
multiplă, prin raportare la serii t or, Ia celelalte faţete ale operei sale, şi. intr-o perspectivă lăr- 
gită, la literatura română însăşi. în felul acesta, critica toflet.onlsttcă se con.stituie intr-un 
"spaţiu al construirii de sine" şi un preambul al marii sinteze din 19M, preludind, deopotrivă, 
.. principiile" esteticianului şi ale Lcnreticlanului romanului obiectiv. Foiletoanele au "călillescia- 
nizat" publicul şi au impus, În epocă, o Im por-Larrtă conştiinţă literară. 

Astfel conceput, studiul are merit.ul iucnntest abll de a releva unitatea de adincime a ma 
nitestărllor ernanate de personalitatea lui G. Călinescu, ale cărei elemente structurantc sînt 
detectate nu doar în viziunea din marile opere, ei şi în numeroasele "nuclee" de călinesclanlsrn 
conţinute de puhlk-Ist lca şi eseisttca scrittorutut (spre "proza ideologică" a acestuia pare să in- 
eline şi o mai evidentă preferinţă a lui D.Micu). Studiul reţine, in speclal, dezbaterea din jurul 
"sentimentului cetăţii", pandant jurnalistic la Lcorel.lz ărl l« călinesciene ce preconizau recon- 
strucţia culturii pe coordonate clasice, ea şi valoarea conttnută in radiografia de tipuri sociale 
şi In portretistica unor politicieni, din articole comparabile şi comparate cu ale lui N. Iorga. Fără 
II avea ponderea presupus necesară în interpretarea globală, unele observaţii preţioase, dar 
disparate, puteau nuanta, şi în portretul final, soluţionarea ecuaţ iei inu-ovortit-extrnvcrtlt : 
pnblicisttca, fiind considerată spaţiul privilegiat al "autenticităţii" scriitorului: "gazeta a fost 
pentru G. Călinescu un "caiet", nu "blocllotes", funcţionează şi ca multiplicată detulare a 
acestuia, în măsură In care colaboratorii sub pseudonim sînt simple "măşti ale Directorului". 

Seria operelor "monumentale" Încununează, pentru D. "Ucn, etapa "romantică" a lui 
G. Călinescu şi semnifică tot atîtea momente ale aut.orelevăcit acestuia prin viz îunea conţinută: 
una romanescă în biografii, adevărate "romane ale destinului creator", In care descrlptia, Cl! 
detalii ele "minuţiozitate balzaciană" în evocarea mediilor, şi copleşitoarea port.retlsttcă rămîn 
elementele prcdomtnante. Nu lipsesc obiecţiile vizînd pesimlsmul enunesclan şi completărt intere- 
sante despre erosul poetului. 

Abordată din unghiuri multiple şi succesive, capodopera călinesciană, structurată pc 
criteriul axiologic, este, pentru D. Micu, Il istoric a personalităţ.ilor literare şi mal puţin "sin- 
leza eplcă" Iutenţlonată teoretic. Demonstraţia slntctlzatoare vizînd unicitatea şi originali- 
talea Istoriei literaturii ... , al cărei ax unificant este descoperit În "subiectivitatea", infailibilă, 
a autorului, care a statuat, fie şi lapidar, locul cvastunanimttăţil scrtltorllor, se sprijină pe cea 
de detaliu. D. Micu demontează cîte un articol de scriitor pentru il-i dezvălui şi generaliza st.ruc- 
tura, re ţinînd funcţia rczumatulut şi a citatelor în raport. cu discursul critic propriu-zis. Cu o 
severitate uşor didactică sînt urmări te aplicarea principiilor istoricului literar şi respectarea 
ierarhiei scriitorilor, propuntndu.se completări, dificil de acceptat. ale sumarulul. O notă ori- 
ginală a studiului este aprecierea supei-Iativă a capitolului dedicat literat.urii vechi. Rccunos- 
cind valoarea de sumrnum a Istoriei ... , D .. Micu avansează, fără il insista însă. o idee esenţiaH 
legată de psihologia ereaţiei: refăcînd "în conştiinţă procesul genetic al tuturor operelor lite- 
rare", Călinescu dobindea "sentimentul de a scrie ( ... ) literatura însăşi". 

Sensul "portretului" căllnescian este reafirmat in analiza creaţiei romaneşti. Retorica 
tradiţional-ohiectivă, adoptată de romancier, corespunde aceloraşi intenţii coerciHve aplicate. 
temperamentului dionisiac, care irumpe din tiparele "clasice" in devieri manie riste sui-gcncris. 
Importantă este şi precizarea referitoare la modemital.ea prozei lui G. Călinescu; impusă de 
elemente compoziţionale şi portretistice novatoare, această modernitate rămîne legată mai 
"mult de tehnică decît ele viziune". Interesul major acordat. şi in studiul de faţă, tipologiei ro- 
manelor este susţinut şi de observaţii .subtile care recunosc printre mijloacele portretistulll- 
şi procedee extraliterare - proprii rec\lzitei criticului ("fişa biograficil discursivă") şi eseist.ul 
lui -- cărora li se datorează (In cazul lui Dan Bogdan, Sufle ţel ş.a.) şi o sesizantă ,discrepanţ{t 
1ntre portretul enunţat ele prozator şi personajul rezultat din acţiunile sale. Elementele noi 
ale interpretării lui D. Micll se referă, In special, la Bietul Ioanide, eu accentul pe rolul politi- 
cului ca temă şi "ferment ( ... ) al mişcărU epiee" din roman. 

"Sensul c1asicis!11ului" este Identificat nu numai in creaţia dramatidl (gen prin excelenţă 
clasic), desfăşurată intre "apologia elasicismului" din Şun şi "jocurHe ideogramaticc" din piesele 
de lllică Intindere, ci şi In eseistică (şi, asimilate acesteia, In jnrnalgle de ciHMorie), unde D. Mic\! 
descoperă convertit, într-o manieră specific călincseiană, spiritul clasic al conversaţiei. 
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Reluată şi dezvoltată expres, În capitolul final, ideea de hază a studiului transferată 
aici de la operă Ia artist, conduce la fixarea tipului de creator reprezentat de G. Cl1Iinescu. "Vo 
rnţa de creaţie", ee acţionează ca liant unificator al tuturor perechilor antinomice (enunţate- 
doar) desprinse din contradlcţ!a esenţială (apolinic-dionisiac) a art.isl.ulul, se dovedeşte la G. Căli- 
nescu "scop, nu mijloc" al existenţei. 

în ansamblu, studiu l Iui D. Micu se dovedeşte a fi, deopotrivă, mai mull. dar i mai puţin 
decît îl anunţă tiUul : prirneaz ă substantlnla ana liză monograf'ică a operei asupra rolului secund 
ocupat de eseul destinat explorănl de adincime a naturi! artistului. În exegeza, tot mai bogată, 
despre G. Călinescu, cartea lui D. Miel! va .rămîne un reper' Imposihtl de ocolit. 

Algerill S imola 

ALI' LOMBAHD, La latunu: roumaine, Une presentation, Editions Klincksieek. Paris, 
1974, :391 p, 

în colecţia Bibliotluique [raucaise el romane, condusă de romanist ul Georges Strakade 
la Universitatea elin Strasbourg, au apărut in decurs de crtiva ani mai multe manuale şi studii 
lingvistice dedicate limbii latine, limbilor şi Iiter-aturilor romanice. Spectaltştl recunoscuti În 
aceste domenii (cităm doar cîteva nume : P. Irnbs, B. Pottier, J. Orr, Ch. Mu ller, V. Văănănen, 
\V. VOIl Wartburg, H. Marlin, O. Nandrls) ali semnat volume diverse ca preocupări, dar valo- 
roase din punctul de vedere al metodei şi al rezultatelor. Cel de al 29-lea volum al seriei A 
din această colecţie este cel de al doilea dedicat limbii române,dup:i valorosul volum al lui 
O. Naridrls, Phonctique liistorique du rotunain (190a). Este vorba de lucrarea Lu latique ronmaţne. 
Une prescntat ion, avînd ca auto!' pe distinsul rom anlst suedez AU Lnrnbard. Profesor titular 
de filologie romanică timp de 30 de ani la Lunci, AH Lomhard a consacrat o mare parte a acti- 
vităţii sale studiului limbii române, contribuind astf'el nu numai la dezvoltarea studiului limbii 
noastre în ţara sa, ci şi la organizarea cercetării şttlntlricc dedicate limbii şi literaturii române. 
Hezultatele directe ale acestei aetlvltăţt. rodnlce şi îndelungate s-au concretizat, pe de o parte, 
în generalii succesive de elevi, dintre care unii continuă preocupările maestrului, iar pe de a lt â 
parte, Intr-o serie de studii şi cercetări remarcabile, consacrate limbii române, pe care autorul 
o consideră (Preface, p. VII) "une des graudes Iangues de notr« continent". Dacă am ruen- 
ţ.iona numai 3 cărti, foarte interesante, In care profesorul suedez studiază. lnr.profunzlme, 
aspecte ale limbii române (La prononciatioti du roumain, Uppsala, 1935, Le nerbe l'()f7main. Etude 
tnot pholoţţiquc, 2 vol., Lund, 1954 -195;'; Humiinsk qrammaiik, Lund, 197:3),' ne-am face 
totuşi o idee clară despre aria preocupărilor sale ca romanist şi româulst, deşi-ar fi trecute cu 
vederea numeroase st udii şi articole publicate In revistele de specialitate din Suedia, Homân la, 
n. F. Germania, Franţa, Italia. 

H.ezultat al experienţei sale de l'ornanist şi de profesor de limba romiltlă, ultima carte a 
lui Alt' Lombard esle o încununare a activită(.ii sale în acest domeniu. Autorul precizează In 
'prefaţa volumului experienţa şi proiectele sale, în legătură cu studiul limbii noastre. Unul din 
motivele publicării acestei lucrări care se adresează "unul public interllaţional" (p. VIII) Il COll- 
stituie, între altele, importanţa deosebită a românei : "CeHe importance - il faut eneore, hdas, 
insiste!', SUf ce point --- est scielltifique, pratiquc eL litteraire il la foi5 : sans celte langue, on 
ne saurait se [aire une idec lunI. soit peu complete de ee qu'est devenu de nos jours le latin, 
sallS elIe on ne peut COll1rJllllliquer librell1ent avec la plus grallde nation du Sud-Est europeen, 
sarm eIle on se privc ele tont contact direct ave.c une des grandes IitUralurcs de l'Europe aeluelle" 
(Pret'ace, Jl. VII). 

potrivit CO!lccpţ.iei generale a autorului, lucrarea, avind la bază cursurHe 'ţinute la Uni- 
versit.atea din LumI. se adresează llU numai specialitilor in lingvistidl romanică, ei şi publi- 
eului larg din str{tinătate (şi în primul rind sluden\ilo!' înserişi la secpa rom:lnă în diferite uni- 
versităţi din lume). Pentru primii, lucrarea prezintă lin aspect. temelic, istoric şi c,Olnparatlv ; 
lJcnlru marele 'public însă, ea reprezintă Ull ghid prael.ic pentru cei ee vor să vorbease{\ limba 
de la Dunăre şi Carpap sau să citească în original marile opere ale literaturii naţjonale : Em i- 
nesclJ, Creangă, Caragiale, Sadoveanu .. Hehreanll, Argbezi, Bacovia, Blaga, LalJiş ş.a. 

Experienţei sale de profesor şi de vorbitor de limhă rom:1nă, rornanistul suedez i-H adăugat 
rezultatele UIlor anchete pe care le-a realizat in ţ.ara noastră el] concursul a llllmer()şi specialişti, 
·cărora le·a fost trimis, pentru fiecare chestiune sludiatfl, un chestionar cuprinzînd fraze sau 
cuvinte. 
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Structura cărţii este următoarea: Preţaţă (VII-·XII), Abrevieri (XIIJ-·XV), Cîteva 
fraze 1!$oare (1 3), Pronuntie (5·- 21), Parte generală. Elementele morfologiei (2::l-· 42), Parte 
specială (4:5 :368). Lucrarea se lncheie cu o bibl ioqraţ'ic (Ounraqcs recommandes) care grupează; 
In ordine alfabetică, periodice, dicţionare, manuale, studii, lexic (p. 369- 37,1) şi un indice 
(p, :37;,- 'l91). 

Autorul precizează de asemenea !n prefaţă (p. VI Il) e{\lllCrarea sa prezintă limba pe care 
o scriu şi o vorbesc In zilele noastre românll din Bucureşti ("les Bucarcstois cultives"), cea care 
serveşte drept normă pentru ceilalţ.i şi care ar trebui imitată de către toţi străinii care lnvută 
româneşte. In acest caz, el vorbeşte de rornâ na "banală", de zi cu zi; fănl o mărturisire, AI. 
Lombard s-a arătat interesat de ccea ce "zice" şi nu de ceea ee trebuie sau ar trebui să se zieiL 
Prin forta lucrurilor, această atitudine li suferit, pe parcursul lucrărll, nuanţări, pentru că aul.o- 
rul a avut In vedere tot timpul punctul de vedere Istoric. Ca urmare, ,.le lecteur desireux ă la 
f ois de corinuttre un peu I'h istnlre du roumain, de place.r dans 80n milieu linguistiqllc et de corn- 
parer cette langue avcc scs prochcs parcntcs, Ilotamment le Irancals, trouvera dune la ce qu'Il 
cherche" (p. V II). Trebuie să tntclcgcm că profesorul suedez îmbină criteriul istoric CU cel 
descriptiv, consideraţii privind limba română "standard" stind alături de comentarii privind 
etlmologla, comparaţia, variantele dialedale şi valoarea stilistică a cuvintelor. in acest fel, 
dtitorul înţelege mai bine individ ualltnten limbii române i 10('111 deosebit al acesteia printre 
celelalte limbi romanice. 

După cum s-a observat, numărul de pagini diferă de la o parte la alta, de la un capi- 
tol la altul, in Iuucţ ie de materialul studiat. 

Prima parte prezintă succint flexiunea părţilor de vorbire, grupate În '* capitole distincte: 
1. Substantivul. aâjectinut cal iţicati» şi articolele, 2. Pronumele personal, :3. Verbul, .-1. Alterrian- 
ţcl e fonetice ÎIl [le xinne, 

Analiza propriu-zisă, pc baza unul material Iaptic foarte hogat, se realizează, pentru 
fiecare parte de vorbire, În a doua parte a lucrării, care are următoarele capitole: 1. Substau- 
tivul, adjectivul calificati!', articolul [inal: 2. Nutneralul : 3. Pronumele personal; 4. Adjectivul 
posesiv, ţironumele posesiv; 5, Adjectivul detnmistratin, pronumele demonsiraiin ; 6. Cele irei arti- 
cole hotărîte; 7, AdjectirJ/ll relativ, pron11mele rf'lalill; 8. AdjectiV1!1 inlerogalill, prollumele inte- 
rogativ; 9. Adjectill1!1 nedefinit, pronumele indef'init; 10, Verbul (eel mai Întins capitol din In- 
treaga lucrare) ; Alil:rnall.!ele fonetice În {lexiune; 12. A.dverblll; l'\. Prepozi!ia; 14. COl1jllne/ia. 

Ceea ee impresionează peste tot in aeeastă lucrare este bogăţia materialului, unele obser- 
vaţij pertinente privind sintaxa şi ortografia, ca şÎ semnalarea valorilor stilistice spceiale şi, 
mai ales, semnalarea aspectelor particulare din morfologia rom{tncase!i. Fiind formate a([-hoL' 
si numai rareori extrase din literatura propriu-zisă, unele exemple pal' "construite" sau nu sint 
proprii uzului curent din limha românll, chiar dacă au fost verifieate CU ajutorul unor români 
cultivaţi (la p. XI antol'uldă () lungă listă a persoanelor care l-au ajutat). AH Lombard pro- 
cedează foarte uliI, notînd accentul euvin!elol' şi formelor, pc care le-a tradus In limba franCeZi), 
Pe alocuri Insă exe.mplele ahundă, iar detaliile nu lasă loc unor conc.Juzii adecvate. Hegret{lfll 
de Hsemenea ahsenţa unui eapitol final carc sit se eonstituie În coneluziile lucrării. AILfe1, volumul 
romanistului suedez reprezintă, în anS:llnblu, o realizare ştiinţ.ifică de valoare. 

Ilie Dan 

li T >, ANDH IESCU, Limba presei romiÎneşti În secolul al X IX-lea, Inşi, Junimea, 1979, 
204 p. 

Contribuţia presei periodice ro!mincşti din secolul al XIX-lea 1" dezvoltarea şi consolidarea 
culturii noastre naţionale este încă puţin cercetată. Studiile care au apărut in ultimii ani, mcrl- 
iuoase sub cele mai variate aspecte, se rere-nI, mai toate, la chestiuni de interes speeiaL înt7e 
care Illonografia unei reviste care a marcat un început de epocă -- "Dacia literară" \ activi latea 
gazetărească a Ullei personalităţi ca Bogdan Petriceicll Hasdeu2 san cercetarea monografie-ii: 

1 Maria Platon, "Dacia Iilerarâ", De,IUml! lInei reuislc, viaţa /illei ('poci literare, Iaşi, Editum 
,j ullimea, 1979. 

2 Vasile Sandu, Publicistica 11l; lfasdC/l, Bucureşti, Editura Minerva, 197.-1. 
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a unei ramuri. anume a presei pcrlodice, cum ar fi presa studenţească", presa satirică şi umoristi- 
d\ presa Ilterară Iocală", presa unei anumite comunităţi de limhi\6 ş.a. 

Toate aceste lucrări, nu Incape îndoială, Inlesnesc drumul spre viitoarele In('xcări de sinte- 
z,j, dintre care cea mai aşteptată este o istorie generală a presei periodice romăneştt din secolu 1 
trecut. Un suhstantial progres în această direcjie s-a făcut prin cartea care este prezentată în 
cele ce urmează. În cinci ample capitole (Stilul publicistic: prioire qencrală : Presa românească 
În secolul al XIX -lea ; Limba presei româneşti in perioada 182g···· 1860 ; Limba presei românest i 
În perioada 1860- 1.'100; "Icoane vechi şi icoane I1oHă") se urrn ăresl.e cont.rlbutia publieaţiilor 
periodice româneşt i, a celor politice şi de largă informaţie mai ales, la dezvoltarea limbii literare. 
Autorul pleacă dela premisa intru totul jus l.ă, şi pe care cercetarea mtnutloasă a miilor de jJ3gi!li 
de gazeLă o conrlrură. că presa periodică româneasdî "a rost un factor Important de difuzare a 
normelor limhii literare în masa vorbitorilor limbii romi/ne" (P. GÎ. Totodată, studiul se ml.re 
prinde pornindu-se de la convingerea că "lilnba presei nu poate fi cercetată 1 ... ] în afam teol'id 
stllurllor Iunotionale" (p. G). De aceea, primul capil.ol al lucrărti este consacra! eh·f'inirii stilului 
publicistic, stabilirii mijloacelor "prin care se iner.m'eiî. Inf'Iuen l.a rea destinatarului" (p. (i) în 
cadrul acestui stil, precum şi a perioadei în care pror-esu l Iormăr+i stflulu! pu:,!ieislie poate' li 
socotit încheiat. O trăsăturu distinctă a stilului publjcist ir o dil terminologia specifică, în special 
.,terminologia politică" şi în general "lJrezena masivă ti neolnglsmelor" (p. 8). In acelaşi Lim p, 
stilul in discuţ.le, deJinit de autor p-in comparaţie eu cel ştiinl.ific _ ... care se curucl.erizeuzri 
prin "conc:izie explicită" "._, foloseşte .Jntr-un grad foarte ridicat un tip de redundanţă mult mai 
accentuat, 18 nivr-lul Iexicu lui, în care sint cuprinse şi figurile de stil, şi la nivelul gramulknl, 
mai puţin In morf ologie şi mai mult în stntaxă:' (p. fi). Semnalînd apol primejdia exceselor, mai 
numeroase in interiorul stilului discutat, dar totuşi minînd, cum se observă în treacăt nu fllră 
o secretă ironic, şi alte stiluri, AL Andriescu subliniază, In partea final,1 a acestui capitol eseTl\.iaJ 
:lI Iucrărtl, rolul pozitiv, a] presei perlndlce, pe planurile cele mai diverse, în dezvoltarea limbii 
române literare, rncnttontnd, cu acest prilej, şi numele celor pc cat:e îi socoteşte drept personali- 
tllji de prim plan ale publicisticii din secolul treeut. În rînfln! acestora, ahit uri de Ion HeJiade 
Jli'idulcscll, Gheorghe Asaehi, Gheorghe Bariţ, .Mihail KogiîlY!lcCallll i Mihai Eminescu, pe bUlIi; 
dreplnle citati, puteau fi amintiţi şi B. P. Hasdeu, C. A. Hosetti, Dimitrie Bolintineanu sau 
V. A. Urechia şi chiar, dintre gazetarii propriu-zişi, Iacob şi AUI;el !\lm'cşanu, jJimitl'ie A. T"aurian, 
G. ['aflU, Sofia şi Ton l\ădejde sau C. Miile. 

în două capilole care ocupi), de asemenea, Ull loc însemnat în ('('.o!1omia lucrării, sint 
cercelate, in primul dintre ele pentru perioada de la 182\l la 18GO, contribuţ.ia gaz!;telor la dezvol- 
tarea limbii litemre in general, apoi modul în care s-au format şi au evoluat elementele pec.ifice 
ale stilului puhlic.istic între anii 1840 şi 1800, an la care este situntt) incheiere;! proceslllllÎ de 
formare, şi I.n cel de al doilea, sub l'apOl:t fonetic, morfologie, sintactic şi lexical, ·ffol'turlle fiicule 
mai lnUi de lllnrii scrHtol'j eare au fost şi ziarişti, dar şi de ceilalţ.i gazetari ··3i epocii dintre 
j 8uG şi 1 flOO de a apropia, in limitele diferenţelor specifice, stillli puhlicistic:' de eel heletrisLic. 
]{ezllItalele obţinute, întotdeauna (,O!lVinglltoal'e, sînt sprijinite cn numeroase exemple extrase 
din principalele gazci.e apărute În cele teei mari provincii romiineşti. ['oaie/că. in unele aspecte, 
cum ar fi de pil<hl folosirea cuvintelor regionale sau arhaice, pătrunderea 'i eirclIla\.ia neo]ogis- 
melor, aparitia unor lmhin:lri frazco]ogiee speeifice sau n unor imagini, unele sporuri de preeizie. 
unele nuan\.e jn plus ar fi fost furnizate printr-o 1mbogi\ţire a listei periorlicelor eerceLate, în care 
s-ar fi putut include şi gazetele politiec romfllleşti apărute la Arad şi Timişoara, cele editate i 
redac.tate prin grija episcopiei de In Caransebeş, marile ziare l'omâncşti din Bueovina şi chiar 
unele ziare locale, eu rnare r:lspîndIl'e intr-un teritoriu lilnitat, printre care ,Cnirea"; din Blaj, 
"Evenimentul" .ieşean, gazetele scoase de un B. IorglllesclI la Buziîu, "Galnlii" Irul.iloi' Ncbu- 
nelli ş.a., ştiind că aeesLea toate ali avut în zonele respective rolul pe care in Bucureşti, IaL 
Braşov sau Sihiu şi l-au aSlunat .,J-\!ldna l'ornftnensn\", ,Gaz('.ta de Transih:aniaH, .,Thnpul", 
HTribuna" sau "lJniversuJ". 

3 Din istoria slwlcnţimii române. Presa. sluden!wscâ (j8r.l ··10'/8), Clliveritate:) din 
Bucureşti, 1974 (în redactarea unui colectiv). 

4 Presa satirică românească din Transilvania. 18(JO 1 D18. Cluj, Editura Dada,l a7·] 
(antologie, SlUliiu introductiv, nole, glosar şi anexe de Liviu Grămadă); Constanţa Ti'ifu, Pre.\:;, 
wnorislicâ de allâd!1iel, I··· Il, Bucureşti, EditmH Minerva, 1974, 1!l80. 

f, Florea Firan, Presa lilcrarâ craioucanâ (1838 1.9/5), Craiova, Edil.unl Scrjslllrom\nesc, 
1 \l76. 

G VJadinlÎl' TandJurli, .. Presa idiş În HOlnânia, Bucureti lditul'a h.l'Hcrion, 1 n7? 
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Mai întins, in comparaţie cu celelalte capitole ale cărt.ll, este cel dedicat unei priviri 
de ansamblu asupra evoluţiet presei periodice româneşti între anii 1829 şi 1900. Este vorba, de 
fapt, de o analiză foarte atcnt[l a orlenl.ărilor politice şi sociale, a direcţiilor culturale şi literare 
şi, întîi de toate, a atitudinii in problemele limbii literare la "Curierul romănesc" al lui Heltade 
şi la "Albina românească" a lui Asaki. Această analiză este precedată de o succintă trecere In 
revîsl.ă a principalelor evenimente care au premers aparitiei în anul 1829 a celor două mari 
gazete - interesul pentru acest fel de ttpărlturl în Principate şi in Transilvania înainte de 
aIlu11800, încercările demne de toată lauda ale unui Ioan Pluarlu Molnar sau Alexie Lazar u 
de a scoale o gazetă românească, incercarea încununată de succes a lui I.M.C. Hosetti şi Anast. 1. 
Lascăr, edit.ori şi redaetori la Lipsea ai pel'iodieuhli "Fama Lipschii'' la anul 1827 ş.a, Se procedea- 
ză, în paginile următoare, la o evaluare rapidă a rolului jucat ele a ll e gazete moldovene şi muntene 
de plnă la 1860 în viaţa socială şi culturală a epocii, apoi la o discutie succintă privind aportul 
"Gazetei de Transilvania" şi al "Foii pentru minte ,lni111(1 şi literatură" la prof ila rea unui pline! 
de .vedere propriu al românilor din 'I'ransilvanta referitor la problemele în discuţie. În încheierea 
acestui dens capitol, felul 1n care slnt tratate viata socială şi culturală, dezvolt arca literaturii, 
evoluţia limbii literare este urmărit în cele mai reputa l.e publicaţii periodice ale celei de a doua 
jumătăţi a secolului al XIX-lea: "Homanlll", "Cnrierul de Iaşi" şi "Timpul", "Voinţa na ţională'<, 
"Epoca", "Lupta", "Universul", "Adevărul", "Telegra[ul român", .,Tribuna", gazetele. socialiste 
şi muncitoreşti, publicaţiile satirice şi umoristice. 

Un ultim capitol, "Icoane vechi şi icoane nouă" , aşa cum îşi intitula Eminescu ciclul 
de articole apărut în "Timpul" între 11 şi 2:i decembrie 1877, este, ele fapt, o discuţie în jurul 
părerilor celui care a creat limbajul poetic românesc modern şi, in cea mai 111 are rn ăsură, a contri- 
huit la orientarea limbajului gazetăresc de după 1880 in direcţia rnctlernlzăr.I, a acuturării elemen- 
telor inutile. Campania lui Eminescu impotriva "Homânului" şi fi lui C. A. Rosetti, se demon- 
strează aici, îşi are sursele polemice nu numai în deosebirile de vederi politice, economice, ci 
şi intr-o concepţie despre izvoarele şi menirea limbii române literare, şi implicit a lhn hajului 
gazetăresc, mult diferită. 

Bogată 1n idei şi sugestii preţ.ioasepenlru cei ce se vor tncumeta să iutreprlndă, in viitor, 
cercetări de ansamblu şi lucrări de sinteză în domeniul istoriei presei periodice, Limba presei 
româneşti In secolul al XIX-lea este de pe acum una din lucrările de bază ale domeniului. 

Remus Zăsfroltl 

M .. /\.HIA CAHPOV, Introducere la scmiologia literaturii, Bucureşti, Univers, 1978, 259 p. 

Maria Carpov publică la Editura Univers o Introducere la semioloţţ ia literaturii, lucrare 
care vine să materializeze procupărt mai vechi ale autoarei, anunţate deja de o prestigioasă 
trad ucere a eseurilor lui Greirnas (A . .J. Gl'cimas, Despre sens), apărută in 1975 la aceeaşi editură. 

Analizind eu deosebită competenţă unul dintre cele mai complexe şi controversate de- 
mersuri alc cunoaşterii contemporane - scmiotic.a -c-, Maria Carpov reuşeşle să ofere o privire 
sintetic.ă asupra acesteia, extrăgînd dintr-un ansamblu teoretic eterogen trăsăturile generale 
care fundamentează atitudinea semiotică în devenirea ei de la pre-ştiin(.ă la ştiinţă. 

Deşi alestaiă încă din antichitatea greacă, În preocupările st.oieilor, cercctarea semiotic.ă 
s-a l11anifestat iniţial, în evoluţia sa modernă, eu destulă timiditate, în cadrul unor demersuri 
izola Le, pentru ca abia în lllUmii douăzeci şi dnci de ani, tutelală de "revoluţia" lingvistică declan .. 
. şat.ă de apariţia ClII·.mlui de lingvisticâ generală al lui De SausslIre, să ia o amploare deosebită . 
. Mergînd. pe căi proprii, clar avînd de surmontat aceleaşi dificultăţi legate ele inlerpretarea semiolo- 
gie:'î a realităţii printr-un complex aparat conceptual. teoriile analizate In lucrarea SIariei Carpov 
au evoluat paralel, int1lninclll-se deseori 'in intenţii şi program; situape ce o delermină pe auloare 
să afirme caracterlll sincronic al studiului său, care, abandonînd problemele legate de evoluţia 
particularii a fiel:ărei teorii, încearc{l să releve acele "puIH:te izotoplce" ce menţin caracterul 
uni taI' al Leroriilor discuta le . 

Luind ca punct de plecare teoria saussuriană, Maria Carpov începe priu 2 releva aiei, 
sprijinimlu-se pe Notele lui Godel (H. Goelel, Les SO!LTCCS IlHlm/scrile" du COllrs de linguislique 
generale de F. de Sallssurc, Gencve, Dl'oz, 1 \l57), () anumită am lJignitate în ee priveşte raportul 
dintre lingvistică, semiotică şi psihologia generalii căreia, în versiullea vulgatei saussuriene, 
semiotica li este subordonată. După afirmaţiile din Nolr însă, psihologia apare ca subordonată 
HngvistieU, orice fenomen psihic fiind susţinut şi denunţat de limbaj. În acest caz, semiotica, 
pe care Saussure o vede integrînd teoria limbii, va integra la rîndu-i psihologia, căp{IUnd astfel 
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trăsăturlle unui rncl.allmbaj stllnţtf'ic general. Considerînd gradul înalt de uespeeificitate a 
teoriei ea una din caracteristicile fundamentale ale serntotlcil, Maria Carpov discută, într-un 
prim capitol al lucrării (Ce este scmioioqia ?), contrlbutu considerate esenţiale la edificarea acestei 
ştiinţe. Fără a neglija apor turile teorelice ale lui .Jakobson, Pricto, Bar-thes, Benveniste sau Eco, 
jmnctclc de referinţă in jurul cărora gravitează demersul propus de autoare sînt teoriile semiotice 
ale lui IIjelmslev, Morrls şi Greimas. Ele stnt cele mai apropiate de "idealul semiotic", mult 
mai hine situate pentru a putea delimita caracterele def luitorii ale unei semiotici sau / şi cpistemo- 
]ogii generale. 

Morris vede semiotica sub trăsăturile unui "limbaj ideal" capabil să integreze întreaga 
diversitate a sistemelor semiotice. Edificarea unei "semioUcl pure" este rezultatul unui raport 
-de complementaritate intre cele două ipostaze ale demersului semiotic: ştiinţă şi, în acelaşi 
timp, insţrurnent de cercetare (or qanon ), Semiotica se defineşte aslfel ca. discurs ştiinţifice despre 
alt discurs ştiinţific, rnetateorie deci şi, In aceeaşi măsură, proces de elaborare şi definire a 
.propritlor concepte- pas spre o semiotică ulterioară. 

Aceleaşi caracteristici sint prezente şi la C;"eimas,pentrll care semiotica apare ca dominan- 
tă relativă a unei ierarhii serniol.ice ridicată pe baza unui proces dlalcct ic determinat. de contra- 
dicţiile intre ştiinţă şi orqanoti, Semiotica ar constitui deci punctul cel mai înalt al acestei ierarhii, 
punct căruia nu i se neagă insă existenţa temporară. La acest nivel conceptele manifestă un 
inalt grad ele generalitate, ele atingtnd limita, categoria. Se operează astfel apropierea între 
semiotică şi oxiomaiică (Kristeva), aceasta din urmă fiind considerată ca discurs rnelaştiinţific 
matricial al unei epistemologii generale. În virtutea aceleiaşi dialectici ştiinţă - orqanon, 
semiotica apare ca o teorie capabilă să prezinte, pentrt: o anumită perioadă de timp, garanţii 
de stabilitate a conceptelor sale în vederea utilizării lor la Inf.orprcturea unor ierarhii inferioare. 
Acest demers reprezintiî, in aceeaşi măsură, verificarea teoriei Iutcrpretante. în cadrul său con- 
-cep l.ele sînt susceptibile de a fi remodela te, pregătind astfel saltul ierarhie al teoriei In porpetuă 
evoluţ.ie: ,,;..)ivelul epistemic esle deci, pe de o parl.e, generator ar-unui tip de cercetare şi, pe 
de altă parte, instanţă de control şi validare a unor proceduri" (p. 105). Semiotica îşi manifestă 
In acest mod deschiderea eplstemologlcă, ea rncntlnindu-sc, în viziunea autoarei, ca o "gîndire 
ce se gindeşte", matrice categorială (semiotică pură, ierarhic nlltrn ă, axiomatică), care nu este 
rusă o schemă, lucru extrem de important pentru o corectă definiţie epistcmologică, ei un proces 
ce leagă dialectic două aspecte complementare ale oricărel at itudlni cognitive: dcducţia şi 
Inrlucţia. 

Gradul înalt de generali late, rezultat al colahorărti dint.re abstractizarea analitică şi cea 
constructlvă, permite integrarea unor performanţe sernlotlce diverse şi aduce semiotica În 
sltuaţ.la de a putea reduce diferenţa dintre ştiinţele cu caracter empiric (în ocurenţă, cele uma- 
nistc ) şi cele cu caracter formal. Majoritatea cercetătorilor văd În semiotică un dtii\.ncrs cu mani- 
feste tendinte de a evolua către o teorie ştiinţiIică generală, singura capabilă sa reducă incom- 
patibilitatea dintre cîmpul umanist şi analiza sa "ştiinţifică", fără il impieta :,asupl'a proprietă- 
ţilor discursului analizat; "Semiotica oferă metoda care, aplicată la cercetarea literaturii, a 
arteI, a moralei, poate duce la ştiinţă, fără ca această ştiinţă să se substituie domeniilor amintite: 
manifestările rămîn ceea ce sInt ele, obiect episi:cmic, înstl. lllnanistica se! dezvoltă ca ştiinţă 
datorită impulsului dat de semiotică" p. 9!J, subl. aut.). Dcsigm o atare viziune nu trebuie accepta- 
tă ca definitIvă intrucit caracterul propriu oricărei teorii ştiinţifice este istorici latea, provizo- 
ratu!. O prea mare Încredere 1n capacitatea semioticii de a explicita diversitatea fenomenală 
riscă să transforme ştiinţ.a în metafizieă.Heproşul pe carc \lnii cercetători il fac scmioticii este 
legat de importanţa exagerată acordată apriorismului teoretic, de fetişislllul structurii, leoria 
modificînd de cele mai multe ori obiectul epistemie pentru a-l determina să evolueze in fnneţ.ie 
de coordona lele trasate de o semioticâ ontologicâ (v. lJmberto Eco.l.a S'lrucmre absenle). 

In capilolul al doilea al lucrării - .De la lirzgvislicâ la semiologie --- Maria Carpov examî- 
lleaz\ In detalill rolul esenţial avut de lllodelullingvistic 1n elaborarea teoriei semioticc. Argumen- 
tul fundamental al acestei apropieri îl constituie capacitatea sistemului lingvistic ele a interpreta 
orice alt sistem semiotic, capacita le cilllţională de două aspecte definilorii ale limbii: a) calitatea 
de mediator ulliversal al acesteia în contactul practic dintre individ şi realitatea înconjurătoare 
şi b) caraeterul arbitrar al relaţiei dintre unităţile limbii şi realitate, caracter prezent implicit 
în cadrul semiozei. Inexistenta unei legKltllri genetice între semnificant şi semnif"icat permite 
definirea relativă a acestor cOJllponcnle ale semnului şi, pl'În ele, o definiţie de acelaşi tip a siste- 
mului lingvistic: limba este diferenJă, formă purâ. IIjeimslev, a căruI contribuţie Ia elaborarea 
unei scmiotiei generale este, pentru autoarea lucrărIi de raFt, fundamentali.î, amplUieă ideea 
saussllriană şi, separînd {oTma şi substanţa, atît în planul expresiei, c.lt şi în cel al conpnulului, 
reuşeşt.e să împingă modelul lingvistic dincolo ele limite1c sale, lransgreslncl domeniul "limhilor 
naturale" pentru a elabora o teorie ştiinţifică generală. Grcimas, la rîndu-i, va continua demersul 
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hjelrnslevian, încercînd să materializeze proiectul unei semlotlcl a lumii naturale. Setniozo., 
componenta esenţială a sistemelor de comunicare ale Iutnllnaturale, permite şi ohllgă la elabora- 
rea acestei teorii: "problema setniozci, adică a relaţiei semiotice din/re expresie şi conţinut, consti- 
tutivă. a sensului şi tnercnt ă axtomatlctl oricărei teorii a limbajului, se pune In orice clipă cind 
reflectăm la statutul codurllor de expresie ele natură non lingvistică" (A. J. Greimas, Despre sens, 
Bucureşti, Univers, 1975, p. 6·1), 

Pentru că semiotica generală se manlf'estă în şi prln semiotiei particulare şi pentru că 
lucrarea este de fapt o Introducere la semioloţjia literaturii, autoarea discută în capttolul al treilea 

Analiza semniţicauilui teoria semiotică greirnasiană, deocamdată una din puţinele teorii 
1n stare să disece cu oarecare pertinentă atrt fenomenul literar, cît şi mel adiscursul său teoretic. 

Pornind de la preliminariile tenret.ice ale lui Propp şi Souriau, modelate de glosematica 
hjelmsleviană, şi admitind di între t uncţlonarca rejerenţlală şi cea poetică a Ihubajului nu există 
prea mari deosebiri (v. Scmaniioue slruclurole, p. 58), Greirnas afirmă, În baza unei struct.nrt 
elementare de sem nif lca tie (modelul constituţional), existenţa unulplan axiomattc al diseursu-. 
lui structura naratină inuuientă anterior manifestării sale de o pertormanţ.ă lingvisticiî, 
In distanta ee separă nivelul imanent de cel al manifestării sint introduse trepte intermediare 
în care opera ţlllc conceptuale ale unei ţşru mat ici [uruiamentale sînt reluate de către o qramatică 
superficială, unele acestea primesc trăsături nntropomorrtzante (un ac/ani Îndeplineşte o [uncl ie J. 
Numai ulterior, la nivelul manifestării, ele vor primi o derini\.îc fignrativă (persoană sau obiect 
umanizat). Stăpînirea şi argumeutarea legilor acestei evolutii aduc teoria semiotică în posibili .. 
tal.ea de a post ula utiincrsaliile narative In măsură să explice unitatea i diversitatea manifestă- 
rilor discursive. 

Fiind convinsă de justetea acestei atitudini şi asuminclu-şl deliberat riscurile unei aderări 
la teoria greimasiană, Maria Carpov separă cu atenţie şi competenţă ideile lui Grelmas, In 
dorinţa de a prezenta cit mai clar avantajele demersului propus de cercetător. Fără a elimina 
punctele slabe ale teoriei grctmuslene, autoarea îşi sfîrşeşte studiul pe tonul unul optimism tem- 
perat, lucid, încrezător în evoluţia către "ştiinţificitate" fi teoriei discursului literar, evoluţie 
care nu poate fi Inteleasă însă fără o asimilare a prellrnlnariflor epistemologice pe care Maria 
Carpov le slstematlzează, realizînd astfel, de o manienl hn peoahllă, cerintele formulate in titln. 

Iu/ian Popescu 

DAN 1VL-\NUcA, Argumente de istorie liiera: ă, Iaşi, Junimea. 1 \)78, 287 p. 

Un crilie. zicea G. Călinescu, trebuie să coboare totdeaullD la erlldiţ.îe. Dllpă un capitol 
despre Critica Iilaară romÎineascâ in/re 184u 1867, exact În conelnzUle sale si foarte informat, 
Dan Măuucă îşi incintă cititorul cu aprnape (1 sută cincizeci de pagini de con lribuţii (argnm en te) 
ele istorie literară, Ailtorul CUlloscut mai ales prin eerceLăl'ile sale junimiste, este interesat In 
aceeaşi măsurii ele ideologia literară (studii de soeiologie) şi de viaţa documentului de arhivă 
sau a manuscrisului neseml1Dlat. Amănuntul îl pasÎoneazi1, nu îns{l Înl.r··at1t in cît să asclllldiî 
ideile generale, Un stil fIas-ironic, o participare de romancier la desfăşurarea evenimentelor dau 
viaţă lumii inctiferente a eifrelor, paginile ele lexieou, de rc\'Îst{1 san litlurile cu iz arhaic 
se amesLecă Intr-o geografie literară din care llU lipsesc naivele orgolii şi anonimatul acţiunii. 

Ionică Tiinlu redacteazij Gramatica limbii {ranloulş/i, începulă pe la 1828, neculloscută 
pînii acum. Criticul o cercetează, (1 comparl\ cu cele ale lui Grigol'c Pleşoianll, Hcliade şi G, Său- 
1eseu, fiindcă lucrarea, pr.iulre primele de acest fel, e o dovad:l de bun simţ şi de iubire tie 
patrie. Fie că este vorba de tradueerile din Volney sau de Indreptarea unci erori de illformaţ.ie 
(Cuvinl a ulIui fânm e<llre boieri) procedeul e cel al ('onfnml:\rii, punerea În paralel, prczentarea 
eircurl1sLan1elor literare şi politice, într-ull cuvînt epuizarea surselor. Doamna Gaeoj'J-Dufol1r 
strie primul roman francez eu personaje româneşti, L'Hf:rofrw m.oldal!c; ins]lirată de memoriile 
lui Sonnini, călător prin Moldova primului deceniu al secolului XIX. aut()area prezintă Tările 
I{om:lne cu interesul şi prietenia ce se vor accentua 10. perioad,l paşoptistă. Consclnnf'trile 
D1arginale ale 1ui i\.1eesanclri la lr()ieclul pentru reorganizarea înuâ[âturilol' publice în lJrincipalul 
Nloldol!ci (1850) atestă interesul poetului pentru viaţa soeial-eultural:1 a vremii; data exactCt 
a elilJer,lriipganilor este şi eli discret comunicată. Din Staal" Lc:rikon. Encuklopedie der sfimmtli- 
clicn Slaaiswissensc!w{len ('iir alle Stande e scoasă la lumină o prezenlare a Honuînici dntoraUt lu! 
Ioan Maiorescu, 1Holr!all und Wa!achei (1864). Titu 1\Iaiorescll publică in ziarul ,.Le Nord" un 
articol (neemwscnt pînă aemn) in care apiin) eHl!Za romi\nilor ardeleni; tol el scrie eu înţelegere 
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.şi simpatie în "Unscre Zcil " despre domnia lui Al. L Cuza (Principatele Dunărene Moiâooa şi 
Va/ahia sul! firi nci pele Alexandru UOH 1, 18(6). 
Datele tl'ansmise (mult mai numeroase dec'it cele reproduse de noi) sînt revelatoare şi pentru 
lecturile istoricului literar. Pentru o simplă informaţ.ic se citeşte uneori cit pentru o monografie 
culturală. Sub lupa ajutătoare, literele uitate inving graba şi i nd if'cren ţa ; pentru că necazu- 
rile istorici literare constau şi în perpetuarea micilor ei erori frecvente. Su h acest aspect, 
.al necesare lor Indrept.ări. Argumentele lui Dan Mănucă sînt ina tncabi le. 

Aurcl Sasi: 

Ll\zAn ŞAIKEANC, Bu unelc române în cottiparui iunca cu lcqe ndcle antice dasice si În 
lcqătnră CiI basmele popoarelor inocci nate şi al» tuturor popoarelor romanice, ediţie îngrijită de 
fi uxanrlra .t\kulescu, Pl el'aţ.ă de Ovidiu Birlea, Bucureşl.i, Minerva, 1979, 7ti\) p. 

Apariţia celei de a doua ediţii a monurnentalol lucrări consacrntă de Lazăr Şăineanu basme- 
lor române, devenită - după mai blnc de opt decenii de la publicare o adevărată raritate biblio- 
grafieă, constltuie un incontestabil act de cult.nră. Redactată în limba română, lucrarea nu a 
circulat în străinătate decît foarte puţin, În ciuda faptului că la data apariţiei sale, in lR95, 
reprezenta cea mai de seam(l realizare ştiinţifică In domeniul respectiv. Printre Personalitălile 
vremii care au cunoscut şi apreciat volumul închinat Basmelor române s-au nlllnăat Moses 
Gaster, Gast.on Paris, Giuseppe Pltre , .J6gid şi Adam tios. Totuşi, cartea lui Laztu' Şiîineallll nu a 
avut audienta pe care ar fi meritat-o, deşi a apărut cu 12 aQj înaintea cunoscutujn; Catalog 
tipologie al hasmelor-, alcătuit de Antti Aarnc şi completat mai tirziu de Stilh Thompsoll (Tlie 
Tu[!es of tlic Folktalc ), . 

În anul lR89, Academia română oIerf\ un premiu pentru cea mai bună lucrare etnologieă 
asupra basmului românesc în perspectivă comparată. Stimulat de iniţiativa Acadetniei, Lazăr 
Şăi neanu desfăşoară o acltvit at« importantă. cercetind timp de patru aui aproape toate naraţi uni- 
le folclorice româneşti publicate pînă la acea dată în volume şi In periodicele mai însemnate, 
reuşind să identifice aproximativ 500 de variante, Pe buza acestui material documentar, autorul 
şi-a redactat votuminosul său studiu, care a Intrunit sufragiile juriului academic, Analizind critic 
metodele de investigare folosite de contemporani, Şăincanu evită comparativislllul la scară 
maximă profesat de H. Kiihler. J. Grimm sau de r·:. Cosquin. El ia ca punct;de plecare prtnct- 
piui mentorului său, B. P. Hasd.u, care eonsidera că fenomenele folclorkef! trebuie cercetate 
In mod concentric, pornind initial de la terenul originar.şi naţional, apoi urn;u1j:indu-l "In Periferia 
etnică cea lllai apropiată ... Şi numai elnd aceste mijloace sunt insufiddte, se recurge treptat 
la manifestaţiuni paralele în timp şi în spaţ.in" (p. o). 

Prima parte il lucrării este rezervulii ec!'ceLilrii teoretice a haS!,luluj ·isto1'ie, studiului 
haslllclor snb raport formal şi clasificăriJor precedente mai cunoscute. OeujJÎndu-se de substratul 
antropologie şi de suprapunerea factorului etnologie ln poveşli1c poplliare, Şăineanu Păstreazii 
cllmpilnă dreaptă moderlnd opin!ile exagerate ale unor specialişti din perioada respectivă. Uni- 
.!ateralitatca li l'cpugnă şi-l îndeamnă la seJedare.a din diversele teorii a acelor metode ce se 
dovedesc necesare In aprofundarea fenomenului folcloric. 

Materialul cuprins In partea a dona a volumului esle ordonat lntr-Illl sistem susţinut 
de Inrudirea Lem.aticâ a naraţiuniIor folclorlce, pornind de la varianta cea Jllai realizată, con5i- 
c1erati'1 variantă-tip. Prezellhrrea 1111'eZllmat a basme.lol' continuă sii fie deosebit de utilă, întrucît 
Şăineanu a avut aeees la colecţii care asl{\zl slut foarte rare sau chiar au dispărut. Latnra cotnpa- 
rativ{t prezintă Ull larg evantai, llurd.\.iutlile foJeloriee româneşti fiind puse frecvent in relaţie 
cu texte aSelllil11ăloare din colecj:iile lui J. G. l1a1111, W. Schmidt, A. Dozon, V, Karadzic,A. N. 
Afanasicv ş.a. Clasificarea propusă de Ş{tÎneanu (illfhwnţaHl de cea folosilă In Grieeflische und 
alhancsichc Miirchen de F!alln, de la care preia chiar unele titluri (Amor şi PS!Jclle, AleltlsiIla, 
NeTaida, Danue, Dioscurii elc.) cuprinde. 13 secţiuni, :.0:3 ciClul'i şi 48 tipuri. Această clasificare 
lllt s-a putut impune, din cauza caracte!'ului ei în mare parte arhitrar. în determinarea tipului 
de basm sînt ahsolutizate de multe ori trăsiitnri neesenţ.ialc, iar cele patru şeţiuni - Foveşfi 
mitica-fantastice; PO(1Cş/i etica-mitice (psihologice); j>(JlJCşti religioase (le.qendeJ ' PolJCş/i glumefe 
(SIlO(lOC) nn reuşesc să acopc,'c decit in mică măsuri! diversitatea prototlpulilor narative 
folclorice, Viciul clasÎfic{lrli lui :;>ăineanu este dependent de nÎvelnlla care se găsea în acea Perioadă 
cerectarea llasmelor. Pentru că, .aşa cum remarcă Ovidiu Blrlea in :Hnpla şi substanţiala sa prefa- 
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tă, va mai trebui mult timp ştiinţei fole1ol'ului, ca să ajungă la .,desluşirea clară că aeele constan- 
te ea re se repetă mereu în basme, dînd impresia de ceva cunoscut., nu sîni: tipurile tematiee 
ea atare, oricît s-ar forţa apropierea lor, pentru a lutra În ctt mai putine compartimente, ei nişte 
clişee compoziţionale, şabloane prest abi llt e" (p. X\' Il 1). 

Valoarea operei lui Lazăr Săineanu nu a fost cîLuşi de puţin umbrrtă de trecerea l.i m pu lu i, 
cartea suscit.iud şi astăzi un viu interes. Heediturca ei pune la dispoziţia special is l ilor un instru- 
m ont de lucru util, iar pub licn lui larg î.i oferă o ledul';j agreabilă şi Instructivă. 

Structura inl tinlă a volumului a fost p:lslra l:'î în t.ou le art.iculut.lll« ci. Adaptarea textului 
originar la noile norme o rLourafir.e nu a uf'cctat savoarea limbii folosite de Şă lncanu. Ruxandra 
Nicu lesr.u , lngrijiloarea ediţiei, a corectat unele Iuudvcrt cnte strecurate în Indicele tematic Initial 
şi a îndepărLat erorile din cadrul trhnlt erilor bibliografice. 

Prefata realizată cle Ov. Bîrlea repune în drepturi opera etnologică li lui Lazăr Săineauu, 
subli nl indu-i caracterul novator şi inca drind-o in contextul ştiinţific uaţio nnl şi european. 

Si/oia Ciuboturii 

c. BKAILOIU, EMfLIA CO:\1IŞEL şi TATIANA GA.LUşcA-cÎHŞMAHIU, Folclor 
din Dobrogea, studiu Introducl.iv de Ovidiu Pnpa dlma , Bucureşti, Minerva, 1979, (l13 p. 

Inscrilndu-se printre realizările de seamă ale Jolcloristlcil româneşti, culegerea iniţiată' 
In anii 19::\6-194:1 de Constantin Brăiloiu, continuată şi valoritlcată prin iuunca asiduă a cola- 
horatoarelor sale Emilia Comişel şi Tatiana Găluşeă-Cîrşmariu, cuprinde un bogat Ilorfle giu 
de crca tll poetice, reprezentative pentru ţinutul dobrogean. Textelor rezultate din cercetările 
efectuate de renumitul etuomuzlcolop împreună eu Emilia Cornlşel, sau numai de cele două 
colaboratoare ale sale, li s-au adăuga t şi unele provenind din inveslivaţiile colective ale echi- 
pelor sociologice conduse de profesorul D. Gusti, sau datorate colaboratorilor Arliioci de [olclor 
a "Societăţii compozltorilur români". Dar orictt de bogate şi valuaroase au fost sursele amintite, 
autoarele au folosit pentru Întregirea colecţiei lor şi alle izvoare: colecţia manuscrlsă alcătuită 
de Istorlcul ltterar Gr. Cretu, În anii 1885-1889, precum şi culegerile efectuate de Emil Ricgler- 
Dinu, Paul .Jelescu, Aurel Munteanu, Cornella Călin şi Atanasie Nasta, Pornind de la o bază 
documentară atit de amplă, autoarele au ales variantele cele mai realizate din punct de vedere 
estetic pnnind astfel la dispoziţia spedaliştilol', a tuturor iubitorilor ele literatură populară, o 
valoroasă colecţie de folclor poetie dobrogean. 

Adunate În decurs de aproape un secol, piesele cuprinse in volum surprind evoluţia 
folclorului din aeest colţ de ţ.ară, inovaţ:iile şi miltaţiile survenite sub impulsul transformărilol' 
ecol1omîee şi sociale. Hepertoriul creatorilor talentaţi a fost, în genere, epuizat prin investiga ţii 
succesive. Prin urmare culegerea ajută şi la cunoaşterea pl'efacerilol' ee se produc, in decursul 
unei perioade de timp, nu numai in universul spiritual nI unor colectivităţi rurale dobrogene, 
ci şi În acela al unor individualităţi umane. 

Tinut in eal'e mişcările de populaţii aufost mai intense dceJt in oricare alt spaţiu românesc, 
Dobrogea păstrează o diversitate nebănuită de Leme şi motive folclorice. Culegerea la care ne 
referim deschide multiple eili în eUf!oaşLerea culturii populare din această zonă. Se pot 1I1'mă1'1 
trăslturile reprezenlative ale folclorului "dicienilor" (cum îşi spun locuitorii de baştină) daI' 
şi speeificlll aporlurilor culturale ale populaţiei venile aiei din alte ţinuturi. într-adevăr Dobro- 
gea se dovedeşte a fi, aşa cum subliniază profesorul Ovidiu Papadima în studiul introductiv, 
"un furnal in care s-au topit, dînd variante noi, atît cnltura popular{, a străvcchii populaţii 
româneşti a loeului, cît şi zestrea folclorieă cu care au venit muntenii, moldovenii, transilvănenii 
şi chiar oltenii în decursul sceolelor". O istorie zbueiumată şi-a lăsat amprenta In baladele şi 
colindele dobrogeue. R{tSUnl' cu intensitate ecoul luptelor cu cotropilorii otomani, esle reînvia ti\. 
amintirea negustorilor genovezi, ori sînt evoeate drumurile turmelor ele oi ale mocanilor, 
pendul1nd între munte şi mare, Apar tablouri. din viaţa pescarilor, sau se vorbeşte de vesti!i 
eorăbieri, care îşi expun mărfurIle dc preţ aduse de Peste m{,ri şi ţări In porturile Danubiului 
şi Pontului Euxin. 

,Alături de cercetarea creaţiei populare a straturilor norei-dunărene, dispuse concentric 
în jurul stratului autohton, s-a acordat o atenţie sporit:l eunoaşterii particularităţ.iIol' folclorului 
aromAnilor (pindeni, fărşcroţi, grămostcni) şi al mcglclliţilor. 

Volumul este compartimental în trei secţiuni: Poezia obiceiurilor traditionale, Poezia 
epică şi Poezia lirică, cărora li se adaugă un capnol special rezervat foldorului aromân. Spre 
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deosebire de culegerile anterioare, se acordă o atenţie specială lirieii ceremnnialr- (calendaristice 
şi familiale). Capitolul de colinde impresionează în mod deosebit, corrţintnd poate cele mai 
realizate texte din intreaga colectie. In imagini m âiest.rite, colindele creează o atmosferă miri- 
Iică, pod.izînd pcisaj ul şi eroul cîntat: .,Cam elin sus, cam din jos,! Cam dinspre soare-răsare, 
Îmi vine-o da l b ă corăbloară / Valuri mari făcînd, I Valuri vîjlinrl/ Iar povara ce-si ducea, i 
Nu e nlcl lună, nlct soare,! Ci gospodarul cel trnăr" (p. 121). I'n întîmplător unii foklorişti înclin:] 
s:'i considere nordul Dobrogei drept Jocul de obîrşie a multor teme de collnd. 

Cuprinzînd lIll material în intregime inedit, colecţla acoperă toate comparLimenlele 
creaţiei Iok Iorlce., incluzînd piese reprezentative din repertoriul poeziei ceremoniale, al CÎnLecelor 
propriu-zise, doinelor, strigălnrllor, baladelor şi chiar al jocurilor de copii. 

Antologia, însumînd aproape 600 de pagini, este precedaW de un studiu introductiv 
amplu i documentat, datorat profesorului Ovidiu Papadima, şi de o notă asupra ediţiei, in 
care Emilia Comiscl şi Tatlana Găluşcă-Ctrsmarlu explică anumite procedee metodologice şi 
subliniază citeva elin t răsăt.urtle caracteristice ale creatillor f'oiclurice dobrogene. Aparatul CI'ilie 
al lucrărIi mai cuprlnd« un indice de culcqălori, un indice de piese Înregistrate, precum şi () scurtă 
listă de abrcnieri, 

Dată fiind Impm-tnnta deosebită a culegerii, se simte lipsa glosarulul şi a unei hâr].l din 
care să rezulte repartiţia teritorială a textelor publicate. De asemenea era, poate, binevcuit ă 
raportarea pieselor (lin antologie la variantele aproape identice sau numai asemănătoare 
prezente In colecţii dobrogene puhllcatc. cum ar fi cele realizate de Tcodnr- T. Burda, 1. A. 
Candrea, O. Dcnsuslanu, Th. D. Sperant.ia, Pornpiliu Plrvoscu, Ion Fn lter-, Cnnxta nţ.n Călinescu, 
Gh. C. Mlhalcea ş.a. In sfîrşit, existenţa uucl cat.egortI de informatori de marcă tndrcpt ătea, 
poate, ulcătulrea unor fişe mai complexe pentru aceştia, din care să rezulte forma ţia lor culturală, 
gama repertorială preferatA etc. Aceste cîteva sugestii nu atenuează cîtuşi de puttn valoarea 
inconrcstahllă H culeger-il. 

Amploarea investiga \.iei ce i-a stat la bază, metoda riguroasă de cercetare, sdeeţia 
atentă a textelor şi, mai presus de toate, valoarea artistică, adesea excepţională, a pieselor ce o 
aldtuiesc, situeaza colecţia pe care o prczentăm la loc de frunte în bibliografia referitoare 
la folclorul dobrogean. Volumul se numără printre realizările ·de seamă ale Editurii Minerva şi 
deschide multiple cAi spre cunoaşterea spiritualităţii populajiei din această străveche vatră de 
civilizatie ]'omâneasc;l. 

Silvia Ciubolam 

l 
HOMULUS VUIA, Studii de etnografie şi folclor, voI. 11, Antologie de 1\Hilai Pop şi Ioan 

Şerb, text stabilit de Flori.ca Şerb, prefaţă de Mihai Pop, bihliografie şi comenţarii de 10:Ul Şerb 
Bucureşti, Minerva, J 980, 6JO p. 

I 
După cinci ani de la apariţia primului volum de Studii de etnollrafi şi folclor, editorîi 

operei lui Homulus Vuia dau la ivealA un nou tOl!!, mai amplu decît cel dintîi, în care includ 
cercetări dedicate eivilizaţiei materiale a poporulUi român şi monografii etnografice bazate 
pe un imens material documentar. Faţ,ă de volumul 1, a-a acordat, de asemenea, un svaţ.iu spurît 
materialului ilustrativ (fotografii, sehiţe, desene), selectat cU pricepere din bogata colecţie rămasă 
de la autor. 

Prima parte a volumului este rezervată studiului Satul române8c din Transilvania şi 
Hanal, care re}Jrezintl continuarea şi finalul lucrării cu acelaşi titlu, publicată anterior. Descope- 
rirea acestui manuscris cOllstituie o preţioasă contribuţie la cunoaşterea integrală a unuia dintre 
sludiile de mal'C profunzime ale elnografului bănăţean. Sînt cupl'inse uiti Ioate trăsăturile 
caractcristice şi chiar detaliile pe care le relevA atit In planul culturii materiale, cît şi al. celei 
spirituale _ .. aşezările transilvănellc şi bănAj.ene, de la formele lor cele mai arhaice pînă la 
ipostazele contemporane. 

Problema esenţ.ială urlllr\rită de Vuia rămîne şi În volumul al doilea vechimea poporului 
nostru pe aceste meleaguri, constanţa prezenţei sale de-a luugul veacurilor in acelaşi spaţiu geo- 
grafic. Argumentat.ia se sprijină, în primul rînd, pe cercetarea amp]{l a ocupa!.iilor milenaTe ale 
românilor, agricultura şi păstoritul. Studiile Agricultura la români, Pâstoritul din muntii Ro- 
mâniei şi Tipuri de păstorit la români ocupA locul central în pledoaria ştiinţifieă a lui Homullls 
Vuia. Din analiza principalelor categorii de pAstorit la români, stabilite de el - pdstoritul agricol 
local, păslor itul agr leal cu stînă la munie, păstor itul din zona {ine!clor şi pâslor itul bazat pe pdşi1 ne 
a/pina şi iernare la şes - precum şi din urmărirea distribuţiei lor teritoriale, se desprinde condu- 
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zia că cele două ocupaţii de baz{, ale t ăranului nostru, agricullura şi păstorjtul, se Intrugcau 
reciproc. Formele de păstorit mixt stnt frecvente în cea mai mare parte a spaţiului românesc. 
Real itatea surprinsă tn mod obiectiv de etnograf inf'h-rn ă lncfi o dată teoria nOUUHUS1l1Ului 
pastoral, Transhumauţ a corn p le xâ - păstorit.ul bazat pe păşune alpină şi iernat la cîmpie, 
păstoritul pendulatoriu între munte şi delta Dunării, lunctle f luviu lui şi alte zone de şes cu 
climă mai blîndă iarna - era un tip de păstorit limitat la citeva zone din CarpajiiMCl'idiolla]j, 
Sistematizînd datele referItoare la această îndeletnicire, Rom u lus Vuia constată existenta nud 
culturt pnstorale uni tare in întreaga zonă earpatic ă "aUt în ce priveşte felul de organizare, cit. şi 
uneltele şi sixl.cut ul de lucru" (p. 248), care iudică o origine strflveehe. comună. a oarnenilor 
accs tor locuri, Cele două studii 3SUPJ'8 păstorttulut marchează un moment iruportunt În cerceta- 
ren nivelului economic al [\,)czi'ir.ilor rurale rornăncşt! in decursul vremii, din Evul Mediu tun- 
pur!n pln{\ în secolul ncstru. 

Lucrările dedicate portului popular din Tara Haţ.e gului şi din regiunea Pădure ni lo r 
aduc informaţii noi asupra elcmentelol' de croi şi de ornamentlcă. specifice veşmintelor localnjci 
lor, Original şi ul'hnie, portul feminin din aceste zone este cercetat în funcţie de categoriile de 
vlrsli\, de anotimp, precum i de principalele evenimente ale vieţii omului. Schimbarea statu- 
tului social al tinerei fete după nuntă este subliniată de "semnele tl'adiţ.ionale de consacrure : 
"con(Oiul şi cirpa' (p. 5:Hi), 

Volumul cuprinde şi cîteva lucrări mai restrînse, tratind capitole etnografice mai puţin 
abordate pînă la Vuia, cum ar fi cele ref'eritoare la sisteme arhaice de vinăt oare şi tipuri de curse 
(Vinâloarca şi curse tărăncştt În Ţara Haieţţulu i ) sau la unelte primitive de tors şi ţesut t Tncăl,« 
şi Î nce putul 10J'3111111), Studiul Cout utvu:s aqraires cbez les Rournains conţine o succintă trecere 
În revistă a unor pructlci magice, legale de stimularea fel'Lilili'iţii solului: Phuţuşorul, Craiul, 
Paparndelc, Cununa, Caloianul, Fierări/lll etc, 

Asirn iln tă din perspectiva ucumulărllor conlemporane în domeniul etnologiei româneşti, 
opera lui Homulus Vuia lş! păstrează Intactă perenitatea, demonstrind, o dată Îl! plus, importan- 
ţa cercetări! ncmijloeite a S3Lnlui tradiţional, Remarcăm, ca şi în cazul primului voluH)" !innIa 
ştiinţiJid\ a ediţiei, clovadi\ per(rnptode a interesului manifestat de editori -- Minai Pop, Ioan 
Şerb şi Florka Şerb pentru ea aceasL8. imjJortantă operă etnografică"j apară In condiţii 
{?orespli!1zăloare, 

Silvia C iubolaru 

OCTi\V Ii\ N BU,IOCIU, Folclorul de iarnâ, 7.iol'ile şi poezia pâslorească, Bllcmeşli, :\1inc!'v:1, 
1971), ;-'10 p, 

Fo!elorist", şi etnologul romlln Octavian Buhodu, fost profesor Ia Universitatea din 
BochurJl (H, 1", Germania), s-a impus prin numeroase ]ucl'{,rÎ ref,ritoarc la cuItma populară 
['(Jl[ulneaseă şi relaţ.Ule ei cu foldol'ul balcanic, bizantin şi eUl'paLo-caucazian: TJu!mes ITIylhi- 
qw,s carplllo-calleazicnnes el les l'egiolls rivcwinnes de la Aler Noire, 1\J5tl; Le folklol'c rouma!n 
dc pri.ldemps, Paris, 1 !)57 (teza sa de doctorat) ; Lelcil el le 1l1lidouk, 19M ; Dic Feiertage des So- 
1lI1l1CrIi tlrlil Jlerbstcs in HllITliiniell, 1958; Sllfoic>ances llly!hiqnc8 indo-europcenncs el relations 
epiqucs byzanfincs dans un c/wnl populail'c TownaÎn, 1954; Der \Torfriihlin!Jsnl!JI!IOS Dom Wc/- 
tUIltcrlwltllf zmri ihl'c Af!JtlwloiJie, 1974, Aceasta din urmă, o sinteză remarcabliă prin amplul 
orizont comparaUst şi prin vigoarea analizelor întreprinse, este cea mai importantă dintre GOll- 
tl'ihuţiile sale de luitologie populară, menită să facă GUlloscuL folclorul românesc peste hotare 
"LUCI'lll'Ca prezcntă, faţă de ediţia în limba germană din 1[174, e rcvăzulă, cu capitole şi pal'il- 
grnfe prelucrate sau adilllSC, datorită experienţei şi noilor materiale şi studii apărute în ultimul 
llm p", "Iiirul eondllcătol' al eerceL:lrLl prezente se irnpleteşte neîncetat eu cel din studiul nostru 
mai vechi Faie/oTIlI românesc de primâual'â ("llllimha francezii, Paris, 1957, :.l97 p,), Acolo accentul 
e pus pc echinocţ.iul de jJrimăvară (şi de toal'nnă), unde rcmarc:Im partea cea mai a.l'haieă a cul- 
turii populare exprimată de mituri, ritmi, credinţe şi de lirica epic",,, în volumul de faţ::; accen- 
tul cade pe solstiţiul de iarnă (şI de vară)", Fiecare din cele trei părţi ale volumului pot fi studii 
independente, lllollografii despre: Cintecul ritual (ziorile) şi folclorul obiceiurilor de iarnă 
(colindele) (Partea I) ; Păstoria, problemă fundamentală a eulLurii l'otllilneti (Partea a II-a) 
şi Poezia orală pi:isLorcllscă (Partea a III-a), Deşi Octavian BullOciu n1!lrturiseşte că a preferat 
să prezinte "descriptiv" materialul duo-folcloric In legătură cu problemele abordate şi să lase 
pe planul al doilea interpretarea sa, recentul volum, care se situează In prelllngirea allOl' de- 
mersuri ale autorului, este plin ele sugestii şi idei, dintre care incercăm să relevăm cîteva, 
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Ideea de bază pe care se axează cercetarea lui Octavian Buhoclu este de a demonstra 
prin analiza unor rituri, credinţe arhaice, creaţii populare orale, cu origine străveche. vechi- 
mea şi continuitatea poporului român in spaţiul carpato-danubtauo-pontie şi totodată ceea 
ce îi individualizează faţă de popoarele din Europa nord-estică şi apuseană. Bocetele şi coltn- 
dcle, riturlle "de trecere" şi cele legate de obiceiurile de iarnă îl oferă un interesant material de 
tnvestlgaţ.ie ctuo-tolclorlcă. Dintre riturile "de trecere" li reţin atenţia; credinta despre sufletul 
desprins de corp, cintarea zorilor, clntecul bradulul. crcdtnţa despre animalele călăuză ale 
sufletului şi despre arhorll - vărni. Concluzia autorului "e că avem de-a face cu o matcă mitică 
arhalcă, precrestină, privind interpretarea sufletului de către oamenii earpaliei... un stra t su- 
fletesc străvecbl. preluat de traco-daci, moştenit de români, viu Incă şi astăzi în sufletul romanesc". 

Sl udiul detaliat al fenomenului ,.confrerlUe de feciori", cu ansatublu l Iui cultural şi artistic 
îl conduce la ideea unei. orig.ini carpnto-dunăraano-pontfcă, deci daco-geUcâ, şi Ia concluzIa 
acestui subcapltol : "Confreria de tineri apare azi în spaţiul european numai la români,cu ele- 
rnente şi structură de tip arhaic". 

Alături de conf rer!e, ritul collndatulul şi colinda carpatică. 1n cadrul căreia insjotă asupra 
colindelor de băiat, fecior, fată şi a celor despre vînătoarea leului, cerhulul. vulturului si dul- 
fului, intrcgcsc demersul şi finalitatea acestei prime părţi a cercctărtt. Două. subeapttolo ale 
primei părţi sînt consacra te folclorului vtnătoarel, care poa Le fi Întîlnit şi la alte popoare din 
sud-estul Europei, cu deosebirea că la român! "e o moştenire etnică". În acest context, colindul 
despre vinarea bourulul ar reprezenta lin mit originar şi ar constitui un bun cultural de In da co- 
geti. Numeroasele asociaţii între miturile populare româneşti şi cele ale altor civilizaţii inca- 
drcază f Iccarc aserţiune a au torulul. 

Partea a doua a lucrării, consacrată problemei păstorit ului la români, este cea mai densă 
şi mai Întinsă din intregul volum, Heconsiderîncl contribuţiile înaintaşilor; Ovid Densuslanu, 
Simion Mehcdinţ.i, Homu!us Vuia, Traian Hcrsunl şi fon COllca,Qctavian Buhociu lărgeşte 
cu fiecare observaţle cadrul problemei, din care desprinde, ca bază pentru cercetările din urmă- 
torul capitol, acea lege populară românească numită ju» tiulahicuni ("dreptul valah"). Prin el - 
conchide autorul - "se vede C3 e vorba de o socielate românească împlinită, cleei un popor 
realizat etnic, cu o cultură proprie (mituri, legende, ctn tece, jocuri, poezie lirică, epicâ, drama- 
tică etc.)". 

Partea a treia a lucrării aduce In centrul analizei Poezia orală păsiorească : Nedeilc, Lirica 
pastorală, iar dintre cîntecele cpiee populare În versuri, cu subiect păstores«, 8alga, Coslea, 
JJobrişah, ]vfircea Ciobănaşlll şi }\liorita, Din lirica păstofcasc{t se opreşte asupra eîlqrva motive 
aparţinind transhmnHnţei şi insistă asupl'u analizei testamentului ciobanului, Ciol!âl1l1ş d la 
mior!. O idee pe care o va urmări consecvent Octavian Buhodu în această ultimă JJUrle a cer- 
eetării, susţinînd-o cu argumente din lirica şi epica păstorcască, cste aceea de "pâ1fn!ie", adică 
faptnl că membrii tribului apartin aceleiaşi frăţii, deci, unui anumit tip de pareutare. Pentru 
aeeasta aduce In discuţie mai mulţi termeni de,parentare folosiţi curent în poeţia orală epică, 
jn primul rînd cei din Nliori!a ; frate, văI' primar, soră-mamă, Observaţii interesante în leglt- 
tlUă cu balada populară românească li pri.lejuieşte lui Octavian Buhociu, l/lCă din prefaţă, 
Îllcercarea de definire a termenilor; cinl epic -- baladă. "Epica ol'ah'l romflneasl'i\ IlU are balade,.,. 
pentru noi balada aparţine literaturii culte, pe cînd cin/ul, numit la sate "CÎntec biHrlncsc", este 
corespondentul original' românesc al poeziei orale". Triada ca relaţie Intre colinde şi epica orală 
este o altă ipoteză sugerată de Octavian Buhocill în cercetarea haladeipopulare, lnţelegind 
prin aceasta "unitatea de trei", apariţia constantă a numărului trei, fie dl e vorba de trei cio- 
bănaşi, trei fraţi, trei Lmme de oi. Triada, observă autorul, .,e universală şi o găsim perfect 
de bine reprezentată la indoeuropeni". 

Analizele baladelor păstorcşti In discuţie sint la obiect şi rCZLlltă din eonfrnntarea dife- 
riLelor păreri ale specialiştilor, dar mai eu seamă din compararea variantelor de pe Întreg teri- 
toriul rorn:lnesc. Octavian Bllhociu se dovedeşte foarte informat atît în bibliografia rondneaseiî. 
a foldorullli, cît şi in cea internaţională, de-a lUIlgullntregii lucrări, ceea ee este lin merit de 
prim rang al volllmului. Autorul abordează În deplină cunoştinţă de cauză şi una din eele ma i 
eontroversa te probleme ale folclorului românesc, piaLră de încercare pentru adevăraţii speeialişti, 
problema localizării genetice a l"v1ioriJei. Reluind ipoteza formulată de O. DCllsusiauu, 1. Dia- 
eonu ş.a., dar de pe alte poziţ.ii şi cn alte argumente, Odavian Buhociu susţine că balada Miorita 
Il-ar fi fost creată in Transilvania (cum încearcă să demonstreze D. Caracostea, A. Fochi şi O, Bir- 
lea) ci în Carpaţii de riisărit. El se ghidează in demollstraţ.ia sa după ideea Illvăţatlllti spaio l B. Menel1dez Piclal care observase că in folclorul spaniol originare. sint texLele Inngl, 'ln tunp 
ce textele scurte ar fi mai noi. Aplicată la i'vliol'iţa această constatare sugerează că originare 
sînt variantele lungi, ample, din Cal'pat.ii răsilriteni, iar nu cele scurte, diu Transilvania. Dez- 
voIta rea dIn colind li baladei JÎliorita II-ar mai fi fost posibilă, deoarece n-ar exista nici un alt 
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clntcc păstoresc care să fi fost iniţ.ial collnd. M'ior ita-col.irul care e răsplndtt ă, observă Octavian 
Buhociu, în zona conf'reritlor de Ieclori, ar fi trecut în cnllnd din baladă. In subcapitolele despre 
folclorul vinătoarei îşi are premisa ideea că Mioriţa şi-ar avea originea în cultura vlnă l.oare I : 
mioara n-ar fi decît o metamorfoză a căprioarei din colindele de vînător. Octavian 'Buhnciu 
propune o comparare a baladei româneşti cu tradiţia epică a marilor mituri sctttcc, indoh-anlcn 
şi imnice. Astfel, el compară pe eroul tragic din Miorita eu Yima , eroul ce deschide dinasliile 
"solare" în mltulogia irania nă, iar pe cei trei clohnnl din Mioriţa eu cei trei fii: Salm, Toz '5i 
Eric, ai regelui iranian Ferldun. 

Chiar dacă pentru foleloriştii români comparaţia pare dusă prea departe, ideile lui Octa- 
vian Buhociu îmbogălesc un capitol vast. din cercetarea foldorică românească, denumit de 
C, Brăiloiu "mioriţologic". "Mioriţa-- conchide Oclavian Buhociu s-a ivit odată cu oamenii 
ce-au apărut În Carpaţ.i, la Dunăre şi la Marea Neagră" şi " ... dacă M'iot iiu este o creaţie est- 
caj-pa Lică, ea a fost. adoptată ca atare de toată etnia românească, după cum a şi fost inovată 
în toate provlnclilc românesti". De remarcat insistenţa aut orulul asupra analizei Mioriţ ct în 
contextul celorlalte motive păst.orestt. 

Ideile lui Octavian Buhociu in legătură cu inlerpretarea !lIiori!ci şi a celorlalte probleme 
supuse dezbaterii în capitolele anterioare Iărgesc cercetarea respectivă printr-o bună cunoaştere 
a materialului folcloric românesc. şi o argumeutată Încat/rare a acestuia in context universal. 

Liicia Herdo.n 

N, TEHTUL lAN, Exper ieniă, artă, gindire, Bucureşti, Cartea românească, 1978, :390 p, 

Binecunoscut atiL În Homânia cît şi străinătate ca fiind unul dintre cei mai avizaţ.l co- 
moutatort contemporani ai operei filosofice şi estetice a lui Georg Lukaes, N. Terl.ulian rămîne 
o prezenţ.ă activă în eîmpul mai larg al dez hatertlor teoretice privind estetica şi literatura. 
Ultima sa culegere de studii şi eseuri tnmănunchează rezulLatele unor preocupări ce vizează 
domenii diverse, incepînd cu probleme de ordin general, precum .,literatură şi istorie" sau "artii 
şi hermeneutică" şi terminind cu reproducerea unei discuţii polemice, dealtfel pasionantă, pe 
marginea cărţii lui Yvnn Bourdet Fiqurcs de Lukacs, la care autorul il participat in paginile 
revistei pariziene Le Quinzainc liiteraire, Pe Iinia volum eloI' sale anterioare, Eseuri (1968) şi 
Criticii, este/teii, filozofie (1972), N. Tertulian asociază demersului critic, aici cu precădere meta- 
critic, puternica armătură marxistă Il formaţiei sale filosofice, convins fiind că validitatea 
uneia din tezele cele mai interesante pllse In circulaţie de confruntările ele idei ale vremii noastre, 
aceea că "odată cu socializarea crescîndă a procesului de repl'oducţ.ie a existenţei umane, s-ar 
fi impus tot mai mull, alături de formaţiuni Rodalc ele tipul clanului, familiei, claselor, naţiu- 
nilor etc. şi prezenţ.a spelei umane ca realitate ohiectivă", poate fi verificată pe "terenul pri- 
vilegiat" al experientei estetice. Orice dezbatere In jurul valorii estetice, oriee act critie I1U se 
justifică ÎII opinia lui N. Tertuliandeeît pornind de la realiLa tea că "operele de artă care nu au 
pulut deprtşi orizontul limitat al ullor comunitiiţi sociale restrînse, Liniludinea unor experienţe 
particulare, nu au fost nţinute de memoria umanităţii şi nu au intrat în patrimoniul ei durabil"" 
De aceea Philosophia redilJiv<I înseamnă aici în primul rînd "dezvollarea unei cercetări marxisLe 
cu o reah1 incidenţă aSUpra viel)i sodale, asupra climaLului ideologic", înseamnă introducerea 
in circuitul nostru spiritual a unor lucrări. marxiste fundamentale, precum cele ale lui Th. \V 
Adorno, ,LI'. Sartre, ErIlst Bloch, HerbertMarcuse sau Jiirgen Uabermas, Înseamnă dezba- 
terea critică a tradiţiilor gîndirii noastre filosofice şi sodologice, pentru a combate, in nlLirnul 
caz, "tendinţa de 8 oferi o imagine univocă şi omogenă a traditiei, tl'eeîndu-sc sub t6.eere puter-· 
nie.ele anlagonisme Intre ol'ienl{ll'i1e eu sens opus". Deschiderea pentru carc militează N. Ter- 
lulian îşi glseşte în textele valulTluluiE.r,oerien!ă, arlă, gîndire expresia cea mai adeevat.{t. 

P}d)lieat inipal în Calliers I'OWIWÎns d'etwles lilleraires, studipl irrll'ocluctiv intitula L 
ilulonomi.a şi eleroIlomia artei fixează din capul locului poziţ.ia autorului printre "cei care refuză 
să stabile'lSC,; un raport de antinolllie între autonomia şi cleronomia artei, afirmînd dimpoLrivă 
dl interioritatea autonomă a operei de artă se constituie înlr-o relaţ.ie de dialedică tensiune 
cu cxtel'ÎorilaJ.ea ei". N. Tertulian reia teza sartriană cu privire la naştena concept.ului de auLo- 
nomie a literaturii În secolul al XVIII-lea ca atitudine de eritică socială şi consolidarea sa în 
seeolul al XIX-lea, ca "rezultat al rupturii înlre autor şi publicul său burghez", pentru a demoll- 
sl.ra că al1lagonislUul dinlre autonomie şi eteronomie llU este decît "un rezultat al ubei situaţ.ii 
istorice cil'cumsLanţiate, ceea ce lasă deschisă posilJilitaLea unei aIte conjuncţ.illlli c1ec.îL cea 
anti.llomică".lVIal'xismul inţelege S{, slIsţin{t "auLonomia Îl'edllclibilă a ar lei în constelaţia for- 
melor' spiritului" mergind mai departe decît Ll'udiţionaJa critică estetizanlă a "formelor", subIi· 



15 CI;TIcA ŞI BIBLIOGRAFII);; 227 
------------_ .. _---- .. _-- 

rliind carar-tcrn l necesar al relaţiei dintre "desăvîrşirea estetlcă" a operei şi funcţiunea ei socială. 
"Eficienţa socială a artei este una sui-oener!s, desrăşurtndu-sc la nivelul [ormei ai puterii de 
expresie, şi nu la cel al incidcnţel directe asupra proceselor sociale, cum se întîmplă în cazul 
altor tipuri de ideologii". Disociind intre "coerenţa fantastică" a operei şi atitudinile scriitorului 
in planul pragmatic şi considerînd primul element ca factorul hotărîtor ce conduce către valoare, 
trebuie sl se tină seama că însăşi această "eoerellţă fantastică" marchează de fapt. o anumită 
poziţie faţ<l de realitatea social-istorică. De aceea, conchide N. Tertulian, "implical.IiIe ideolo- 
giee ale operei de artă t.rebuie cău tat.e la nivelul acelui sentiment determinant asupra lumi i pe 
care Il exprimă fiecare operă de artă, plan <ksigur hine distinct de activitatea intelectnah\, 
volitivă sau pasională a subiectului creator ca fiinţ.ă practică, dar departe de a fi fără legă- 
tură, chiar şi cont.radlctor!c , cu ele". Acel Weligcfiihl ce slă în spatele fiecărei opere conţ.ine, pe 
IIngă valent.a estetică, şi pe cea istorică, ce permite receptarea (sau o lrnpiedică) de către un 
public. la rîndul său istorieeşte determinat. Ne gindim la posthilcle legături ce s-ar putea stabili 
ln lre păt.r-unzăt.oarele observaţlt ale lui N. Terlulial1 şi teoriile "esteticii receptării" ale şcolii 
de la Konstanz, ce pornesc de la premise foarte apropiate. 

St udille asupra esteticii lui Schopenhauer, asupra estet.icii f'euumcnnloglce II lui Mikel 
Dufrenne, asupra unor aspecte ale gindirii lui Georg L ukaes, lIerhert Marcuse, Th . W. Adorno, 
reprezintă In ansamblu reale contribuţii la efortul de valorificare critică a marilor curente de 
idei ale contempornueltăţlt, confrunt.ate la rindu 1 lor cu monumentala moştenire filosofică şi 
teoretică a secolului al XIX-lea. Reţinem totodată do uă foarte importante studii consacrate 
operei de critic şi teoretician literar a lui Mihai Ralea şi mai ales ac.elui raimos dar foarte puţin 
cunoscut ruanuscrls filosofic al lui Carnii Petrescu, ce-şi găseşte în N. Tertullan uuul din 
primii săi comentatori avlzntl. 

Publicarea integrală (aşadar a tuturor intervenţiilor) a dosarului pulemlcll în jurul lui 
Lukacs, 'I'homas Mnnn şi a personajului acestuia din Zauberberq, Io Naphta, interesează nu 
numai prin insolitul procedeului, ei şi prin rellef'area cîtorva momente şi atitudini definitorii 
pentru fixarea profilului în timp al filosofului şi esteticianului maghiar. Deşi N. Tert.ullan îşi păs- 
trează, prin acea Notă [inală, ultimul cuvlnt , nu putem să nu observăm că o serie din ohiecţ.iilc 
formulate de partenerii săi de discutie rămîn fără răspuns sau doar parţial contraargurnenlate. 
Apreciem, în compensaţie, curajul de a-şi supune tezele, cu şanse egale fa ţ.ă de ale preoplne n- 
ţtlor, judecăţii obiective a publlcului românesc. 

Andrei Corbea 

I 
r. NEGOITESClJ _. HADU STA NCA, 1.Jn roman epistolar, Bucureşti, Albalrf,ls/1978, 375 p. 

l m presic nant.ă În acest "roman epistolar" ce înm ănunchcază corespondenta (19-16 ··-1961) 
dintre 1. Negolţescu şi Radu Stana este intensitatea experienţei spiritual(j pe care o comu- 
nică. Exuberanţa şi tensiunea ideii, ca şi fervoarea confesiunii creează c.lfmatul efervesccn t. 
al ullei rclaţH epist.olare ,în care luciditatea reflecţiei se Iasă uneori în voia reveriei, iar teme- 
ritatea unor viziuni se proieelează pe un orizont de idealism şi de himere. Cartea este şi 
documentul unei mari prietenii. Legaţi printr-o eOmUnilll1C elevată, înfiripată In anii studenţiei, 
ai "epoeii schillcriene" de la Sibiu, tinerii peripatelieieni despărţiţi prin capriciile soartei 
îşi continuă pasionatlll colocviu înlr-un dens şi, multă vreme, ritmic. dialog, împărt(lindu-şi 
în scris unul altuia îndoielile şi zbueiUIllul, bucuriile sau clesnu·ajarea, născute din confrun- 
tarea, nu rareori dramatică, dintre idealurile lor şi o realitate nu întotdeauna prielnică unor 
elanuri ce tind spre absolut. Sînt două voei distincte în acest epistolar, în care spi.rilul dinamie, 
llEasUmpărat, de un optimism, dacă se poate spune, îndîrjil, aparţine lui 1. Negoi(".escu, al 
c:lrui pariu cu viaţa, sfidător la început, exprim:'! sentimenlul acut orgolios al propriei perso- 
nalităţi. în primii ani îndeosebi scrisorile sînt str;lbHllte de un suflu impetuos, ea de "furtună 
şi avinl". Se făuresc, acum eu lirismul violent al grandorii, şi irealizabile utopii. Gesticulaţia, 
nestăpÎlliUi, are sublimităţ.i,iluzia cste enormă, cugetarea tinde spre construcţia vastă, la a 
cărei temelie este sădit un crez anume, propovăduit Cll ardoare şi cu o intolcranlă consec- 
venţă. "EuphorioniSl1lul", iată obsesia ideologică a corespondenţei şi în definiţia insolitei 
lJoj.illlli valoarca estetică şi aceea morală fie Îngemănează, crislalizÎnd într-un concepL care, 
sub semnul unui "realism ideal, in formulare fcnol11cnologică", să reflecte "llpologia spiritului 
obIectiv şi a esellţlalităţ.ii clasice". Ar fi, in credinţaexaltată a promotorilor, unica "soluţie 
de europenism", teudinţ,l rupînd definitiv cu pOlIcifele tradiţionale, cu acele fenomene de iner- 
tie ce pot oslndi, în absenţa unui dinamism intelectual, o cult.ură de mari resure 
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la un provlncialtsm fără nădejde. Co ntesl.area , nu doar a unor curente autohtone (sămănătorism, 
poporanism, glndil'ism) sau străine, ci şi a unor personalităţi ca Sadoveanu, Blaga, G. 
Călinescu, se înscrie firesc în acest program reformator, radical, expus cu () Intemperantă i (1- 
venllă care o face încă şi mai vehementă. Dar exacerbarea în negaţie, chiar serios argurnen- 
tată, nu are mereu o replică aurmativă pe măsură şi acest "ellphoriollisrn", care nu-şi lim- 
pezeşte toale sensurile şi nici nu se alcătuieşte intr-un sistem riguros, rămme oarecum esoteric, 
proiect estetic seducător, ira dilnd In ernplreul teoriei. Şansa lui ar fi putut să fie ef'orl.ul 
convergent, Cl'ilic şi creator, al Cercului literar de la Sibiu, din păcate prematur dispcrsat. 
Oricum, una dintre liniile de forţă aleîconccpţlet este aceea a reconsirterărtl şi a reordonărlt 
valorilor literare, Intr-o ambianţă primenită, care să fi asimilat un spirit de esenţă europeană. 
Telul, explidt enuntat , îl constituie autonomia Inconf undabilă a unei literaturi care, după 
opinia drastică a lui L Negolţescu, suportă efectul corupător al unor nepotrivite turturtrl. 

Corespondenţa, de o mare fineţe a ideH în registrul reflexiv, se manifestă vibrant şi 
în regim afectiv, unde accentul eIr-emăt.ător. Cultul prie teniei este simţămtntnl predominant, 
cu attt mai imperios cu clt coutrnrietătlle existenţei sporesc. El se însoţeşte cu nostalgia arrn o .. 
nlel ce reunise pe "ecrchiştii" din vechiul blll'g transilvan. flisipirea lor e deplrnsă cu fiece prilej 
şi regretul tntreţtne năzuinţa, Iluzorle, il reunirii, "împreună putem fi o forţă", proclamă I , 
Ncgolţescu, dar afirmaţia ţine, de acum, de un trecut ireversibil şi Înseamnă, în fond: "lmpl'Cun{1 
puteam fi o forţă" ; dealtfel şi ideologia "enphorionisIă" ar fi pretins snlldari tatca literară a unei 
grupări, a unei elite, iniţiate în înţelesurile înalte ale artei şi literaturii. Imprejurărlle nu Se 
ara tă însă favorabile .5i o asemenea dorinţă revine, în răsttm purl. doar ca un melancolic, 
şi uneori patetic, refren epistolar. Treptat, elanurile se moderează, superbia juneţli îşi ternpe- 
rează dtnret.ortsrnul romantic, iar mesajele, şi ele mal rare, îşi transferă entuziasmul într-o tona- 
li Late gravă, citeodată amară, umbrită de decepţii şi tulburată de anxlctăt i. Criza se declan- 
şează fie în clipele unei teribile Indoieli de sine, fie atunci cind singurătatea, izolarea îşi exer- 
cită insuportabil apăsarea. Prietenia, "Hceastă uriaşă capodoperă a vieţii mele", cum o 
numeşte Radu Stanca, e nu numai limanul regenerator, refugiul, in restrişte, al celor doi, 
ea este şi un mit al solitudinii. 

Imaginea, fizionomia lăuntrică a personajelor "romanului epistolar", uşor de descifrat 
cu tot "machiajul" subtil literar şi rostirea supraveghcată, se diferenţiază din ce în Ce. 
I. Negoiţcscu este criticul, împătimit de cărţi şi de idei, în continuă comhustie a spiritului, 
speculativ şi erudlt, trăi tor (şi aproape prizonier) într-un spaţiu de euforii superior livreşti, 
de voluptăţi primejdioase Intrucit in ele subzistă o damnatlunc. Căci "relaţia pură şi disperată 
cu cărţ.ile'' sublimează o severă frustrare. Energiile sufleteşti comprimate 80 eliberează, se 
convertesc Intr-o patimă absorbantă pentru lectură şi cl'iticul citcşte "cu furie", cu frenezie, 
plnă la epui:r.are, pl'oblcmatizînd, imaginind structud litcrare şi cl'itice, mai şi visînd pc mar- 
ginea cărţilor, urmărit de dteva teme (erotice, filozofice, reli.gioase), care îl fascinează. Lim- 
bajul său e mai auster, impresiile de viaţă, relatînd o experienţă discoutinlli'i sau întîmplă- 
toare, sînt trecute prin filtru intelectual, se propagă, compensatoriu, intr-un rIl?'diu imaginativ, 
Isi dezvoltă arborescent semnificaţ:iile, pierzlllducşi însă, în atmosfera l'âl'cfiată, din prospe- 
ţime, seciltuiudu-şi din sevele vitale; ahstl'actizate, ele se valol'il'ică, nn fără unele cl'isp{lri, 
prin c,omentariu eseistic, Ceiticul se mlntllie pJ'in scris, însă l'ccluâunea Illi intr-lIu "Lul'll de 
fildeş", oricit de fastuos, agravează de fapt nevoia, exasperată uneori, a comunicării, a impli- 
nirii afective şi, intr-un alt sens, sociale. Badu Statica se înfăţişează In corespolldcllVl ma 1 
spontan şi mai destins, el îşi destăinuie cu naturaleţe şi cu un suds parcă sceptk trăIrile, 
rareori livreşti, stările care, trecind de la beatitudine şi exultanţă la dezamăgire sau tristele, 
tind a se fixa intr-o zonă !Ilai l.empcl'ată, unde iluziilc se l'cctifică sub presiunea rcaliUiţii. 
Temperamental, poetul parc un cicJotimic şi e In orice caz un retractil, minat de predispoziţ.ii 
deprcsive, inhibilorii, iar due llu-i cunoaşte biografia îşi poate da totuşi seama şi aşa că 
In această fire de introspect, medîLativll , dubitativ!l e o predestinare. Că, decI. cu toate 
apelurile şi îndemnurile, în intreaga gamă a chemărilol' prieteneşti, ale lui 1. Negoiţescll 
sibianul nu va putea evada pină.la mrnă din cetatea-i medievală şi, în pofida înzesll'ăl'ii sale, 
de care pare că sc Îndoieşte, nu va ieşi niciodată la rampă pe scena mare a vieţii literare. 
Există Într-adevăr în viala aUt de retrasă a lui Radu Stallca ceva ingrat şi nedesăvÎl'şit. 
Mai pesimist, lesne înclinat spre renull!:ări, el uu arc energia de a bil"lli ingratitudinca clipei. 
"Adun mereu proiecte, dar amîn mereu l!'adueerea lor În viaţă", se au loporlretizcaz[\ el, Cu 
lueiditate. Felul său de a reacţiona c altul decit al celuilalt corespondent. Dacă acela !şi 
caută refugiul ori consolarea intr-nn hcdollism intelectual, Hadll Slanca, în schimb, se cufun· 
dă cu infrigurare In senzaţiile de viaţă, pentru el mai generoase, expedellţa erotică mai cu earnă 
fiind dătătoare de voluptăţi dionlsiace. Din clipa In care întîlneşte şi "marea dragoste",col'es- 
l)ondenţ.a se dezechilibrează, se deritmcazll, poetul răspunzînd lainlervalc tot mai neregulate 
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scrisorilor, la fel de calde şi devotate, ale slnguratlcului său prieten. Viaţa şi arta se resping şi se 
cheamă, intr-un pa [elic dialog, în acest "roman epistolar". 

Corespondenta, care constituie şi o preţioasă mărturle de istorie lilerară, configurează 
un ideal exemplar, În sens goethean, de personalitate umani) şi artistică. 

Florin Paiti:r 

DOHIN TlTDO[{AN, Bioqraţ'ia dcbut urilor, Iaşi, Junimea, 1978, :î6(i p, 

o carle de interviuri, cum este şi aceea alcătuită de Dorin Tudoran, are uneori. sau 
poate avea, intrastruetura unui roman. Diu reunirea laolal l ă, intr-o impletire ca şi polifonică, 
a mai multor noei cu timbru felurit, rcm emortnrl destine, întîmplări şi evenimente, se Intre- 
tese şi istoria subiectivă a unor epoci de Jil.era tură, O istorie În crtm pele, în contururi schlm- 
bătoare, privită din unghiuri diverse, de obicei dintr-o perspectivă egot.ls tă, oricum in viziunea 
inedită, tiinlăuntrn, a scriitorilor înşişi. Din mărturii lucirle, dcst ălnnlri nostalgice, evocări din 
vremuri de demult sau din timpuri mai apropiate se <Teează o arnbiarrtă In care se perindă 
mai multe virste ale literaturii. Sînt reprezntate cîteva gener'lţ.ii de poeţi, prozatcrlst critiei, 
lin mănunchi de destine, de scriitori cu structuri dlf errte -- prin fire, prin vocatie, prin optiune 
sentimentală şi literară. Cartea aceasta (Bioqraţio: debuturilor ) încearcă să "elecupeze" anumite 
"repere" (ca să reluăm termenii preferaţ.i de D. Tudoran), să surprindă deci acele Lensl uni care 
străbat o biografie sau alta, "imaginile simbolice" care vor fi marcat-o, revelaţiile şi dilemele, 
Implinirile şi eşecurile ce se pot ivi, cu răsfrlngeri, poate, în operele ele mai tîrziu. O relaţie 
nuantată se stabileşte intre momentul biografic şi "biografia creaţiei", stlmullnd reacţia eri- 
t.lcă, de analiză şi autoanaliză, a celor intervievaţi. O confruntare spontană, In care gustul 
sau prctertnţele, nivelul teoretic şi scrupulul antocrltlc participă, ca într-un joc de oglinzi, 
la o recousiderare, surprinzătoare In lJl uite privinţe, a unor tablouri valorice, In răspăr cu ela- 
samentcle obişnuite ale istoriilor literare. E aici şi un fel de revanşă, a celor ce s-au socotit 
cindva nedrcptătltt de un verdict sau altul; in orice caz, dispoziţia polemică se află în 
largul ci. A utorlta lea criticii aşadar, a lui G. Călinescu, VI. Streinu, P. Constantinescu, Per- 
pessicius, Şerban Cioculescu, precum şi aceea a lui T. Vianu, E. Lovinescu sau O. Şuluţtu , 
această autoritate este frecvent invocată, fie într-un gest de loială recunoaştere a clarviziunii 
lor, a lnriuririi exercita le de marii noştri crltlct, fie, poate chiar mai des. din nevoia uuor 
rectlftcărl sau contestări. Timpul nu a stins unele nemulţumlrr. Orgoliile stnt.Jucă vii. Nu 
surprinde deci că nu numai M. Dragomtrescu sau E. Lovinescu, care au avut d intimpinat 
la vremea lor destule adverslt.ătl, .dar şi un G. Căltnescu, şi In primul rînd eI! sînt supuşi 
unor observaţii destul de puţin Îngăduitoare. Există insă şi reversul, O mărturtsire a Ioanet 
Postelnicu e grăitoare: după dispariţia lui E. Lovinescu, îşi aminteşte seriitoarea. "eram 
dezorientaţi, căutam o autoritate critică". în acest spaţiu suhlecttv al memoriei şi al confe- 
siunii e flrească alternarea pl'cferinţeJor, mobili latca ierarhiilor scriitoriceşbi. Dacă Eminescu 
l'ămlnc, astral, deasupra tnturor, Blaga şi Arghezi, Barbu şi Bacovia îşi impart pe rind votu- 
rile, prin al căror capriciu supremaţ.ia poetică e acordată elnd unuia-cînd celuilalt; in proză, 
mai multe sufragii .Intrunesc Sadoveanu şi Hebreanu; In critică, parcă Şerban Cioculescu. 

Un alt aspect, interesind istoria şi critica literară, ar fi acela al reconsiderărilor, al reeva- 
luărilor, care vizează curente literare, autori sau numai anumile opere. Sint păreri, propuneri 
ce pot sau lin să fie luate In considerare, dar nu pot fi nesocoliLe. Astfel, Infruntind ceea ce el 
numeşte ,,0 prejudecată snoab:l", Dl'l1goş Vri\nceanu accentuează asupra rafinamentului atmos- 
ferei din literatura stlmănătol'istă; Barbu Solacolu li licitează pe Sandu Aldea şi Donar 
Munteanu, iar pe D. lacobesc.u II consideră cbiar "un mare poet". Pentru 1. Vinea, dar mai 
ales pentru Cezar Petrescu este solicitaUl o situare valorică mai În acord CII însemnătalea 
reală a operei lor. Episodle sînt schiţate citeva personaje controversate. Astfel, despre Eugen 
Ionescu, din perioada colaborării la })u!Jlicaţia cl'aioveană "Meridian", Tiberiu Iliescu işi amin- 
teşte ca despre un spirit turbulent, de un Ilonconformism dibaci şi zgomotos, avid de notorie- 
late; Nae Ionescu, cel dinaintea alnlleeilrli lui nefasle, este pomenit de Aurel Baral1ga, ca 
şi de Al. 1. Ştefănescu, cu admiraţie sinceră pentru e.loCÎllţa lui fascinantă. Sint, apoi, În 
treaeiît evoca le alte destine, existellţe citcodali'i tragice, nume astăzi uitate, ale unor scriitori 
care, dintr-un motiv sau altnl, s-au picrdut. 

LJio(Jra(ia debuturi/oI' este o carte despre vremuri multe şi confesiunile unor scriitori 
moi vÎl'stnid cuprind referiri, mai mult sau mai puţin inceţ.oşate de trecerea atitor ani, despre 
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oameni şi Inttmplărl de la început de veac, de la "cumpăna veacurilor". În citeva străl ulgerări 
ale amintirii prinde contur silueta lui Caragiale; la fel şi aceea a lui Sla vici. în imagini fugare 
reapar Brâncuşi şi Iorga, Ibrăileanu şi P. Istm ti, Titulescu sau Aurel Vlaicu, surprtnşi ce 1 
mai adesea în împrejurări obişnuite, în apari ţ.ii, ea să spunem aşa, "desacralizate", În clipe 
de viaţă cotidiană. Sînt "repere" preţioase în "spat.iul intim" al celor ce an avut privilegiul 
de a-i cunoaşte indeaproape. 

Undulndu-se prin ungherele şi labirintul memoriei, intervlur ile se desfăşoară, cu 
Ilrcşt abateri, după riLualul pc care şi l-au propus. Dorin Tudoran e un reporter intuitiv, scn- 
sibll, care nu-şi abordează interlocutorii cu aplombul caractertstlc breslei, ci mai tnvătuitor. 
cu o anume fineţe şi subtilitate. Incursiunea autobiografică, provocată de el prin diferite iscu- 
sinţe şi mijloace, începe el] primele suveniruri din copilărie, parcurge anii de şcoalâ şi de 
studenţie (eu rememorarea pioasă, plină de recunoştf ntă, a unor chipuri luminoase de dascăli, 
profesori sau Instj tutort) : reconstituie o anumită atmosferă, nu numai literară, dar şi un 
climat SOcial-politic. Intervin după aceea călătoriile şi prieteniile nedespărţite, scene pasionate 
sau pitoreşti de prin cenacluri şi cafenele literare; polemicile celebre; primele colaborări la 
reviste, unele prestigioase, altele mai mărunte; aderarea Ia grupările scriitoriceşti, nuclee 
Iradlante ale vieţii llterare. Accentul cade de bună seamă pe momentul debutului, care are după 
opiniile celor întrebaţi mai multe acceptll. EI poate însemna o stare perpetua, retnnolt ăcu fiecare 
carte (Romulus Dianu, Nina Casslan, 1. Băuută) sau o succesiune ide momente, marcind de 
fiecare dată Inceputul unor alte şi alte prcocupărl (Al. Dima). EXistă debuturi timpurii, anun- 
ţînd o vocaţie precoce, şi debuturi, debuturi editoriale, neobişnuit de tîrzii. Insistenta lui 
Dorin Tudoran, care are decenta de a evita anecdottcaIuctlă sau ploantă, este de a descoperi 
"adevăratul debut", zodia sub care un autor sau altul şi-a tnscrls opera de mai tîrziu. 

Sint mai mulţi ani de cind, printr-o inspirată iniţiativă a revistei "Luceafărul", aceste 
interviuri, precum şi altele, care nu au fost alei induse, au inceput să apară. În intervalul 
care s-a scurs, cttiva scriitori, dintre cei mai în vîrstă, riu plecat dintre noi. Cu atît mai pre- 
ttoasă devine această carte în care vocea lor depune ultima mărtur!e. Interviul, cu scena- 
riul lui elastic, adaptabil, îngăduie personalităţii unui scriitor să se manifeste nestînjenit, in 

* deplină autenticitate sau, alteori, cu inocente răstăţ uri cabottne. Este, oricum, o formă de 
spectacol, de spectacol intelectual, in care însuşirile şi predispoztţltle fiecăruia sînt cît mai 
avantajos puse În relief. Aşadar, cine sint protagoniştii, care sînt personajele cărţii ? - D. r. 
Suchianu, cu neastimpăru l lui Ioslorescent ; Scarlat Calllmachl, "prinţul roşu", menţintndu-se 
Intr-o atitudine ele sobrietate gravă, austeră; D, Murăraşu.i al cărut devotament de emtnescolo g 
II îndreptăţeşte să semnaleze unele erori săvîrşite în cercetarea operei eminesciene de un 
Perpessicius sau G. Călinescu. Netnttmplnă, într-o apariţie discretă, Barbu Solacolu ; suportăm 
degajarea uşor arogantă şi verva tăioasă a romanclerei Henrlette Yvonue Sta hl; recunoaştem 
Insufletlrea lui G. Lesnca, cronicar şi rapsod avîntat al Iaşilor de odinioară. Apoi, spiritul 
reflexiv, problemutlzant, al lui 1. Biberi : spiritul neconformist al lui Romulus Dianu ; diso- 
ciaţiiJe limpezi, cumpătate, din domeniul cornparatismulul ale lui Al. Dima, solicitat şi de 
amintiri sibiene. O altă secţiune,densă, cu date şi interpretări originale, este consacraU 
UlJaJ1ganiei. Prilej de pătrunzătoare, şi în cunoşlinţâ de cauză, disocIeri şi eonsideraţ.ii asupra 
poeziei moderne în general şi indeosebiasllpra suprarealism ului românesc. Confesiunile aparţin 
lui Aurel Baranga, oscilînd între poezie şi dramaturgie, Al. Balaci, natură limpidă, seninrl, 
cu stări de beatitudine, Mihnea Gheolghill, pledînd pentru erudiţia dar şi pentru militantismul 
scriitorului, Taşeu Gheorghiu, în ro.sUri calofile, Tib.criu !liCHen, s6lpăriltor de vervă sareas- 
tieă, în fine, Constantin Nisipeanu, un scriitor retras şi reticent. Dintre debutanţii celui de a1 
patrUlea decenin pot fi reîntîlniţi radll Boureallu, evocator sOllorşi dezinvolt, Dragoş Vrân- 
ceaull, împresurat de aminliri f1orelltine, Ioana Postelniell, în suvenil'uri sentimentale şi livreşti. 
Unncază un t1'.io de universitari (Consl. Ciopraga, Al. Piru, 1VIireea Zaeiu) care, CLI spirit 
de &istcrn şi înclinaţii tCQretizante, pun în discuţie condiţ.ia eritic!lui, specificul relaţiilor 
sale cu opera, conduita lui morală şi esteti61. In sfîrşit, comphtil;d ansamblul, 1. Biinuţ3, 
uarînd o copilărie neverosimil fabuloasă, Nina Cassian, împletind Într-o trăire lăuntric armo- 
nioaSlt muzica şi poezia, Al. I. Ştefănescu, reintors, cu oauume nevoie de disculpare, asupra 
epocii proletcultiste, şt. Aug. Doina, măl'turisindu-se "faseinat de puritatea limbii literare". 

Biogratia debUturiior este o carte de carc critica şi istoria literar,! vor trebui să ţină 
seama. 

Plorin HaiteI' 
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ELENA TACCIU, Trei pacii precminescien], Bucureşti, Minerva, 1978, 216 p, 

emil din golurile - rare elin fericire - ale istoriei noastre literare îl constituie deceniu 1 
18,:;0 1860, a cărui ignorare s-a produs odată cu apariţia junimismului, ignorare iniţiată de 
acesta şi accentuată apoi ele mai toţi tstortcit literari. Ultimii ani au însemnat şi un inceput, 
timid, încă, de descoperire şi valortticare a unor scrieri care, departe de a fi teme, aduc 
un spor considerabil in cunoaşterea arllncil.ă a literaturii noastre moderne, Fără îndoială, stu- 
ditle lui Paul Cornea ri\min, sub acest raport, lucrări de referinţă, Ataşa tă epocii noastre roman- 
tiee (şi nu numaidect t deceniului amintit) se dovedeşte a fi şi Elena 'I'acciu, ale cărei volume 
anterioare (lVJil%gie romantică -- 1973 şi Aventura lui George Cordon Bţţron 1977) aduceau 
precizări substanţiale asupra unor tipologii caracteristice, Investigate în plan european, dar 
cu o predilect.le mărt.urisltă pentru aplicarea lor la cadrele romantismului românesc, Mai mult 
poate decît studiile altora, Elena Tacciu a reuşit să ofere, făcînd apel la posibilităţile oferite 
<:le seriile imagistiee, cîteva puncte de reper Inconrundnbll«, în anume compartimente în 
care se duceau discutii sterile, Miioloqic romantică evidenţia citeva "mituri romantice ale 
runtasticulul şi melancoliei"; Aventurile ... se oprea asupra căilor pe care le-a deschis roman- 
tismului (european şi românesc) fascinanta personalitate a lui Byrori. 

Continuare a lucrărilor anterioare, Trei poet! prectninescieni se opreşte la aceeaşi epocă 
a literaturii noastre, privită însă prln l.r-o cronologie inversă: "ele ia începuturile lui Eminescu, 
la poezia care l-a precedat, pentru a aj unge, din nou, la poetica Începu turllor etuinesciena'". 
Exerciţiul -- ca să zicem asllel îi arc in vedere pe trei dintre poetii epocii pre-emlneselen e 
(Bolllac, Ca tlna şi Slhlea nu), a căror alegere nu întru lotul justificată are urmări şi în planul 
argumentaţiei. Un capitol introductiv teoretizează pc marginea "paradoxului poet ului minor" 
şi, fără a-şi propune să aducă lucruri noi, oferă nu o justificare a alegerii, ci o acoperire Îl! plan 
teoretic, de care poate nu ar fi Iost nevoie, Mai cut-ind ar fi fost utilă o expllcare a selecţie I 
punctelor de reper pre-eminescienc: de ce Ca Li na şi nu Creţearil1", ori Hadu Ionescu, de ce 
Slhleanu si lIU Mihail Zamfirescu ori N, Nlcoleauu '! Pentru că cxist.ă o stratificare si a mi no- 
rilor , care sînt "minori mici" sau "minori mari", cu o importanţă corespunzătoare in c1mpu I 
creării tradiţiei ori al ruperii de tradiţie, Oricîtă importanţă ar avea Catina, IlU se poate extrage 
din versurile lui mai mult decît ceea ce sint şi numele său, ca şi al lui Slhleanu, va fi nu o 
dală "uitat" de Elena Tacciu. Din punctul de vedere al istoriei literaturii române, Catlna ori 
Sihlcanu, consideraţi fiecare în parte, rămîn mai puţin semnificativi pentru evolut la către em i- 
ncscianisrn. Nu însă şi Bolliac, pe care se sprijină îndeosebi argumcntaroa Elenei Taccin, 
constrînsă să apeleze cîteodată şi la Bolintlneanu, I-Ieliade Hăd ulescu, C,A. Hosctl.l nu atît 
pentru a lărgi CÎmpul de cercetare, cît pentru a mentlune lucrarea în sfera propusă :"a urmări 
Bildungsromanul unor atitudini, Leme şi simboluri, de la schlţ.ele unor paşoptiş.Liţpînă la suh ll- 
niereu eml nesclană". ,? 

Inlrînd în sfera unor determlnărt Imponderabile, ElenLl Tacei\! circulllsc'rie lirica celor 
trei minori "În zona estetic:l a unui romantism haroc, flamboaianL", veninQ" cu uu punct ele 
vedere care interesează nu Humai versurile lui Bo!liac, Catina ori Sihleallu, dar întreaga 
noastră literaturii din secolul lrecut, Anume că o parte a poeziei paşoptisţe şi postpaşopliste, 
,dimpreună cu poezia emineseiarul de inceput se alirnenleazl'i elin date pslr1ho-sociale baroce : 
"impactul interior, starea de criză, mobililatea izvorîtă dintr-uu acut sentiment al eadueităţii 
formelor reale, antinomiile csclIţă-aparenţ,'i, spirlt-materie [,,,] se refulează în forme luxu- 
riunte privite drept compensare şi refugiu Îl! fa\.a precarităţii exislcnţ.iale". Perspectiva deschisă 
- şi frllclU'icată - de Elena Taecill are avantajul de a uni o întreagă epoc{l sub smul1ul unei 
caracteristici literare generată de stări sociale corespullzătoare şi de a dovedi aplicarea cu 
supleţe a unor determillări, uneori prea rigide, ale isLoriei literare, Dar şi dezavantajul de-a 
încălca, poate, pe alocnri, fapte oferite tot de evolu!:ia literaturii noastre, 

Analiza )H1or teme, motive şi simboluri îi permite Elenei Tacciu să fructifice o metodologie 
aplicalr1 eu succes în studiile anterioare, Dar, de data aceasla, rămînem eumva eu impresia 
,elaboralului crud, a Îndatorării os tentative fa \ll ele un model analitic de care desprinderea 
se face anevoios, FCllomenologia hachelal'cliană are, desigur, cîteva mari avantaje şi J ,p, Hiehard 
a clcmonstrat-o cu fineţe. A riimlne Însă prea mult În sfera tcnuiuologiei fenomenologice, a 
Încerea descoperirea funcţiei pt'Ofunde a imaginii în opera uuui "minor intel' minores" pare 
mai curind un pur exerciPu melodologie. Din acest pune[ de vedere, spre deosebire de pl'i- 
mele dOU{1 volume - mai ales de al doilea noul studiu al Elenei Tacciu pare mai puţin o 
cunoaşLere a celor Lrei minori şi a raporturiloI' JOI' Cll Eminescu, daI' luai curlnd o Slllntl de 
al'abcseuri cu motive -- din cînd în dud-,- şi din vel'sml1e, precare, ale celOl' trei poeţi şi din 
,ale îneputul'il()r poeziei erninescienc. D,;n această întreprindere, pui alătnri de nmne eli largă 
.circulaţie, CatinH şi Sihleanu (mai pnţin Bolliac) sînt realmente striviţi, reduşI la o scară ea re 



este alta decît aceea a literaturii noastre din secolul al XIX-lea. Impresia persistă, din păcate 
pe lot parcursul volumului, oricîte precautli ar lua Elena Tacclu. Dar, s-ar putea zice, acesta 
este riscul rnlnorului. .. Replică perfectă, dar problema priveşte modalttăţlle de abordare Il 
operei .Ior şi, dintre toate, fenon](nologja mi se pare mai putin indicată. în ciuda aceste i 
nepotriviri, analizele Elenei Tacciu sînt d.inl.re cele mal fine şi mai precise, relevînd adesea 
înţelesuri profunde şi trălrt autentice. cu deosebire la Bolliac. Din acest punct de veder e, cel 
mai realizat este capitolul dedicat celor Trei simboluri.' stiuca, vulturul şi Mira, unde Incurshuule 
arhetipale descoperă cîteva linii de fOl'ţ11, capabile să contureze un peisaj liric preeminesctnn, 
eu nebănulte resurse imagistice, asimilate de Eminescu într-o structură nouă, plină de viaţă 
şi prospetime. Una dintre concluziile Elenei Tacci u : "gigantismul antropomorrlc al Slilleii 
artlzanalo ajunge să definească la Eminescu structuri rnetariztcc. pornind, de la un simplu 
accident al uuiversulut montan românesc, invocat mal ales pictural de predecesorii săi", 

Nu lipsesc din studiul Elenei Tacciu nuarrţărtle şi punerile la punct În diverse chestiun i 
făcute cu sobrietatea stăpînirii mijloacelor analitice, cu sentimentul domlnărtl analogiifo r 
tentante dar gratuite, la care Îndeamnă, nu o dată, critica arhetipală. Haportarca la contextul 
social-istoric este evidentă în capitolul Dacia Felix, unde analogiile dintre cei trei poeţi şi 
Inceputurile poeziei eminesciene sint puse în evidenţă cu discernămînt, pe baza unor incur- 
siunl fertile. 

Este adevărat că nu totdeauna Elena Tacciu se păstrează în linia analizelor arhetipale, 
păşind şi pc terenul analizelor stilistice, prozodice, sociologice, chiar pe terenul psihanaltzel, 
dar parc să fi fost constrînsă la aceasta nu numai de insuficienţele metodei, ci şi de precaritatea 
materialului imagistic supus analizei. în orlce caz, din numeroasele pagini parcurse, Elena 
Tacciu, a sintetizat esenţialul, expuntndu-şl concluziile cu o elegantă coerenţă. Teme şi motive' 
principale ale Iiricii postpaşoptistc sint investigate minuţios, contribuindu-se la stabilirea unor 
jaloane viabile într-o arie literară desconsiderată de cei mai multi, dar care va intra, datorită 
şi studiului Elenei Tueciu, cu drepturile ce i se cuvin, In istoria literaturii noastre, 
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FLORIN MARCU - CONSTANT iMANEC1\., Dicţionar de neologisme, ediţia 3 JII-a, 
Bucureşti, Editura Academiei Hepublicii Socialiste România, 1978, 1168 Il. 

In Editura Academiei, a apărut a treia ediţ.ie a Dicţionarului de neologisme. Nu mai este 
cazul să subliniem necesitatea, rolul, bogăţia şi importanta ncologlsrnclor şi a unei lucrări 
Iextcograrlce care să le selecţioneze, să le indice originea şi să le definească. Vom reafirm a 
numai faptul că un asemenea dlctlonar este oricind şi oriunde binevenit şi aşteptat cu interes 
ele toţi cititorii, indiferent de vîrstă, ele pregătire, de preocupări. 

Deşi, in literatura de speclalltate, s-au editat, in ultima vreme, numeroase dlctlouure, 
glosare, lexicoane sau cnclclopedti, mai ample sau mai reduse ca intindere, cu caracter ştl ln., 
ţlric mai riguros (Dicţionarul Academiei) sau mat popular (Dictionarul etcplicatio al limbii 
române -_.' DEX), precum şi o serie de dicţionare speciale (economic, politic, diplomatle, 
de biologic, de chimie, de fizică etc.), lucrarea pe care o semnalăm - prin bogăţia, prin diver- 
sitatea şi prin larga ei cuprindere - a inregistrat, chiar de la lansarea ei în librării, un succes. 

Epuizarea atit de rapidă a celor două ediţii anterioare, apărute În 1961, respectiv 1966, 
la Editura ştiinţifică, şi completarea listei de cuvinte cu noi termeni, acumulaţl în răstimpul 
care s-a scurs de la ultima ediţie, reclificările, completărlle, precizările şi Imbuuă tătirflc 
aduse definiţiilor sali schemelor unor cuvinte sint argumente suf'Icicnte care să susţină păre- 
ren că ne aflăm în faţa unei lucrări de valoare. La aceasta a contribuit Iără îndoială -- şi 
ajutorul de care a beneficiat din partea unor lucrări lexicngrafice de prestiglu, publicate 
Intre timp, cum stnt, de pildă, Dicţionarul limbii române (M, N, O, P, H), Dic!ionarul enci- 
clopedic român, In patru volume, M icul Dictionar EnCiclopedic (e"diţia 1) şi -- Îndeosebi - D ic- 
tionarul explicatii) al limbii romtine -, pe care recentul dicţionar de neologisme le-a folosit, 
dar pe care -- fapt destul de regretabil -- autorii lucrării au omis să le mcnţ.ioneze In Prefa!ă. 
Toate acestea au făcnt ca volumul Sk1 se dubleze aproape, In ceea ce priveşte numărul de 
pagini (şi -- pineinţeles -.- de cuvinte), să-şi îmbunătăţească definiţ.iile şi ealitntea redactării 
1n general, g(1 fie "adus In zi". 

LLIl'girea listei de cuvinte s-a făcut pe seama excepţionalei creşteri a lexiclllui contempo- 
ran, reflex imediat şi previzibil al dezvoltării economiei, ştiinţei şi culturii. 
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Da l.ă fiind evidenta tcndtntă de unlf'Icare, pe scară in Inrnat lona lă, a vocahularu lu L 
cele mai multe dintre ncologismel(' curente din limba română cuprinse în Dicţionarul de' 
ucoloqisme se găsesc, în forme ielentice sau foarte apropiate, in mai toate limbiie moderne. Este 
important de subliniat faptul că majoritatea cuvintelor noi indiferent din care Iim b ă 
parvin _. sînt de origine latină (sau greceşti, pătrunse prin latină). Vocabularul este astfel 
Ia t.inlza t, sltuatie care ridică prrst lglul limbilor romanlcc în cadrul limbilor lumii şi grăbeşte 
procesul (le unificare. 

Autorii Dicţionaruiu i au considerat ncologisrn« toate formaţ.iile lexicale nou ivite în 
limhă, fie pe calea impi-nmutulul (brtcterie, dribliruţ, tnarketiriq ), fie formate in intcrtor-ul limbii, 
prin derivare cu sufixe şi cu prefixe sau prin compunere (ciobotecă, pericarpat ic, telcrc porter) 

Spre deosebire ele ediţiile precedente, actuala ediţie. a l rici.ionat ului de neologisme a eliminat 
tehnica lexicogratlcă a def lni ril prin sinonime, înlocuind-o cu definiţii explieat.lve, uneori 
cu caracter cneiclopedlc. Tot ea o nou late semnalăm includerea În dicţionar a tuturor e lerne.u- 
lelor de compunere cu ajutorul cărora se Iormează un număr deosebit de mare de cuvinte, 
procedeu modern şi foarte productiv de Îmbogăţ.ire 3 vocabularulut, care d,) astfel posibilitatea 
cititorului să-şt explice singur serii Intregi de termeni noi. În legătură C11 elementele de corn- 
punere este demn de relevat inovat la autorilor de a le fi înregistrat aUt pe cele iniţiale, eu 
specificarea "prim" (ţiseudo-, ţieri-, tnicro-, Iacto-, rclro-; [Uo-), cît şi pe cele finale, cu precizarea 
"secund" t-îit, -tecă, -lalie, -log, -pedic), 

Inventarierea tuturor segmentelor f'ormat.lve pune în evldenţ.ă, pc de () pa rl.e, numărul 
lor extraordinar de mare in ansam hlu l vocabularului neologic, capacttatea lor infinită de a 
alcăt.ul cuvinte noi şi originea lor grec o-latină, iar, pe de altă parte, procesul din ce în ce mai 
acLiv, mai productiv şi mai unitar ele Internaţlonallzare a lexiculul în general. 

Un alt aspect pozitiv Il constituie păstrarea şi adîncirea principiului etunuloglei multiple, 
principiu care explică pătrunderea In limba noastră, concomitent sau Ia epoci dUerite, a ace- 
luiaşi cuvînt pe mai multe căi. !'\icăicl'i mai bine decît Intr-un dicţionar de neologisme nil poa te 
fi mai clar probată i vertt icată valabilitatea şi superioritatea acestui principiu, care rezolvă 
convingător sute de etimologii româneşti. 

Cum era şi firesc, o lucrare de asemenea proportii şi cu un asemenea grad de dificultate 
nu putea fi scutită de unele erori, de nejustificate omisiuni, de explicaţii etimologiee dlscrrtubile, 
de incol1secvenţ.e În tratarea unor cuvinte etc. Fără a avea pretentia să epuizăm sau să ierarhi-o 
zăm observaţiile noastre, In rindurile' ce urmează V0111 încerca să. prezentăm unele aspect c 
desprinse din analiza Dict ionarulu i de neoloyisme. 

a) Siliollimia. Deşi, în Prefaţă. se afirmă că lucrarea "a fost elaborată în baza unei tehnid 
lexieografice prin care se exclude aproape intotdeaunH apelul la definiţ:iile sinonill1iee", în 
pracLică, in corpul dictionarului, nenumărate sînt cazurile în care această m.o<ialitate precisă, 
directă şi economică de identificare a termenilor este folosită, şi nu numai înstuaţiile-lill1ită. 
După părerea noastră, greşeala rezidă nu jn abaLerea de la pdncipiul enunţa;€' de aulori, ci, 
mai degrabă, In ambiţ.ia lor de a-l respinge, de a se Ieri de el, eu atît mai miilt cu cît, Într-un 
asemenea tip de dicţjonar, definiţia sillonilllicl şi-ar fi putut demonstra utilitatea. 

In glosarea unor cuvinte interesează mai puţin modalităţile de a prezenta acest proees ; 
ceea ce prezintă intr-adevăr imporlanţ.ă sint fidelitatea, eorectitudinea, pr{lprietatea sensurilor 
cu care explicăm termenii inregistraţi. Tocmai, de aceea, la IeI ele bine poate fi utilizată defi- 
niţia elasică, cu gen proxim şi diferenţă speciIidt, precum şi definiţ.iile prin sinonime ori serii 
sinonimîce, prin analogii, asociaţii, antol1ime sau chiar -- la plante şi la animale - numai prin 
denumirile latineşti preluate din ştiinţele care se oeupă eu studierea şi eu clasificarea respecti- 
velor categorii de num c. Definiţia sinoIlimieă, totală sau parţială, este mijlocul cel mai simplu 
i IlIai clar, mai accesibil şi mai direct de cxplieare a sensurilor cuvintelor. Tocmai din aeeas Iă 
cauză, nu înţelegem refuzul autorilor de a-l folosi. "Intoleranţa" pentru sirlOuimie .- ea mod de 
definire a ncologismelor este 1118ă-- din ferieil'c -- numai teoretică; în practică, aşa după cum 
am spus, acest principiu nu este respectat. CI., in spr.ijinul afirmaţi ei noastre, cuvinte ea: 
nanosomie, nara, naratiune, narină, llaturalizatie, ni/ratie, numărabil, nul, ovoid, O[Joidal, 
oJ"ogencză, ozonizator, sllperarbilru, sUbdilJide, submicron, insoluen!ă, insistent, inso/cnjd şi multe, 
ITI uIte altele. 

b) Omonimia. Un alL aspeet disculabilin lucrarea pc care () reeenzăl1l este legat de 
modul în care a fost rezolvată problema omonimelor. Dacă este adevărat că omonimeie sint 
"cuvintele care au aceeaşi formă şî aceeaşi pronunţare şi care diferă ca sens şi ca origine", 
Inregistrarea lor făcîndu-se, de obicei, cu cifre la umil.r (cum se spline in limbaj lexicografic), 
nu aşa a procedat Dicjiolwrul de neologisme in foarte numeroase cazuri, in eaTe această mal'care 
se impunea. S-a notat astfel numai cînd similitudinea exista şi in privinţ.a categoriei gram a Licale, 
ca In exemplele: CO\lISARl 5.111. "ofiţer de poliţie", COMISAR" S.I11. "persoană imputernicită 



ele guvern eu munci politice, În trecut, În tr.n.s.s."; NIAncAl s.f , "semn distinctiv", ",rAncA" 
s.I. "unitate monetară", MAHC.\3 s.r. "provincie în unele stat e feuda le? : OPERt\,l s.r .. .acţ iune, 
lucrare", OPEHA2 s.I. "lucrDre muztcală': : TIFON" S.Jl. ,,(.esătură rară pentru pansamente", 
TIFON" s.n. "aparat pentru producerea semnalelor acusticc" etc. După părerea noastră, ar fi 
trebuit să fie considerate omonime, şi marcate ca atare, şi cuvinte ca: CHIT s.n. "pastă de 
lipit", CInT adv. "achitat"; CHITON s.rn. "moluscă", CHITON s.n, "tunicii"; COC s.m. 
"lJadcrie.", COC 8.n. "pieptăn:Hurii"; COD s.rn. "peşte", COD s.n. "culegere dc legi"; co.vrrs 
8.111. "reprezentant comercial", COMIS s.n. "confiscare"; COMITE s.rn. "şef al unui comll a L", 
CO:\lITE vh. ,,<1 săvirşt'"; GHAF 5.fI. ,.reprezentare gral'ieă", GHAF s.m , "conte german"; 
:VIAHŞ S.I1. "mers", MAHŞ int.crj. "pleac:l"; MASIV 5,11. "munte",.vliSIV ad]. "foarte mare"; 
l'vlEMBHU 5.111. "indiviei", MEMBHU s.u , "mfldular" et c., precum şi la substantlvete omonime 
cu elementele ele compunere corespunzătoare de tipul: MICHO s.f'. "microradiografie" şi 
;\llCHO- (tnicromolcculă ) ; HADIO s.n. "radioreceptor" şi HADIO- (radiojnrnal ) ; SUPEI{ 
arl] . "foarte" şi SC-PEg- (su penuaqazin) ; TAXI s.n. "maşină" şi TAXI- (La xirnetru ) etc., 
fapt, care, pc de o parte, ar 1'i consemnat ornonimia ca fenomen semantic bine reprezentat 
În limba fOmftnă, iar, pe de altă parte, ar fi facilitat consultarea dtctlonarulut şi ar fi Irnp le- 
dlca t str ccururca unor Inconsecvent c. Autorii au trădat, nu de puţine ori, norma tehnică a dop- 
tatii: fie notrnd clfrele.şl a l unci cînd categoriile gramaticale erau diferite (HEGAU s.n. "raft", 
HEGAL2 s.n. "banchet", HEGAL3 a dj. "regesc;;), fie, dimpotrivă, omiţînd Indicarea acestor 
·c·jl"rcla cuvintele cu forme şi cu eategorii gramattcalc identice şi unde aceşti indici numerici 
ar Ii trebuit S[, fie notaţi. 

Punctu l vulnerabil în problema omonimelor se află ca şi la aceea asinonlmclor porn e- 
nltă mai sus nu în modul diferit ele tratare a lor faţă de lexlcogrnlia natlonală şi de cea 
internaţională, ci în considerarea drept omonime şi - consecinţă firească o •• elaborarea în arti- cole separate, a unor cuvinte, care, de fapt, sînt sensuri sau nuanţe semantice (mai apropiate 
sau mai Îndepărtate) ale aceluiaşi cuvînt, eli acelaşi etirnun. Astfel se prezintă, de pll dă, 
·CO.vlISAHl şi COMISAH' (pomenite mai sus), clar, despre această problemă vom discuta mai 
mult 1:J paragraful care se referă la etimologie. 

. c) Compunerea. Precizînd, mai Intii, cii ideea de a înregistra elementele de compunere _. 
i niţ.iale şi finale o_·.nu constituie o noutate lexicografică (cum este ea prezentată de autorii dic- 
ţionarului în discuţie), subscriern şi noi la părerea cii includerea acestor segmente Iormative in 
Die/ionaml de neologisme este binevenit, nwi ales dacă ne gindim la imensul rol jucat de ele 
in lexicul contemporan, unde, datorită capacităţii lor - practic in epuiza bile .- de a crea cuvin- 
te noi, ele sporesc în permanenţii listele cle euvinle ale dicţionarelor. Credem, totuşi, c{r în 
lucrarea de fal.ă s,a mers mult prea departe cu acceptarea lor, şi că inregistrarea lor neselecliv{\, 
înt:r-Ull d(cţ.ionar românesc, cstc un abw şi o eroare. S-ar fi impus.o mai atent{r analiză a acestor 
elemente de compunere, astfel Încît sa fie reţinute numai acelea care interesează lexicul româ- 
nesc, adică acelea care au creat formaţii lexkale pc ieren propriu şi s-au integrat sistem ulni 
limbii nOflstre. Includerea tullll'or elementelor de compunere, preluate din diverse dicţionare 
străine sau din lucrări ele formarea cuvintelor, de asemenea strl'iine, este o greşeală şi ea nu 
refleelă nicideell111 realitatea vocabularului romflllesc. latil spre exemplificare, cîteva asemenea 
elemente ele eompullcre : -caust, cllili-, condro-, enea-, eno-, flebo-, hop/o-, odo-, orhi-, sca/o-. 
1r,1Iamo-, Irafo- eLe. Dealtfel, tot in acest dicţionar, au fost incluse, de-a valma, şi numeroase 
prefixe 'şi sufixe, care nu-şi aveau locul aicL Inventarierea aeleviil'atelol' elemente de corupu- 
nere, în urnlll unei riguroase analize, şi-ar fi dovedit şi mai evident însemnătatea şi utilitatea 
într-ull tratat: de formarea cuvintelor, eventual, şi în acest Dicţionar de neologisme, ca o anexă, 
Ia sfîrşitul lucrării. 

d) GLlIJinte şi expresii slrâinc. Praetica indudcrii într-un dicţ.ionur uzual allimhii romfmc 
a unor cuvinte şi expresii sirilinc nu este nouii şi nici un este greşită, atunci eînd nu depiişeşte 
un allumit prag şi nil este f;'icută fără diseernămînl. Cînd însă num'lrul lor înăbuşă luerarea Şi 
eînd preluarea .neeontrolată a unor neologisme ameninţă fizionomia, structura şi purilatea voca_ 
bularului romfUlcsc, se impune ea tltenţia. grija şi competenta specialistului lexicograf siLşi 
exercite responsabilitatea. Nu putem accepta ideea de a primi, cu atîta uşurin!:ă, toate CUVin_ 
tele şi toate expresiile ,,la mod:r" (indiferent ele limba elin care provin), toate barbarismele frec- 
vente în ullele dicţionare străine. Creşterea numărului de cuvinte al aelualului Dicţionar de 
neologisme s-a realizat - din nenorocire - pc seama a numeroase asemenea formaţii şi con- 
strucţii lexicale, care, în foarte multe situnţ.ii, nu au ce căuta Într-urI dkţiouar romanesc. Ce rost 
au In acest dictionar cuvinte ca: swcef, Irer/d, lakling, sUllopsig, cuan, deadwood. lanellard, 
fwmmcrless, kibbu{z, gadgel, sllaping, shdland, sllodd!J, slwreting, slwking, s[llmalo, syrafilta 
ete. etc. sau expresii ca : b08S wilLdjammcr, hot do{/, hot jaZz, fmIlY-{Ii.1lry, laim-ollt, 1Jubi !fratia, 
jwnbo-jel, jllke-box, halllc cO!.zillrc, lzal-trick, jam-session, no man's la lUi, nOlwelie lJaguc etc. etc. 

._------_._----------- 
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Şi apoi, care sînt limbile din care recentul Tiiciionnr dt: ncoloqisme a transportat, C\1 atîta uşu- 
rinţ ă, a l itea cuvinte şi expresii străine? Pe primul loc se află limba engleză, după care urmează 
franceza şi italiana, 111ai puţin spaniola, toate acestea crelnd o falsă imagine despre compozttta 
lexiculul românesc. .Apctitul" pentru aceste achiz.iţti lexicale, lărgirea artificială a listei de 
cuvinte a dicţionarului, lipsa de discernămînt în acceptarea lor sint tncornpatibtle cu starea 
actuală a lexicu lui românesc, a limbii literare aspectul cel mai coreel şi ce! mai ingrijit al 
limbii naţionale, Includerea lor necon l rolată ştiinţific este la fel de condamnabilă ca şi refuzul 
de a le studia şi de a le introduce în lexic pe cele uzuale. Este de neînţeles (şi de ncadm is} 
cum au putut autorii lucrării să abandoneze concepţta, instituită de mult In le x ico graf ia rurn â- 
nească, de a cultiva limba, de a o păstra şi de a nu permite infiltrarca străinlsmclor (atunci 
cînd nu este nevoie) şi de a TIU o transforma Într-un depozit de cuvinte aduna Le la întîmplare 
şi fără nici o juslifieare." 

c) Temiinoloqia şiiiniiţică. Deltcitară nt s-a părut şi reflectarea în Dicţionarul de neologisme 
a terminologiei tehnico-ştiinţifice, In sensul cel mai larg al cuvintului. Nu intenttoriăm să pre- 
zentăm inventarul cuvintelor şi sensuri lor care arfi trebutt să figureze in această lucrare şi care, 
dintr-un motiv sau altul, nu au fost rnregistrute. Vom semnala numai citeva dintre acelea care, 
după părerea noastră. nu ar fi trebuit să lipsească şi vom insista asupra opiniei el! absenţa 
lor, ca şi a allora, dintr-o operă lextcograrică ce poartă înscris pe pagina-titlu anul 1978 este , 
cel puţin, surprinzătoare. Obiecţ.ia noastră se îndreaptă nu numai spre domeniile strict tehnice 
sau productive. ci şi spre terminologia de specialitate din ramuri mai largi ale ştiinţei, culturii 
şi artei, cum ar fi, de exemplu, blologia, biochimia, ecologia, economia, artele plastice, critica 
literară etc, Ne vom limita numai la vciteva cuvinte, luate la l ntlmplare : macromolcculă, 
redocartoţilie, daciada, panchiiiez, panarab, antiliieraiură, arheii pul; aiaşant, circularilate. demi- 
iizant, âioaoan), esenţializat. exorcizant, ţciişizani, imo culare, handicapat, incitant, iticonţort, 
inconîormism, inconţundabil, incontrolabil, incadrabtl, fameni, loqoreic, ludotecă, tuinimul i- 
zator, ordonaior, persiîlani, protocronism, radiralilate, probletnulizanl, titual izu, r itualizare, ruti- 
nier, scnteniiozitaic. subiextual, teoretizant, neleitarism, surdinizare, stoechinometrie, topos etc. etc. 

f) Rtitnoloqia, Compartimentul cel mai vulnerabil al recentului Dictionar de nl;-;i 
este cel in care se indică originea cuvintelor, Nu vom reveni asupra aspectelor pozitive, subli- 
niate la începutul prezcntării noastre, legate de larga folosire a etimologiei mu ltiplc, ele rec- 
titlcările făcu le la e tlmologlile unor cuvinte cărora li s-au dat explicaţii greşite în ediţiile ante- 
rloare sau de eomplctările şi precizările aduse altora (şi - spre lauda autorilor _. sînt destul 
de multe şi de pertinente), vom face numai cîteva 1I100hste observaţii de principiu, deoarece 
in spaţiul rezervat unei recenzii nu ne putem permite mai mult. 

De la început linem să reafirmăm că pentru numeroasele erori şi incertitudini prezente In 
Dicţionarul de neologisme există o singură şi tristă explicaţie: 1 i P sau n u id i e ţ i o na.r 
e tim 01 () g i c, şti i n ţ i fi c, c om p 1 e t şi a u.t ori Z fi t, capabil să;ducă lumină 
şi precizie, cu competenţă, In problema aUt de spinoasă şi de controversată a etirllologiilor. Dar, 
chiar în condiţ.iile absenţei unei asemenea lucr{lri de care avem atîta nevoie,: Rlltorii Dicţiona- 
,mlui de neologisme sînt vinovaţi pentru faptul c.ă au nesocotit unele lucrări ş1!iinţifiee care le-ar 
fi putut oferi ajutorul necesar. Este vorba de Dic(ional'ullimbii române (DLR), literele apărute 
M, N, O, 1")' Pz' Pa, H, Dicţionarul explica!i11 al limbii române (DEX, AUcul Dicţionar 
EnCiclopedic şi altele, ca să nu mai vorbesc de unele dieţionare străine (Petit Robert, 
Lexis ele.). 

Pentru ea observaţiile noastre să nu ocupe prea mult spaţiu şi mai ales pentru că nu 
putem analiza toate "cazurile", vom Încerca să le grupăm pe probleme mai generale şi le vom 
ilust1'3 eu exemple extrase din lucrarea in discuţie: 

_ .. scindarea unor cuvinte şi redactarea lor În articole separate în cOl1diţ.iilc în care etimo- 
Iogia cOlllună şi evoluţia semantică arătau ct'i esle vorha de unul şi acelaşi cuvînt: HEI ,IOTROP 
s.m . .,plantă exotiel!", HELIOTHOP S.I1, "materie coIorantă" « fI'. heliolrope); MEMOTIIU 
S.I1 ... expunere asupra unej probleme", Mlnl0FUI S.I1. pl. "scriere rnemorialisticlt" (lat. mCln() 
rium, fI'. memoire); MADA:vr s.L .,doarnn{t", MADAMA s.t. "femeie de moravuri uşoare" 
« fr, ll1adame); MAGAZINl S.I1. "prăvălie", MAGAZIN2 g,n. "publicaţie periodică" «fI'. 
Jl1a!lasin); NOHMAL adj. "fircsc, natural", NOHMALA s,L .. clreapHt" «fI'. normal, lat. 
normalis, it. !lorma!e) ; NOCTURN adj, ..de noapte", NOCTURNA s.L "piesă muzicala: com- 
petiţie sportivă care se desfăşoară seara" « fI'. noc/llrnc, lat, llociufllllS); 

-- conccntrarea sub un singur cuvînt-titlu a două sau trei articole de dicţionar eu eti- 
mologii diferIte. fapt care le-ar fi dat dreptul să fic redaeLatc separat: SECUNDAn adj. 
"accesoriu" ; "al doilea" «fI'. secolle/aire, lat.. secun(/arills) ; s,n. "acul ccasorniclIllli" « secundă 

suf. -ar); PLANA vh. "a pluti" « fI'. planc)') ; "a netezi o piatră" «fI'. planel' - alt 
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1'0 NTA vb. ,,:1 marea prezenţa" «:fr. pointerr ; " a miza la jocurile de noroc" « Ir, 
HADIA v h , ,.a emite raze" «lat. rad.iare, fr. ra-i ier ): .. fi scoate din evldentă" «fr. 

folosirea exagerat de f rccventă a formulei "el. iuc:erlă" (= climologie tncertă), chiar 
atunci dnd explle;Jţ.ia prin resurse interne S-3,' fi putut da foarte simplu, clar, plauzibil 
(miniţusta, uiiniţoiteion, miniprobtemă, tninirecit al, tninironian, rnittiichnician, tninitemă etc.), 

Neelar este şi crlteri ul după care unele cuvinte f'orm a te cu elemente de compunere 
au fost induse în dlcţ.io nar, inr altele nu. De ce apar, de exemplu, nonbeiioerant, nonb diqcratuă, 
uonconţormi sm, nonţ'iqnrat io, noriinteroeulie, nonsens, nonnaloare, nonoiolcnt, nonoiotenţă, dar 
altele (destul de numeroase) au fosl omise. La fel, cornpuselc cu pari- ( pananierican, parte/mic, 
pancienisticv panqermanic, panslanisni, panronianie, pansian, ţut nsl anist ), dar nu au fost inregts- 
strate : panasiat ic, puncliinez; pal/arab etc. 

Şi alte aspecte ar merita să fie puse în discntte, ca, de pildă, Iuconsecventu eu care 
autorii D'ict io nurulu i şi-au manifestat atitudi.nea faţă de cuvintele străine. Astfel: tctă, nursâ, 
outsider , best scller, happu-end, [ukc-box: poartă indicaţia: (nngl lcism), dar lotu; dr inck, science- 
[ict ion; terin-oui, »crbi gratia, wiriJ1g, urind-kanier , dciiuj, [lash, briygi, buld.itu], consult iruţ , 
ţlashback, Itot-Irick nu sînt însoţite de nici o indicaţie care s,1 reflecte poziţia redactnrtlor 
faţă de res pect.lvele cuvinte. Supără, de asemenea. unele greşeli de tipar, unele rcda ctărI 
stufoase sau prea simpliste şi alte deficicrrte. mai mult sau rnui puţin grave. 

* 

Observaţiile menţionate mai sus sînt numal e1Leva dintre cele care s-ar putea face 
Dic!ionarului de llIologisme. Chiar cu greşelile pe care le are, noua lucrare lexicografică apă- 
rută la Editura Academiei este o întreprindere merituoasă şi utilă, care se cuvine să fie 
considerat!l o valoroasă eonlribuţie la tezaurul lexicografic ]'OllUÎl)eSC contemporan. 

Luiza Serile 

EUGENE A. NIDA, Compoueniial Ana1usis of lVlcaning. ,in Introdllc/ion 10 semantic 
Structures. }\fouton, The Haglle-Paris, 1975, 272 p. 

Urmărirea unor scopuri praetiee, in vederea delimită.rii şi analiză.rii sens ului unităţilor 
lexicale, şi oferirea unor repere necesare in rezolvarea problemelor legate de traducere, sînt 
eoordonatele principale ale lucrărilor lui Eugene A. Nida. 

In GOIll{Jol1cnfial alla!ysis of' meaIlill{j, Nida intenţionează un îndrumar (sinteză a expe- 
rienţei proprii şi a eoncluz.iilor la care au ajuns alţi analişti) ln determinarea trăsăturilor esen- 
ţiale ale lnţ.elesuluI. cu destinaţia explicită de a furniza tradueălorilor metodologia şi mijloa- 
cele cerute de abordarea corectă a problemelor de bază, care apar în procesul traducerii dintr-o 
limbă In alta a unui text. Intenţiile pragmatiee, de a oferi un "manual", sînt evidenţ.iate de 
strucLura lucr:lrii, de maniera analitieă şi, mai ales, de culegerea de "probleme" cu care se 
încheie lucrarea, prin rezolvarea cărora se urmăreşte ca chestiunile discutate să fie retinute şi 
verificate. Cu toat.e acestea, deşi autorul !lU vizează. realizarea unei teorii semanlice a unei limb il 
naturale sau forma abstractă a uDel astfel de teorii, avem a face cu un studiu care se re- 
marcă deopotrivă prin trăsături generaHzante, ohiedivare teoretică şi explicitare argumentată. 
De altfel, este explicabil ea lucrurile să stea aşa, căci nu se poate pune problema sensului uni- 
tăţilor lexicale fără a fi stahilit teoretic ce note atribuim acestei noţiuni, sau fără a stabiB 
şirul relaţiilor polenţ.iale dintre sensuri şi, de asemenea, nu se pot analiza componentele sensulu i 
fără a avea In vedere referinta; astfel că, in această lucrare., majoritatea calegorii!or semantice 
51nt discutate, interpretate sau redistl'ihuite. 

Ca preambul la analitica sensllllli, Nida ahordează cîteva probleme legate de relatia din- 
tre sens şi unităţile lexic.ale, enumerind cele mai importante dificultăţi în stahilirea sensului 
prlneipal al unui cuvînt, in determinarea trăsăturilor specifice ale lntelesurilor Înrudite existente 
la cuvinte diferite şi lnconsiderarea unităţilor lexicale ea omofone, omografc sau cuvinte poli- 
semantice. Cu acelaşi, scop, el arată că cele mai multe inţelesuri se aplică la şiruri foarte mari 
de referenţi (le-am pute? numi elase de referel1ţi), prin aceasla posibilitatea de selectare a tră- 
săturilore pertinente spedfice fiind cu atit mai mull ingreuiată, Şi, cu toate acesLea, autorul! 
răspund acelora care al' dori o paritate de unu la unu, între referent şi inteles sau între sen- 
suri şi unităţile lexicale, că limbile naturale oferă, in forma În eare le eunoaştem, două mari, 
avntaje: o mare economie termino[ogică şi resurse mari de creativitate (v.p. 14). 
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Cîteva analize concrete îl duc pe autor in interesanta coneluzie că, .este natural ca dife- 
rite inţ.elesuri ale aceluiaşi cuvînt să fie in mod obtşnnit mult mai Îndepărtate dedt sint lll\{-' 
iesuril« lnrudite ale unor cuvinte diferite. Dacă situaţia n-ar fi fost aceasta, cornuntearca ar 
!imai putln etlcientă. Putem tolera mici diferente de înţeles între simboluri complet diferite, 
dar a avea diferenţe netnseumate ale inţeleslllui pentru diferitele tntrebutnţăr! "le aceluiaşi 
simbol, s-ar produce o mare probabilitate a inţelegerii crona le" (p. 1.'), nota 4). Valabilitatea 
acestei observaţii o putem constata oricînd analizăm distribuţia sensurl lnr într-un anumit do .. 
meniu semantic, unde ni se evidenţiază concret divergenţa sensurilor unui cuvînt, prin devierea 
de la un sens primar şi convergenta, pină la desemnarea aceloraşi eiase de rcrcren ţi , in cazul 
cuvintelor cu unul sau mai multe sensuri Inrudit.e. 

După Nida , sînt patru situatti principale în care înţdesul'ile 'înrudite se raporf.eazâ unul 
la altul: induziunea, Iutersccţla, întregirea (complementaritatea) şi conuguitatca, dinlre acestea 
rolul cel mai mare in stabilirea lriisăturilor clistinelive şi a componentelor sensului avînd-o 
ultima (p. 17 --1\J). 

Pe urmele lui Coseriu, care face distincţia Între Bedenttnuş (semnificaţie) i Bczcictuuuuţ 
(desemnare), dar slujindn-se şi de distincţia mai veche a lui Frege (pe care Insă nu-l are în 
vedere) dintre Situi (sens, înţeles) şi Beâeutniu), Nlda atrage atenţia asupra deoscblrtl (de [apt 
nu intotdeauna relevante pentru semantica lingvisticii) clintre inteles şi ref'erintă. în acest mod, 
dcl iniţ la scnsulnl lexical apare sensibil deosebită la Ntda , faţă de cea oferită ele alte lucrărt de 
specialitate din Ilteratura aurerieanărmat ales de lucrările lui N. Chomskv şi .J . .J. Katz}, unde 
rnţelcsul este subordonat fie factorilor sintactict. fie celor Iuucţ.lonali. "Inţelesul eousislă -- no- 
tează autorul în acea sumă speeifie structurată de trăsături cognitive, asociate cu unitatea 
lexicală, care face posibilă designarea tuturor dcnotatclor de către unita l ea lexicală în chestiune. 
Cu alte cuvinte, lnţclesul conslstă in acel set de trăsături conceptuale, necesare şi suficiente. 
care fac posibilă, pentru vorbi tor, separarea potcnţlalităţil rererenţlale a unei unităţi lexicale 
de aceea a oricărei alte unităţi, care poate tinde să ocupe o parte a' aceluiaşi domeniu semantlc" 
(p. 2G). Concepind astfel sensul lexical, Nida se apropie de W. Cha[c (v. Nlcaning and llte struc- 
iure oflanf!uage, 1970) şi neglijează, la fel ca acesta, elemenlele sintactice şi pragmatice cu care 
se poatc Îmhogăţi conţinutul semantic al cuvintelor in aeLul cOlIlunicării şi care pot constitui 
trăsăturile esenţiale ale unor categorii de cuvinte, care nu au sens referenţial (cuvintelc prag- 
matice, cuvintele de legătură de.). Aceastii viziune asupra inţelesului este însă amendat{t ulte- 
rior, prin trecerea de la nivelul conceptual la cel al structurii limbii, In aşa fel incit li se atribuie 
înţeles cuvint.elor numai in limitele conlrastcloi' sistematice cu alte cuvinte, carc distrihuie 
anumite triî.sătnl'Î cu ele, dar contrastează cu ele în privinţa altor Lri\sături. 

Situaţia este coneretizată In descompunerea sensul ni .În componente dia[f1wsUce şi com- 
ponente .wplimenlare (p. 33- 35). Componentele diagnostice servesc la distingera Înţelesului 
avut în vedere de alte sensuri, aparţ.inînd aceluiaşi domeniu. Pentru tată de exe'inplu, acestea 
sint: ,.de sex masculin", " o generaţie ascendcnLă faţă de ego" şi "linie directă:3 'descendenţei". 
Oricare din aceste componente ar fi Înlocuit, s-ar produce o schimbare atit diIlIJUllet de vedere 
eogniliv, cit şi o depăşire a sferei sensului respectiv in domeniul semantie din care face parte 
În structura generală a limbii. Am putea apropia suma elementelor diagnosVice ele sensul deno- 
tativ sau referenţial, dar, analizind Illodnllll care autorul concepe componc·ntcle suplimentare, 
(:onstatăm că o asemenea Identificare nu este posibilă. In eat.egorIa compollent.elor suplimen- 
tare se cuprind o serie ele informaţii de natură encIclopedic{t, care nu pot fi echivala te cu con- 
ţinutul atribuit de obicei sensullli conotaliv. Astfel de componente pentru lalil sînt: virsta la 
earc cineva poatc deveni tată, datoriile legale ale paternităţii etc. Aşadar, autorul consideră 
că numai ceea ce este marcat de contrastele strueturale constituie o parte a strlleturii limbii, 
restul informat.iilor ţ.inîlld numai de struct.ura culturii, In aşa fel incit, deşi există analogii 
între cele două slruetur.i, acestea llU se identifică. 

Componentele sllplimcnhtre cunosc două tipuri fundamentale: 1) cele care derivă de 
la natura referentului şi 2) cele ca['e derivă ele la natura unităţii lexicale întrebuinţa le pentru 
a desemna referentul. Din prima categorie fac parte componente de tip impresional ea: vulpe =c 
"vicleană", eline  "credincios" etc., în cea de il doua, se includ cticheUll'ile care se aplică uneori 
unităţilor lexicale, precum: pedant, colocvial, vulgar, arhaic, regional eLc., lntrucit ele nu se 
referă la rdcl'cnţi. ei la simboluri, dar fac parte din elasa componenţ.ilor suplimentari cog- 
nitivi. Idelltifieul'ea componenţiloI' I!olllingvistiei (suplimentari) se poate realiza, după Nida, 
prin analiza clase.i de ohiecte, din punctul de vedere al eunoaşterii comune şi ştiinţ.ifke. spre 
care este oriental sensul unităţii lexieale. 

Patru procese lingvistice sint iUlplicale în analitiea lnţ.e1c8ului: nominaţia (naminy), 
parafrazarea, definirea şi elasificarea. Cu privire la primul, autorul notează: "Procesul iHllni- 
naţ.iei este în anumite privinţe similar referinţ.ei, deşi perspectiva cste oarecum diferiti!. Hcfe- 
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rin ta este de obicel descrisă ea o relaţie stabllă Intre o unltate llngvlstlcă şi un referent, în vreme 
ce norninaţta este actul spccltlc al dcsemll;lrii unui astfel de rererent.," (p. !H). Pornind apoi 
de la tcoria .Jntcrpretautului'' a lui Clarles Pclrce, după care un sistem semiotic, ca cel al limbii 
naturale, are capacitatea de a-şi realiza propria analiză (prin convcrttrca lui in metalimbaj). 
şi f nndamcnt lnd teoretic paraf'razareav Ntda ajunge la concluzia că actul definirii este o [orm,'i 
lnal l: specializată a paraf'razei. Dar, la Nida, definiţ.ia t ăminc ln limitele structurale ale de1'inil,:iei 
logice şi deci in imposibilitatea de a se putea apllca tuturor un il.ăţi lor lexicale. De asemenea , 
claslficarea este prezentată tot în cadrele ei clasice. ea unitate a celor trei elemente stabtlite 
încă de Aristotel. 

Prin procedeele amintite, se unuărcşto stabilirea elementelor de diferenţiere, a contraslu-" 
lui pe baza căruia este distinctibil un anumit sens Într-o serie contiguă. Ca mijloc practic în 
această întreprindere este recomandată, în primul rînd, metoda mntriceală de sorginte Iogico- 
maternattcn. Procedînd astfel, se relevă că înţelesurile apart.lnlnd unor seturi contigue sînt dch- 
mitabile unul de altul, cel putin prlnt.r-un contrast relevant, în vreme ee, sensurile în rela ţle 
de incluziune sln l distincte unul de altul, îi] virtutea faptului e:l tnţelcsul inclus are cel puţin 
un eomponent diagnostic mai mult decît înţelesul eate il include. înţelesurile tntersectal.e silit 
de obicei numite sinonime; clrcumscrierea sinonimiei relaţiei de intersect!e relevă că a utorul 
nu admite identitalea Intre sensuri, chiar clrrd ali acelaşi referent (ref erint.ă), căci fiecare este 
limitat sau specificat de lntelcstu-lle altoi- termeni de pe acelaşi nivel sau de pe nivele diferite 
ale aceluiaşi domeniu semantic. Helaţ.iei de cornplementarlts te i se atribuie un rol mai mie In 
analiza sern a nl ică, limitat la trlcrea sensurilor untt.ăttlor lexicale polisemanttcc. 

Intre Intelesurile referenţial înrudite există, după autor, patru tipuri principale de relaţii ; 
derlvutia, înlocuirea, cxtensiunea figura tă şi Inmănnncherca perlf'erică t perl plicral ct nst er ituţţ . 
fu derlvnţ.lc, toate componentele esenţiale ale unei baze primordiale sînt incorpora te intr-un 
alt sens aparţinînd unui domeniu semantic difcrit. Aşa spre exemplu: CI studia reprezintă 
pentru student domeniul bază, ultimul alcătutnd domeniul derivat. în situaţia de faţ:], domeniu!; 
baza este o activitate, iar cel derivat o entitate (reprezentată printr-o persoanii şi traductibilă 
în formii generalizată prin "cineva care face x"). Tot de derivare ţine, după ;\lida, şi ceea ee 
Iloi uumim in mod obişnuit schimbarea .eategOl:iei gramaticale. Înlocuirea implică suhstitnţia 
a cel puţin un compollent de bază prin alt compol1ent, care modifică înţelesul dar nu presupune 
modificări ale domeniului semantic. Printr-un astfel dc procedeu se nasc opoziţ.iile structurale 
de tipul: duci'/dl1ccsă, tigm//igroaicâ sau Coco8/gâinâ. Prin extensiunea figurată, se realizează 
o modificare radicală a domeniilor semantice, căci are loc o l'einterpretare fie a unui compo- 
uent diagnostic, fie a unuia suplimentar (p. 122 şi 126-127). Aşa stau lucrurile, de exemplu, 
in caz.ullni cÎiIle din elltll!ţurile: acest animal eslc nu cîine şi X este lUt ciine. Cit priveşte înmă- 
nU!1cllerea periferică, aceasta prezintă un inţeles central, În jurul căruia se grupează mai multe 
înţelesuri periferice. O astfel de situape este exemplificată prill engl. coat, care arc trei sensuri 
de bază: .. haină, jachetă", "palton, pardesiu", .. blană" ; "pene (la p:'is{lri)", .. piele (Ia reptile)", 
"solzi (la peşti)" : "strat, înveliş, coajă". Deşi înţelesurile periferice pot aparţine unor domenii 
diJerlte, ele nu pot Ii considerate ca apar\.inind unor cuvinte OJllOl'one. deoareee exisl:{i un com- 
pOl1ent comun: "acoperire", care le face să fie înrudite (el. p. 12\l--J;lO). 

I'n parlea care suecede :H:cstei discuţii teoretice, Nida l'ealizeazfl o discuţie amplă asupra 
cuvîntului Tun (cu sensul de bază "a alergn"), folosindu-se de procedeele metodei lexicografice 
de inlerpretare a conţinutului cuvintelor (f1lJaliZfl şi separarea eontextelor .. gruparc3 contexte- 
lor in care scnsul aparţine aceluiaşi. domeniu şI are aceeaşi comportare sintactică, distincţiile 
la nivelele iricluse, desprinderea componentelor semantiee şi sinteza lor într-o perUnlză). Avem 
cu acest prilej confirmarea, ca In majoritatea lucr<lrilol' de scmantică, erI lexicografiaeste una, 
dintre cele mai complexe şi mai :llllIJle analize semantice, chiar dacă nu înlotdeauna aceasirt 
analizeI este făcutr1 cu toată rigoarea şi pînă la ultimele el consecinţ.e. 

Nlda considen'i detinqia lexicografic,1 ca unul din mijloacele prin care pot fi descrisa 
sll'ue(:nrile semantice, dar ca poate sau nu poate fi relevantă pentru un anumit scop particular 
de ana!iz[l. Holul unei defini ţii este aceIa de a arăta numai ceea ee dste ideal format pe baza 
dasei generice de identifieare ClI sfera mai largă (referin!a, am putea speeifica), ca o desigrwţ ie 
a domeniului relevant. Ia care se adaugă enumerarea componentelor distinctive ale sClJsului 
avul în vedere. Prin aceasta definiţia IlU se identifică intotdeauna. în concepţia aulorului, ('11 
t!eserierea structurilor sinLagmatice şi paradigmatice în eare se realizeazfl inţelesul. Fenomenul 
se cxplkă prin faptul cii, SPllsll.l nil isle un lilem In cine, ci o entitate cOllslituitfl din suma rela- 
ţiilor ('ontrastive (v.p. 151). 

Domeniile seJnantiee sînt definite de Eugene A. Nida pe baze logieo-grloseologiee, ci eşi 
cI respinge ideea unei taxonornii aprioricc în raport eu limba. De fapt, aid era nevoie, mai rl- 
grabă, de postulare:1 principiulUi după eare cunoaşterea ca form,'i ele manIreslal'e a gîndirii nu 
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se realizează Iudependnnt de formele limbii, în acest fel realitatea apare reflectată in procesele 
logica-lingvistice In clasificări de tipul: entităţi, animale, artefacte, evenimente, stări etc. 

Ordonarea sensurilor pe baza domeniilor semanliec Iael' ca acelaşi termen să fie discu ta t 
sub mai mult.e domenii diferite. Modelul realizat de autor, luînd ca bază vcrslunea grecească a 
Noului Testament, conţine trei su b diviztun! mari: En l ll.ă ţl, Evenimente, Abstracte, şi, deşi 
substa nţ.ial diferit de modelul preconizat de H. Hal lig' i W. von Wart b urg in BerJrifIs!/stem 
als Grundlaqc riie dic Lcxicoqro plrie, relevă aceeaşi teudintă de a substitui metodei alfabetic!' ol.iş- 
Imite pe cea notlcnală. O asemenea procedarr. es l.e susţ inută ele Nlda pe considcrentn l că limba 
lIl! exisLă ca o scrie de contexte scrise sau ea un flux al vorbirii; deşi importante, acestea 
nu sint deeîL manifestări ale limbii (adieă ceea ce nurnim În mod obişnuit parole). Limba însăşi 
există numai în rninţile acelora care o vorbesc, ca un sistem întipărit al coniportamentuhu 
verbal, iar analiza acestui tip trebnle făcută prin tehuiei conceptuale. În această. viziune, nu se 
pune problema prlorltătll semanticii, faţă de celelalte compartimente lingvistice, ei trebuie 
recunoscută independenţa structurală a acesteia, care nu poate fi legată de maniera partrcularn 
In care o lhubă lexiealizează inventarul ei conceptual, căct există evidente diferenţe între for- 
mele Jirnbii şi strurtura expel'ienţ.ei sau structura culturii. De aceea, limba se carac!.erizcnz{l, 
în primul rînd, prtuu-.o slruelmă proprie, iar, în al doilea rind, prin capacitatea acestui cod 
semiotic de a se autoanaltza şi detalia, fie prin intermediul paratrazet (un proces paradtgurutlc) , 
fie prin intermediul con tex tului (un proces slntagm attc: v.p. 199). 

Cu aceste concluzii, încheie Nidn paginile unei lucrări echilibrate, coerente şi pline ele 
sugestii. 

[oan Oprea 

EKY SWEDENBOHG, .l eon Barois de Rooct Mariin du Gard, l.und, 1979, 225 p. 

Cartea lui Eky Swedenborg. subiutitulată "Sllldiul manuscriselor şi al tehnicilor nara- 
tive", îşi propune ca obiect de studiu un roman a cărui modalitate narativă de structurare a 
materiei esle destul de rar Inttlnltă : Jcan Barois al lui Roger Mart.in du Gard este un text 
dlalogat, un roman dramatic. Acest tip de text narativ reprezintă, în fapt, un compromis între 
roman şi teatru; prezenţa Ioartc activă a personajelor pune în umbră persoana, naratorului, 
iar povestirea răspunde astfel dorinţei ele obiectivitale artistică a autorului, care crede în ceea 
ce am putea numi .etocvonta faptelor". Această specie, a cărei oxtstcnţă dCI1l 0lfstrează încă 
o dală valabilitatea acelui ,.amestec" al genurilor literare, a cunoscut trei direcţii/principale de 
dezvoltare. Unii autori s-au servit de dialogul dramatic pentru a prezenta lectorului o dez- 
batere sau o dlscuţ.ie pe teme filozofice; m odclu l Ior este dialogul filozofie carţj, Îndi din An ti- 
chila te, fi con s l.ilnil. un gen l itcrar tradiţional. 

AIn autori, preferînd povestirii reproducerea exactă, au utiliznt ace')! procedeu penlru 
li consemna eu minuţiozitate conversaţiile pe care pretind cil le-au auzit. FC1!-ma dhllogală ser- 
veşte aici la sublinierea autentici l:jţii textului reprodus. 

Un al treilea grup de autori, cel mai mare dealtfel, a ales teatrul ca model pentru texlelc 
romaneşti. Motivaţiile ac{stei alegeri se pot regăsi în acea estetică a epocii romantice care încu- 
raja amestecul genurilor, romancierii e,'\ulîild, În acelaşi timp, să uJcre o prezentare direelă şi 
obiectivă il personajelor şi a lumii lor. 

Asupra roman.ului .Jcan Barois al lui Hoger Martin du Gard, care se înscrie în limitele 
ultimei categor.ii şi, în general, asupra aceslui lip de text narativ referill!ele er.itice lipsesc; 
deşi romanul dramatk francez are o lJogaUi tradiţie (.Jacques le {alalislc ci son maÎlrc şi l',1ysti- 
{icalion de Diderot, Pelil Bob, A Iltour du maria(Je şi Au/oul' du rIivorcc de contesa Marlel de 
.fanville, Le lIo!weau jeu de Henry Lavedan, Les Irallsatian/iIJIlC8 de Abel Hermani: ele,), cri- 
tica franeezii nu s-a ocupat niciodată, elin c1le cunoaştem, de aceasHî modaiiLate, studiaUi insii 
8lent de cercetătorii englc.zi, gernlani şi suedezi. 

Pornind de la aceste pl>emise, studiul lui Eky Swedenborg îşi propune, în prima sa sec- 
ţiune, să descopere traiectul urmat de geneza romanului, urmărind manuscrisele lui Hoger Nlarl:in 
du Gard şi notele pregiJtiloarc ale prilnei versiuni n textului. Scopul declarat este acela de a 
folosi remarc.ile şi re[Jecţiile romancierului care ar putea pune în evidenţfl rnodaJitalea sa de 
luenr; tot aici, Swedenborg face un amplu studiu al varianteloT romanului. 

Cea de a dona sectiune li cărţii lui Eky Swedenborg se ocupă de strudura formal{r a ro- 
manului, urmărind raportul care se crceaZ[l între Forma şi con\inutul textllllli. Swedenborg se 
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opreşte aioi asupra a două probleme esenţiale: pPi'speclilJa şi tehnicile naratioc. Plecind de 
la definiţiile date de Bo urneuf şi Q ucllet , Fraucoise van Hossurn, Claudine Go thot-Mersch, 
Gcral'd GenctLe şi Tz. 'I'o dorov conceptului de perspectivă narativă, Eky Swedenborg n defi- 
neşte, la rindul lui, ca ,,0 viziune după care istoria este oferită lecturu lui, această viziune putînd 
fi aceea a unui narator care nu Iigureaz(\ ea personaj In povest ire, aceea ft unuia sau mai multe 
'personaje şi chlar aceea a unui obiect (lucru destul de rar i utilnit tn istoria literaturii)" ; pornind 
de la această d"finiţle, autorul studiului mmăreşte,prin intermediul citorva fragmente alese 
din romanul Jcan. Barois, sch imhăril« de perspcctlvă narativă cu implicajii deosebite tn struc- 
turarea romanului. 

în ceea ce priveşte tehnicile narative propriu-zise, Swedenborg descrie dHeritele procedee 
forrnale care apar in roman, după care incoareă s{t descopere funcţiHe lor tn ansamblul narativ. 
Trebuie remarcat aici sensul par-ticular, restrins, în care Eky Swedenborg tutrebumteaz ă ter- 
menul "tellllkă narativă" ; pentru cercctătorul suedez tehnica romauoscă reprez lntă "aspec- 
Lul pur formal prin intermediul căruia opera este comunicată, prezentată lectorului". Din acest 
PUIJel de vedere, Swedenborg urmăreşte succesiv dialogul, monologul şi stilul indirect liber (1), 
discursul eplst ilar (2), documentele fictive şi Istorice din roman (:5), povestirea naratorului (4) 
şi "tehnieile narative diverse." (;'5), intre care menţionez procedeul citărri. 

Investigînd un teritoriu literar mai putin cercetat, acela al romanului dialogat, şi rest i- 
taind, În acelaşi timp, o imagine mai exactă a valorii reale a unui roman aproape uitat, Jcari 
Barois de Itoger Mart.in du Gard, studiul suedezului Eky Swedenborg reprezintă o contribuţie 
remarcabilă atit In limitele exegezei lui Hoger Martil! du Gard, ctt şi în spaţiul cercetărl! con- 
temporane il textului narativ. 

Ioan Ilo/ban 

SI GEH IT S,VAHN, Proust dans la rcclierchc Iitteraire, Problemes, nicthodes, a p proclies 
nOllDclles, Berlillgs, Lund, 1979, 168 p. 

Cartea lui Sigbrit Swalm abordează opera lui Marcel Proust urmărind citeva 
aspecte cu un anllme grad de generalitate -- geneza, gCl)ul, personajele, strudun!, -aUt din 
perspectiva tendinţclor IloI ale poclieU discursului narativ cît şi din aceea u istoriei literare si 
literaturii comparate. În primul capitol. Geneza teorii şi inlerprelâri, Swalm prezintă crOl1(;- 
logic cele mai semnificative opinii privitoare la geneza textului proustian, precum şi scrisorile 
din perioada 1908 ·1909 earc vor constitui unele prcmise ale demersului analitic. 

Cu cel de-al doilea capitol, Eul şigenlll, Sigbrit Swalm pătrunde in spaţiul genezei inte- 
rioare a ·scriitnrii prousticnc, precizată pe dimensiunile traiectullli contural intre Jeaa Sauleuil 
şi Recherclte ; 1n esenj.ă, acest traiect re-prezintă drumul parcurs de persoana textului de Ia un 
"el" impersonal la lln "eu" care-şi descoperi! ambiguitatea in apele oglinzii. Tot aici, SWahll 
lnceareil să delimiteze un alt model al autobiografici folosindu-se de ceea ce .Jauss numea 
"orizontul de aşteptare", adie'i ansamblul atitudinilor cititorilor dintr-o cpodt dată faţă de 
evoluţia unui anume gen uterar. Modelul propus de Swahn, acela al a!1tobiografiei poelice, care 
aduce o "concepţie poetică şi mitieă asupra vieţii", rezistă doar în măsura in care se are 1n ve- 
dere o tradiţie englezii a speciei de la Wordsworth la Ruskill şi Pater; n'imlnc Însă discutab ilă 
influenţa aeestora llsupra lui Proust, chiar daeă Baudelaire făcuse cîteva traduceri in franceză 
pe care autorullllÎ JelUI Sauteuil le-ar fi putut cunoaşte. Pentru Swahll, specifieitatea tehnicii 
narative a [[utobiogmfiei poelice constă În incţllcarea cronologiei reale şi afirmarea unei ordini 
temporale subiective, a uuci cro!1ologii personale, precum şi în caracterul obsesional al amin- 
tirilor din copilărie; astfe.! de coordonate ol'ganizcaziî însă şi texte care nu pot fi Incadrate Îli 
limitele modelului propus şi, mai ales, ale exigenelor termenului "poetic" : eie reprezintă, in 
fapt, elemente inerente sLrnclnrii literaturii personale In genere (roll1an autobiografie, memorii, 
confesiuni, jurnale). 

Cel de al treilea capitol al cărţii lui Sif'brit Swa11u, Personajele, renunţă la analiză 
pentru a descrie soluţiile avansate de diferiţi cercetători în domeniul tehnicii narative, insis- 
tind, mai ales, asupra dicotomiei propuse de Jean Rousset intre ceea ce Proust alege şi ceea 
ce el respinge din materia furnizată de memorie. Pornind de la ideea un ci "devieri" a autoru- 
lui de la planul conceput iniţial, rezultat al acţiunii rlicotomiei amintite, Swahn pune în evi- 
clent·ă ceea ce s-a numit "strategia literară" a lui Proust, conform căreia naratorul din Becherelw 
uu U('mează ia detaliu o structură narativă llrC-COllcepută, ci se adaptel1Z;l necesităţilor 
cerute de însăşi evoluţia internă a textului. 

e 
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Ultimul capitol, Structuri, adună In substanţa sa cJteva corrtributll originale ale lui Swahn 
la exegeza textului proustian : analiza imaginilor "tehnice" ale discursului narativ (catedrala, 
crisalida ea simbol al temporalităţii umane şi al rnetamorf ozelor ei), raporturile operei lui Proust 
cu IOD 1 tiopţ i şi Comedia umană a lui Balzac din perspectiva deschiderii şi a procedeului "pove,stirii 
In povestire", relaţiile cu natnrallsmul zollst, estet.ica surpr-ize] la Proust, idee care se sprijină 
re o schemă a actului Iecturti propusă de \Volfgang Iscr, prezenţa acelor scenes-ooiieurs, sec- 
vente cheie care anticipă desfăşnrarca ulterloară a naraţiunii, abordarea tehnicii punctului de 
vedere care realizează echilibrul' dintre travaliul autornlul şi cel al cititorului Implicat. 

Prin sinteza principalelor direcţii moderne de abordare a operei lui Proust, prezentată 
nu o dată la modul polemic (de ,pild,ă, observaţiile lui Michel Halrnond cu privire la prezenţa 
In Hccliercltc a acelui mult discutat procedell gidian rnise en abyme), precum şi prin soluţiile 
analitice originale propuse, cartea !tfi Sigbrit Swahn constituie o contrihuţie remarcabilă la 
studiul operei şi al personalltăţlt li}i Marcel Proust, 

Ioan Holba/l 

,,\VEIi\IAHEH BEITHAGE " 6/1979 :3/1980 

Implinind, in 1 \)7\1, 2;5 de ani de la apariţie, publicaţia lunară edlt.ată În nnmele Foru lu i 
Naţional al ri. D. Germane pentru cercetarea şi conservarea monumontelor literaturii clas lce 
germane, eu sediul la Weimar, de către editura bcrttneză Auţhau, continuă să depnă un loc de 
Irunt« printre revistele de limbi germană consacrate studiului Itteruturlt. Gîndită de fondatorii 
ci, Louls Fiirnht'Tg şi lInns-Gunfhcr Thalheln, ca publicatie de tcorieHtcrară, ea şi-a hlrgit după 
1970 sfera de cuprlnder« către probleme de eslcticl'i şi tcode a culturii, preocupîn du-se de 
asemenea mai muoaproupc şi de renomenul literai" curent. Tonul unitar pe care Weimarer 
Beilrage îl realizează, In j)oiicia rllversttătil problernitlce adăpost.lte In paginile sale, la nivelul 
callt.a tlv al m at erlnlclor puhlicaLe, în profunzimea dezbaterii teoretice, in exigenţ.a fapl de in- 
fonnaţin istcrico-Iltcrură ca şi în virtuţile pruprlu-zls j urnn llst.lce ale textelor, a contrihuit in 
mod hot:lrît la irnpuncrea şi cOllsoJidarcn ()piniei exprimate aiei în faţa cercurilor de specIalitate, 

L1UJ1H'le nll111C1'e pcaIlul -1 H7H se ocupă pc larg, in consens cu anIversarea a30 de uni 
de JaconstituireaH, D, Germane, de progres"le realizate petiHnl literar În ultimde decenii. 
llsl:fe-l nun1nruJ ÎjlU79 este in întreghnc CDnsaerut. celeI In::1i tInere gencraf;ji dţ scriHor1 şi 
artişti, n:"iscuţi în majoritrlte în ;'ăslimpul 1\)[(l. 1952: () foarte interesantil şi <;llrjoasă anchetă 
rcalizal{t de ,Joacltim NovolllY cu studenţi ai Institutului de Literatunl ."Johaunl:s 11, Becher" 
din IA:·ipzig pe terna .nlodekJor lite.rare" şi a găsirii unu] profil propriu în crefltje interpretări 
de texte ulwr1Jnind unor foarte tineri autorI, senina-Le (li.: (:riUei şi isLork:l iu.cra.ri InarerLnli, 
llreeuHl 11ans .Jiirgen Geerdts, Eva I{aut'tnann, iVlax _Koher, () analizJ. anl{inuntit(l a unu! volurn 
cuprinzind pO'.tUe [in'ise de devi în pcrloud(l 1%7--1H77 ete. Citim Îllllluniî.rui HiJiJ7D o serie 
de contribut.ii S0nnlat( de persoIlBlItlţi bineeunoscule ale erilich unÎvel'Sit;H(' (Gottfr.ied Fis- 
chllOrn, Uans .Jlirgen Geerdts, IIorlsHaase, Alfred Klein, I\1anfl'ed Naumalln, DleLcr Schiilcr, 
l-\ita SLOtlOhcr) în Iegătuf<l cu operele cele lllui l'cpl"(;zenla live ale Etcrn turii prodllse In cei :30 de 
ani de exisl.enţ[l aII}. J). Grt'jnane, prilej de trecere In revist{t a unor retnarcabHe sncceSt şi a 
UHor profiluri s(rijt(,r.iceşti deosebit de cOmplexe: Anna Seghers, Berlolt Hrecht, KUh:" HPr- 
manu, Kant, Erwin Slrittwaltcr . .JollllIlne;; BQbrnwsld, Arnold Z\veig, Chr.lsta \VoIL [n ace- 
lasi l1urnăr l'vlariallneLaule realizează Inlr-IHl Joal't.e bine inforrna.t studiu o sintez\ 8 n1erno- 
ri;;listicii puhlicate în edHIl'ile est-germane, subliniind cîştigul pe plal1 istorie şi literar pe care 
îl aduce un gen apreciat decitHori. 

Printre prohJerne]c teoI'cUce tratate, eh: o alcn1:ie speeialtl se bucura esteHca rccpU\rii; 
ule cărei diverse aspecte sînt reluate., cu inlersarrleaplicaţH pe lexte de IIans Georg \Verner 
(Wirkllng ll!ld DiciltllJ/(jsgcochicilli') şi GolLhard Ler'ehner (ZllsammPJlJljirken Iin(fllisU,cilpr, 
scmiolischcr llnd lileralurwissensc!mftlic!lCr AJelhodc/l in der IVir}wngs!orsc!uUly) ln ilnlH;'jrul 
81 J 979, ca 'ii de GllnteJ' AdIel" (IrlenU{ikatioll-Disianzierllhg in der Liieratlluezeplion)în mllnă ru 1 
2/Hl80, O contribuţie de referinp în domeniu! ideilor Htel'are aduce ClallS Trtigcr 1n numiîtu! 
12/1979 C[l studiul intitulat Ulm liisfnTÎzilii! tind ivormaliuilat clES1iassik Begril!", Pe un wlid 
fundament teoretie se sprijină şi lucrarea lui DieLer Schlcnsledl despre Literalur dcr DDH il11 
Spicyel ilirer Lileratilrgesciliehte, puhlical 'in !1l1m ,iru 1 2/1980. 

Se cllvin menţiona le itici şi cîteva remarcabile studii tie istoric liLcl'ur;i consacrate, ltti 
I,eS:ling, Moscs Mendelssohn şi epocii lor (în numerde 11/1H79 şi 3/1980), ca şi e:leva foarte deta- 
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liate interpretări ale unor apartt.ii literare recente, ca romanul lui Dictcr ::--loll Kip penberq şi 
culegerea de proză a lui Gunt e r de Bruyri Ai itrkischc Forsclsunqen. 

Andrei Corbea 

"ZEITSCHHIFT 1"OH BALKA::--lOLOGIE", XIV(1978, XV(1979. 

Un evantai tematic foarte larg cuprind sumarele ultimelor două numere (XIV şi XV) 
ale prestigioasei reviste editate la Otto Harrassowitz, Wiesbaden, sub redacţia lui Norv ert 
Reiler, Stavre Skendi şi Klaus-Detlev Grothusen. Lingvistică şi dialectologie, antropologie şi 
olcloristică, istorie şi istorie literară, prezenţ.a lor reunită confirmă odată mai mult virtuţile 
studiului interdisciplinar; aspeelele comune, ca şi cele diferite, pe care le consemnează cer- 
cetările de profunzime asupra civilizatiilor din Peninsula Balcanică, constituie la rîndul lor 
probe concludente ale rolului pe care couvletulrea paşnică şi emulatta spirituală reciprocă îl' 
joacă în evoluţia Istorică a unor asemenea arii geografice. 

Specialişti germani, bulgari, Iugoslavl, români, greci, maghiari se numără printre cola- 
boratorii accstel publicaţii, adinc implantată în activitatea uzuală a cercurilor ştiinţifice din 
ţările respective. Contribuţii interesante în domeniul lingvisticii semnează Pctya Assenova, 
Mlehael Fritsche, Maxim Mladenov, Klaus Steinke, Norbert Reltcr, Wolf'gang Zcitlcr în numărul 
XIV(1978 şi Christo Holiolcev, Karl Menges, JOrn Ivar Qvonje, Hupprecht Hohr, Dmitri Theo- 
dorldls, Chrlsto Vasiliev în numărul XVj1979. Heţiuem de asemenea din numărul XIV o foarte 
amănunţită analiză asupra unui poem grecesc de Ia Inceputul secolului al XVIII-lea datorită 
lui Gerhard Emrlch, ca şi studiul Gabricllci Schubert cunsacrat imaginii societăţii maghiare 
şi strbe În ultima parte a veacului trecut oglindită de literatura vremii; de interferenţele intre 
lumea hizantină şi slavi in folclorul şi literatura mcdlcvală ise ocupă în numărul XV Donka 
Petkanova, iar Walter Puchner ia In discuţie aspecte ale iconograrlel bizantine, in acelaşi număr. 

Hevista reuneste şi cîteva foarte temeinice studii asupra vechilor civilizaţii şi culturi 
din nordul Dunării: Miisikalisclie Pu p pcnspielc orientalischer Il crkunţt in det riunănischcr 
Folklore de Nicolae Hădulescu, The Domeslic Grotip in ttie Traditional Balkan Socieiies de Paul 
H. Stahl (In numărul XIV), Zum dak isclieti Substrat des Rumiinischcn de HupprechtRohr (în 
numărul XV). în acest din urmă număr citim de asemenea o prezentare a acl.ivl tăţtl ştiinţifice 
a regretatului savant român Mihai Berza, sub semnătura lui Klaus-Del.lev Grot.husen, precum 
şi o recenzi« la ultima ediţie a cărtll lui H. Mihăescu La languc latine dans le sud-est de l' Europe, 
aparţinînd lui Klaus Steinke. 

Andrei Corbea 

* * * Oderreichiscf1-po!nÎsche lilerarische Nachbarscha{t, coordonator Herhert Orlowski, 
Poznall, 197\l, 144 p. 

Volumul 1 Il al seriei de filologie germanieă a Universităţii "Adam Miekiewicz" din Poznan 
cuprinde comunicări prezentate la simpozionul polono-austriac pentru germanistică din Poznall 
(30.11-- 20.12 1977), la care au luat parte şi invitaţi din Iugoslavia, Cchoslovaeia, Olanda şi 
Franţa. Fteferatele şi diseuţ.iile au abordat e1teva complexe tematice, cum ar fi principii şi 
metode ale cercetării compara le a literaturii, delimitarea relaţIilor literare polono-austriecc' 
faj.ă de cele gerrmmo-auslriece, specificul lIteraturii şi culturii din Galiţia ş.a. 

Un caracter evident eterogen arc prima categorie tematică, unde pot fi încadrate lucrări 
precum aceea despre rolul literaturii poloneze in preocupările comparalismului austriac (Zoran 
J{onstantiuovic, Iunsbrl1ck) .- unde cercetătorul rornâ.u va găsi şi sugestii referitoare la rolul 
culturii. române În mozaicul naţional austriac --, consideraţii referitoare la relaţiile literare 
dintre Austria şi &lavii de sud (Strahinja K. Kostie, Novi Sad), despre sprijinirea revoluţiilor 
poloneze de către Boemia (Alois Hofman, Praga), precum şi despre imaginea Poloniei in ziarele 
literare vieneze de la rnijloeul secolului al XIX-lea (Olga Dobijanka- Witezakowa, Cracovia 
ş.a. Apariţia unor curente literare sau a motivelor similare In operele scriitorilor ce aparţin unor 
culturi (ţiferitenu poate fi considerată de fiecare dată reznltatul unor influenţ.e directe. Un asUe 1 
de paralelism literar ne prezintă Alfred Doppler (Innsbruck) în articolul său despre Arthul' 
Schnitzler. Autorul evidenţiază fenomene similare estetism ului vienez de la sflrşitul secolulu1 
al XIX-lea in literatura poloneză. 
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Trci dintre coruunicărfle simpozionului au. fost dedicate lui .Joseph Hoth, a cărui operă 
oferă comparattstului numeroase modalităţi de Intrepretare. Hans Wurznar (Leidcn) urmăreşte 
ecoul operei sale In Olanda, In timp ce .Iakob Forst-Battaglla (Viena) şi Eva Marfa Ma z ur 
(Tcrun) analizează motivele poloneze dlnu-omanele lui Roth. 

Una din problemele fundamentale ale literaturii germane contemporane  concrc l.l- 
zarea experienţei Istortce in literatură '- este prezentă in materialnl semnat de Hans Ho ller 
(Montpcllier) cu privire Ia reflexiiJe scriitoarei Inge.borg Bachmann asupra răspunderii ce 
revine scriitorului de a transmite ejUtorului propria trăire. 

Impresionant prin cantttatea materialului şi varieta lea problemelor tratate, valorifieînd 
texte din cele mai diferite  alătnri (le dramele lui Grlllpurzer sau lirica lui Bachmann sîn t 
analizate memoriile 13erthei VOJl Suttner sau autori mai putin.cunoscuţl ca Oskar Tauschlnsk i 
şi Marttna Wied -' .. , volumul atrage atenţia prin reconsiderarea unor metode şi procedee de 
literatură comparatii, 344. 

Sorin Chiţanu 

ALEXIU VICIU, Flori de cîmp. Doine, strigături, bocete, balade. Colecţie de Iolc lor- 
inedită, publica tă, cu studiu introductiv, note, indici şi glosar, dc n. Todoran şi I. Taloş, Editura 
.. Da eia", 197G. 

Profesorul blăjean Alcxiu Viciu a rămas un nume de referinţă In folcloristica românească 
mai ales prin volumele Colinde din Artieal ţ 1914/, în prefaţa căruia ccrcetătorul poate afla 
nurn eroase informaţii valoroase asupra colindatulul, şi Flori de cimp / 1976/, dar şi prin studii 
şi articole despre poveşti, obiceiuri şi mitologic, răsptndite In numeroasele periodice la care a 
colaborat, prin cîntecele lirice şi epice publicate maiales in "Convorbiri literare" / ,351 de texte 
intre anii 1888-·18\)2, o adevărată cclecţle r. 

Indemnul de a culege folclor 1-3 venit lncă pe cînd era elev din partea profesorului său 
Ioan Miel! Moldovan, acela care a realizat cn ajutorul elevilor monumentala colecţie de poezii 
populare publlcn tă de I. I. .. Jarnik şi A. Birseanu. Ca I. Micu Moldovan va proceda şi Alex iu 
Viciu cind va ajunge profesor, culegînd poezii populare, povesti, ghlcltorl, obiceiuri cu aju- 
torul elevilor. Colecţia sa de ctntcce populare era gala pentru tipar lncă in 191,3, cind a fost 
înaintată spre publicare Academiei Hornâne, dar condiţ.li potrivnice au făcut ca ea să nu vadă. 
lumina tiparului decîL după mai bine de o jumătate de secol. Ediţia datorată. profesorului 
Homulus 'I'odoran şi cercetătorulut Ion 'I'aloş compensează această indclungat ă aşteptare 
prin ţtnuta şliinţ.ifică de excepţie, aducind numeroase note originale in editarea textelor folclorice; 
ea se situează. alături de cele mai bune ediţii critice publicate lnrolclortstlca rmflnească, Toal.e 
secţiunile ei sint realizate exemplar. ' 

într-un amplu studiu introductiv este prezentată activitatea de [oldorisl şi de dialcctolog 
a lui Alexiu Vidu, (·.oncePlia şi metoda sade lucru, locul săli în folcloristicâ şi dialectologia 1'0- 
mitneascli şi sînt comentate cu rigoare ştiin!jficll şi receptivitate, cu raportări la variantele româ- 
neşti şi străine, cele maiscmlliJicative poeziI din colecţ.ie. Bibliografia scrierilor lui Viciu întregeşte 
t'ericit imaginea asupra aetivităj.ii sale. Poate c{t o ediţie selectivă a studiilor despre cultura popu- 
lară ar fi lin semn ele hincmeritatiî einstire a memoriei unui dascăI modest şi harnic, ar fi c \l 
siguranţă o eontribulie la istoria folclorislicii româneşti. Ne gîndim mai ales la descrierile de 
datini sau la paginile despre proza populară. Partea cea mai amplă a colecţiei o formeazEt CÎntecele 
lirice şi strigiHuriIe, urmaU fiind de balade şi de boeele. în organizarea materialului, editorii 
respedă clasificarea lui Viciu, deşi in NoM asupra editiei formulează rezerve întemeiate asupra 
ei: A. Doine şi sll'(qâtul'i : de dragosle I cupriI/zind numeroase subdiviziuni /, de veselie, umor şi 
satiră, batjocl1ră, de dor, de jale, de /Irit, familiale şi sociale, mustrâri şi blestemuri, călăncşti, 
filoso{ice, bocete, {elurile şi B. Balade: Î8lorice, sociale, balade şi doine haidl!ceşii. 

Aşa eum se demollstrează 1n studiul introductiv, lirica populară este nu numai partea eea mai 
bogată, ci şi cea mai va]oroasă a colecţiei. Profesorul bUijean a inclus aici, alături de lirica neri- 
tllală, şi cîntece şi. strigăluri nupţiale, ba chiar un text de urare la mireasă care, prin struefura sa, 
nu pare a fi cîntec, ci oraţie. în textele lirice, sentimentele umane sint nesfîrşit nuanţate şi îm- 
bracă adesea formele inefah.iIului. Do.!'u.!, dragostea şi ur.1tnl, jocul ingenuu, gluma şi ironia, 
jalea şi amilrăeiunea se lnlreţ.es, oIerind.o imagine .fidelă a sufletului popular In diferitele Iu i 
ipostaze. Numeroase variante, făcînd parte prohabil din fondul cel mai arhaic alliricii populare 
transpul1 In imagini poetice vechi practleişi l'ituri de dragoste,. oferind prin aceasta sugestii 
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interesante referitoare la raportul liricii cu fondul de credinţe. Alte variante se constituie în 
relaţie cu realităţi economlco-sociale şi de mentalitat.e mai noi. 

Dintre cele şase texte funebre, lncadrate la bocete, numai două sint bocete propriu-zise, 
celelalte fiind cîntece ceremoniale I ale zorilor, ale bradulul şi cîntecul cel mare 1. 

Secţiunea baladelor este importantă mai intii prin bogăţia ei, ştiut fiind faptul că Trans il .. 
vania este mai săracă In cîntece povestitoare, apoi prin cuprinderea unor variante mai puţin 
cunoscute. Numeroase texte au un caracter Ilrlco-epic, atit de specific epicii transflvănene In 
versuri. Poate şi din acest motiv Viciu a clasificat la un loc întreaga poezie haiducească lirică 
şi eplcă -- sau a inclus, în cîteva cazuri, In categoriile Itricll texte epice. 

în manuscrisul pregătit de Viciu pentru tipar existau numeroase note pe care editorii le-au 
lmhogăţit substanţtal, Iolcslnd toate informaţiile pe care Iolclorisl.ica romănească Ie-a achlzttionat 
intre timp. Capitolul Note este impresionant prin bogăţia Iutormattcl: pentru Iudicarea variantelor 
baladelor sint folosite, alături de volume, cele mai importante periodice precum şi bogatul 
material din Arhiva sectorului de etnografie şi folclor din Cluj. Pentru fiecare variantă se indică 
localitatea. în fel III acesta ediţia oferă informaţii extrem de preţioase mai ales pentru o tipologie 
completă a baladei populare româneşti, cu atît mai mult cu cît unele teme par a avea mai multe 
variante publicate în periodiee decît In volume. Pentru variantele din volume editorii an folosit 
catalogul tematic şi blbllogrut!c aldtuit de AI. 1. Amzulescu. Notele se constituie apoi şi Intr-un 
bogat aparat eritic Intern, cuprinzînd numeroase raportări intre diferite texte. Volumul se incheie 
cu un indice alfabetic al textelor după primul vers, cu uu indice al localitătllor, cu altul al culegă- 
torflor, cu un glosar şi cu o hartă In care sînt marcate localităţile, diferenţiate in şase categorii, 
după numărul textelor culese din fiecare. Fără Indolală că În acest impresionant de riguros şi 
de meticulos aparat critic un loc aparte ocupă Indicele culegătcrlIor. In care, pe baza consultări! 
anuarclor glmnazillini din Blaj pe perioada dud a funcţionat acolo Viciu ca profesor / 1879  1911 / 
se dau anii de.studiu ai diverşilor culegători, pentru il se stabili astfel perioada culegerii. În dreptul 
Iiecăru la se Indică localitatea de baştină şi numărul ele ordine al textelor culese. Harta repar ti" 
jiei geografice a textelor dezvăluie o mare densitate ti Investlgaţ.lllor în centrul Transilvaniei, 
ceea ce face semnifica tivă colecţia pentru această 7On,1. 

Puţine ediţii de folclor epuizează atitea probleme strict necesare pentru studierea textelor 
pe care le cuprind. Prin tinuta sa, ediţia Florilor de cîmp deschide o nouă etapă În editarea folclo- 
rului. 

Nicolae Bol. 

AHTUH GOHOVEI, Literatură popa/ară. Culegeri şi studii. Editie lngrijiEl, studiu 
introductiv, note, bibliografic şi indici de Iordan Datcu, Bucureşti, Editura Minerva, 1976, 
XXVII71l p. + 21 foto. 

Hepl'czentant de seamă al Iolclorlxtlcil româneşti, pe care a ilustrat-o, ca put.ini allii, pînă 
la ndlncl biHrîneţe, Art.ur Gorovei este astiizi bine cunoscut în Iitcraturn de specialitate. Monu- 
grafia despre "Şezătoarea" (el'. P. Ursachc, "Şezăloarca" in contcxtulŢotctoristicii, Bucureşti, 
Edit.ura Minerva "1972), cea dîlllJi revistă rornâ nească de folclor, este) in f'ond, o H1011ografie 
despre Gorovei, acesta identificîndu"e, cum bine ClI puhlicat ia care i-a asigurat, curînd 
după aparltlc, o pe deplin meritată notorietate. corespondenţei primită,de la folc!orişlii 
din ţ,ară şI străiuăiate, lnlI'lHl1nd nurne iHnlre cele tnal prestigioase, a Jost şi t',;] rubUcaă (ef. 
Scrisori către ,Arlur GOf011i:i, Bueul"cşti, .Editufil Minerva, 1.970), iar Cimili/arilc românilor, inlliul 
dintre cele dou!i eorpusuri pe carc le-a inlo(:mii, abenerldat, 'acum cîţ.iva ani, ele o nouă ediţ.ie, 
eu ad:lugarea ghIcitorilor apărule ln l' Şe7;rltoafea' dUpf'i întîia tipărire a lucrării lui Gorovei. 

Fiicii a fi fost, pîniÎ în prezent, reeditale, celelalte lucrâri nle lui ArLul" Gorovei şi, în special, 
DescÎntecele TOIl1ânilor (1 93J), cea de a do,u,u c.ontl'ihuţJe, cu caracter de eo\'pns .. pe Clre a realizat-o  
vC!:ltabii inslrllment de IncI"n În cercetarea incHnta\iilor populan:, au spori!. eon.siderabil, printre 
ronlflni şi străini, 11restigiul cîştigat prin publicarea, vrelne îndelungată. a !:HH de aprec.iaiei 
sale reviste de folclor. Invita!ia ele aeoln!Jol'lJ la diferiie volume omagiale (ea m:ela închinat, 
In 1906, p!'ofesOfului P. Poni din Iaşi) ; Încredereaarătat{l folclorIstlllui de nemlmiiraLe perso- 
nalltăţ.i alc vremii sale (amintim, între altele, că M. Caster, care prcg{, Lea () carte despre deselntece, 
a Iăsat··o in SNlltw lui /U'llll' Gorovei, apreciind, În final, că.lneral'ca acestuia "Vl1 rilmînc un monu- 
ment nepreţuit şihaza nestl'ămutată pentru cercetările ştiinţifice asupra ()l"igillira(:(stor descîn- 
tece şi panile.lcle lor in Iitenrtura universală"); participarea sa la diferite instituiii şI mallÎfest'll'i 
ştiinţifice \n ţarfl şi în. străinătate (la A.clldemia F:.omână, al cărei lncmbl'll de onoare a fost, precum 
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şi la congresele internaţionale de la Praga, Paris şi Chicago) stnt alte cîteva dovezi care probează 
prestigiul, puţin obişnuit, clşttgnt, în timpul vieţti, de acest "eminent folclorist", arareori egalat 
de alţii dintre ccnlucrătorll săi pe tărîmul folclorului. Surprinzător este, lnsă, faptul că Intreaga 
lucrare a acestui "patriot şi om de bine", elim il numea Mihail Sadoveanu, unul dintre prieten ii 
folcloristuJui, a Jcst realizată in absenţa unei prcalahl!e pregătiri de specialitate, într-o vrem e 
cind Intreaga dlsclpllnă se afla suh semnul amntortsmulul, şi incă intr-un modest t irguşor de 
provincie, cu puţ.ine posibilităţi de informare, cum erau Făltlccnit acelor vremi. 

Dar Ar-l.ur Gorovei a Insemnat, pentru folelorbtica românească, mai mult declt. entuzlastnl 
redaelor şi anirna l or al "şcz(\toarci", mai mult chiar decît autorul celor cîteva lucrări monografice, 
a care specialiştii se ref eră eu prioritate, omltmd, insă, să se ocupe de contribuţiile sale mal 
S ărunl.e care, deşi mai putin răsunătoare, "sint lnsepa rahlle def'inirtl activităţii aceluia care ş-a 
d edicut eli pasiune şi reală competenţă cunoaşterii splrltualtt ăţl româneşti". 

Atari considerente parc să fi avut În \ edere şi Editura Minerva, care, In ideea unei mai 
drepte' prcl uiri a lui Gornvei , a eleeis reeditarea lucrărilor sale mai putin cunoscute şi, eu trecerea 
timpului, din ce In ce mai greu accesibile, Incrodluţlnd misiunea alcătuirii unei noi ediţii lui 
Iordan Datcu, eu merite importante, şi plnă la acea dată, In studierea şi popularizarea activităţii 
tolcluristulut de la H\ltkeni. Cercetînd revista" Şez ătuarca" şi alte publicaţii de speclnllt a te, 
precum şi micile ediţ.ii de popularizare publicate de Artur Gorovr-i, Iordan Datcu a selectat 
() parte dintre cele mai importante culegeri şi studii de Iulclor ale acestuia, care au darul de a 
lărgi sfera atît de labortoaset sale activităţi. 

Hcproducerea , în cadrul volumului, a mai multor basme, snoave şi cîntece populare, 
ne oferă posibilitatea de a-l cunoaşte pe Gorovei in postură de culegător de Iolclor, preocupat, 
eu excepţia Pooeştii cu Făt-Frumos, crca].ie voit personală, de păstrarea intactă a autenticului 
Iolclot-ic, interesul său pentru înregistrarcaexacti1 a literaturii populare mergind pînă acolo incit 
a publica t .,0 serie de cîntece aşa cum se rostesc In dlIerite localttăţi". 

Goro vc! teoreticianul, dornle de a face din cercetarea folclorului o diseiplină riguros şt lln- 
ţ.ifieă, ne apare, ClI meritele şi greşelile sa le, din mai cunoscuta Noţiuni de folclor, importantă în 
special pentru fO-piul, remar-cat de Ion Muşlca, că "de la Ovid Dcnsusianu 1H10, lin se mai 
scrtsese o privire generală asupra folclorului ca dlselpltuă apar-te". 'J'rIbutară lucrărilor luI DCI1- 
susia.nu şi S6billot, hroşurH abordeaz:l felurite aspecle ale domeniului, detaş!!1du-se, ca importan- 
ţă, acelea de ordin metodologice Conştient că ,,0 regulă generală pentru metoda de urmat ar fi 
inutih\", Gorovei. pretindea fokloriştilo]'() temeinică pregătire. de speeialHate, făr de care" nu 
ar pulea să oh(.in:I Cli slleces informaţiile necesare, dacă lIU ar cUlloaşte cît se Jloate uiai llmăllunţit 
ceea CI' se petrece în această privinţă şi În alte localităţi, nu numai din aceeaşi 1'9gilme, ci. din 
(ara întreagă şi chiar din ţ{trile vecine", Autor, el însuşi, al unui chestionar, Gorovej1 era de părere 
eii cercetarea fenomenelor folcJorke urmează Il se face prin anchete directe şi llU Jll'in chestionaTe, 
ea acelea difuzate de B. P. Hasdeu şi N. Densuşianll, la ea re "răspunsuri s-au t'îpătat, dar fără 
s{t se Ii putut verifiea exactitatea sau sinceritatea lor". Helativ la sistematiz:area materialului 
cules, Gorovei aprecia, pe bllni'i dreptate, că "un material de folclor, oridt ar fi de numeros şi 
de interesant, îşi pierde mult din valoare dacă este adunat la întimplare, fdn'i nici un sistem, 
şi fără să fie rinduit în eadrul \lllei clasifkaţ.ii hine stabiJjtă". în consecinţă, va eritica "ediţia 
ministerială" a lui Grigore Tocilescll, cum denumea cunoscuta Nlaterialuri [olclorislice a acestuia, 
tocma i pcntm faptul ei) "rareori s-ar putea găsi atita nechibzuinjă în aranjarea unui material 
nşa de important. şi tipărit eu atit a dărnicie, şi nu sînt multe cărţi ca acesta, în care cercctătorlll 
să găsească ceea ee-i trebuie (dacă ar gClsi ceva non) ('U atîta Hncvoinţă". 

Cu un pronunţat caracter polemic, evident şi Îll articolul O chestie de folclor, reccnzia Ia 
Materia/uri [olclorislice face trecerea la contribuţiile de istorie a folclorislicii ale lui Artur Gorovei. 
Prezente şi in Noţiuni de folclor, In special in capilo.lul Istoricul, "important ciUPi) Ion l'vluş- 
lea pent.ru inJ"ormajiilc eu privire la diferitele noastre periodice de folelor", atari preocupări 
devin mai substan!iale odaU CU "Şczătoarea"c Povestea lIic{ii 1I11ei reviste de folclor, biografie 
amănunţită, pe baza a numeroase doeumente, fi importantei sale publicaj.ii. 1 se alătură suita 
de evocări Jllllâ(<Îtori folclorişli, ,'el'itahil omagiu adus colaboratorilor siH de odinioaril, precum 
şi articolele despre i\1. GasteI' şi Alexiu Vieiu sau despre preparativcle file u!.e în vederea Întemeiedi 
unei socic1.,;ţi il foleloriştiJor români. 

Nici obiceiurile n-au rămas În afara preocupărilor lui Artu!' Goroveî, tele două broşuri 
;lle sa le, Datinile noastre /11 naştere (1 HOH) şi Datinile noastre la nUlllâ (1\ll O), scrise pe lJaza mono- 
gmfiilor llli.Mariun, constituind importante mijloace de popularizare a feluritelor aspecte legat e 
de cele dOUft lI!oIl]('nle din viaţa ornului. Mai valoros este, însă, studiul Partea surletullIi. Un 
vechi obicf'ijmidic al popomluj român, eare relevă preocup{trile de etnologic juridic{l ale jmistulu i 
Gorovei, acesta demonstrînd, pe baza unei minuţioase documentaţii, că "partea sufletului" este cu 
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totul altceva decit "cantitatea dlspcnlbilăvşl reprezintă "o porţiune din averea cuiva, destinată 
in special pentru purtarea grijilor sufleteşti, după datina noastră creşl.inească''. 

Fără a avea o valoare ştiinţifică deosebită, celelalte studii ale lui Ar-tur Gorovel atestă 
pluralitatea preocupărflor sale rolclorlstlce. Ele sint dedicate iderîtificării unor teme şi motive 
comune ale folclorului românesc cu cel universal (Legenda arborilor imbr ăţişaii şi Şerpele de casă. 
Cercetări de folclor) sau elucldăril, pe cît ii sta în putinţă, a raporturilor dintre folclor şi literatura 
cultă (Elementul popular in Litcratura=cultă ), 

Important, întîi de toate, pentru a fi aduna L, din pubUcaţii mai greu accesibile, cîteva 
din contribujJile de mai mică întindere, ale lui Ar-tur Gorovei, prezentul volum întruneşte toate 
atrlbutele unei adevărate ediţii critice de folclor. Pentru că Iordan Dateu, editor Cll experienţă 
şi, totodată, unul din cei mai avizaţ.i cunoscători ai activităţii lui Gorovei, nu s-a mulţumit, 
nlcl pe departe, cu simpla reproducere a studiilor şi articolelor acestuia. Supunlndu-Ie unui 
riguros examen de specialitate (a se vedea, ClI deosebire, Introducerea, piesă de bază a bogatului 
aparat ştiinţific auxiliar, meticulos Intocmit), editorul stabileşte, în deplină cunoştinţă de cauză, 
locul pe care acestea II ocupă In cadrul a ctlvităţ.ll , cu adevărat pilduitoare, a lui Artur Gorovel. 

Ţtnlnd seamarapot, de caracterul lirn.itat al informaţiei lui Gorovei, Iordan Datcu a acorda t 
o deosebită atcnţie dificile! operaţli de stabilire a textului, indreptind, în note, unele "datări şi 
alribuiri eronate", indicînd cu exactitate sursele, rămase neprecizaLe, ale mai multor citate şi 
restablltnd formele originare în cazul unor "transcrieri libere după texte nota le fonetic". 

Substanţială şi cu deosebire binevenită este contribuţia lui Iordan Datcu în cadrul suitei 
de evocări bibliografice din Învăţători [olclorişii, activitatea acestora, prezentată de Gorovei 
exclusiv prin prisma colaborării lor la "Şezătoarea", apărludu-ue acum, în urma completărilo r 
bibliografice de rigoare, cu mult maicuprinzăLoare. La fel de util se dovedeşte a fi aportul edito- 
rului şi în cazul amintitelor studii despre naştere şi nuntă, derlcttare, sub aspect ştiinţific, tocmai 
datorită voltului lor caracter de popularizare, care l-a determinat pe Gorovei "să comprime şi 
fenomenele folclorice deseriseşi cita lele din lucrările lui S. FI. Marian, către care îndeamnă 
pe cititorii dornici de aprof'undărl". Stabilirea, cu exaeLiLale,a raportului dintre lucrările celor 
doi folclorişti se impunea, însă, cu necesitate .tn cadrul unei ediţii ştiinţifice, anevoioasa muncă 
de colaţionare intreprinsă de Iordan Datcu dîndu-ne posibilitatea de a cunoaşte, în sfîrşit, "in 
ce măsură sînt trlbutare micile studii ale lui Artur Gorovei monogrnlltle lui S. FI. Marlan''. 

Astfel întocmită, ediţia de faţă are darul de a ne prezenta o imagine mal exactă şi mai 
cuprinzătoare a actlvttăţii unuia dintre cei mai pasionaţi cercetători şi popu lartzatori ai culturii 
noastre populare, inlesnlnd cunoaşterea, mai aprotundată, aceea ce numim, pe bună dreptate, 
"momentul" Gorovei in folclorislica românească. 

Virgil Florea 


