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D.MICU,G.Călinescu,
IntreApollo
şi Dion!JWS,
Bucuresti,
Minerva,
1979,780p.
Studiulampluşi extremde seriosal luiD. Mlcuîmbinăcompletadcsl'ăşurare
analitică
a monografiei
cu tentativaeseului.
sintetizator,
operatllcriticecapahilea se sprijinireciproc
IIIconftgurarca
pcrsonalităţlt
călinesclene.
Sugestiatitluluiantlnornlc,
trirnlttndla "cifrul"
acesteipersonalităţi,
reverberează
constant,deşiinegal,îl! capitolele
cărţiipentrua dobindi
Infinalqros-planut
vuvci
posibil"portretinterior"al scriitorului.
D.Micutindea evidenţia
procesulformatival lui G.Călinescu,
urmărit,conform
unorrigorimetodologice,
pe etapeşi secţiunialecreaţiei.O simetrie
echilibrată
şi discretădlstrlbule
analizaIn capitoleconsacrate
perioadei"romantice"
şi a celei"claske"a lui G. Călinescu.
Impunetendinţacriticului
dea epuiza,concentric
şi meticulos,
un importantrepertoar
de posibile
întrebări-problemă
referitoare
la G.Căllnescu,
de Ia celecare,nemalrtlnd
originale,
rămînmereufundamentale
(relaţiacrttlcă-creatte,
biografie-rom:l1l,
funcţiaIlvrescului
în opera
artistului,raportul
cultură-civilizaţie
în publicistica
acestuia,derogările
de la claslclsmul
programatie)
la numeroase
altelede atentdetalin(relaţiacritică-simţ
critic,critică-erudiţie,
gust
şi eonştilntă
estetică,geniulca erouderoman,loculdrarnatnrglel
în spaţiulelaslctsmului
călfncsclans.a.),în răspunsurile
sale,extremde ample,cu rare csehivărl
facil-elogioase
(cazul
eseuluiUrişncrsu]
poeziei),
D. Micuaducenoipunctede vedereacoloundeinterpretarea
părea
clasată,prelungeşte
ipoteze,
nuanţează
af'lrmaţ.ll
şi,maiales,presarăideinoişisugestii
incltnn
te,
capabilea generaeleIusciealte studii.
Ideeade bazăa studiului,
referitoare
la esenţadihotornică,
contradlctorfe,
a personalităţjieălinesciene,
rezultatal efortului
deconstrtngerc
în tiparelearteiclasicea temperamentului
romantic,dionisiac,
marchează
distinctinterpretarea
poeziitorintr-unuldin;,celemai originaleşi maicomplete
capitole
alecărţiişi aleexegezei
dcpînăacum.în tehnlca'paratrazărit
de
motiveşi stiluripoetice,D. Miel!recunoaşte
nu doarun "modal instalărlf.tntr-un
prototip",
ci maialesmodernitatea,
aslmllabilă
poetictiavanga
rdist.e,conferitădepoet'procedeului
clasic.
'Ideeamodernităţii
lui G.Călinescu
şi chiara "modernismului"
său,considerat
nu atit o Incnnsecvenţăfaţă declaslcism
nl principial,
ci maicurindsemnulIrnposihilei
s,bs
trageride Ia estetica novutoure
a epocii,însoţeşteimplicit,dar persistent,
analiza.
Modernitatea
critieiicăltnesclcne
---care,se demonstrează,
prinapelulconstantla COI1sidcra(iieXLraesteticc,
dinIi!ozofie,
istorie,sociologie,
stilistică,psihologie
(chiarmetodele
psihanalizei,
repudlate
teoretic,devinreengnoscibtle
în evidenţierea
motivelor
oniriceernlnesciene},
depăşeşteconsiderabil
atributeleImpreslontste
- f'aceplauzibilăapropierea,
marcatăîn studiu,de conceptul
"criticiitotale".Ohservatli
defineţe,operatein fragmentar,
clezvăluiatenţ.ialui D. Miel!la meriteledeprecursor
alelui G,Călinescu;
capitolulTehnicaextcrtoară,
din
!Jlonografi.a
emlncsciană,
este anexatcriticiistilistice,idei anLicipative
ale conceptuluide
"operădeschisă"
sînt descoperite
În foiktonistiea
din deceniulpatru.iar Istorialitera/uriide
la originipinIIÎn prezent,
inaugurînd
lecturadiacronică,
În dublusens,prinÎnaintaşişi succesori,a scriitorilor,
paresă preceadă
iniţiativele
metodologice
ale "noiicritici".
Evidenjierea
rflotlernităţii
lui G. Călinescu
n atraspunclareaelementelor
de contiIlllitaLe,fi filiaţiilol"
.5ias[rnilărilor
definitorii
pentruseriitor,într-orelaţ.ieorganicopozantii,
ai
dire; termeni.._-tradi[.ie
_. inovaţie- stabilesc() perecheantiuomÎl:,'\
în COl'cspondenţ.ă
dat'
llestlbsUlnată
portretului
final.Invocarea
fazeiitalienizantc
a dehutului,
"lecţia"deeisivă
a lui
V. l'i\rvanşi l\. Iorga,emulaţia"laineislă"
pc linialui II. Sanielevici
manifestă
în formularea
factorilorduo-sociologiei
şi pSill{)-antropologici,
determinanp,
uneori,În cereetarea
istoricului
llLemr,
a ciirt!imetodo·logie
JIUcontrazice,
dealtfel,In totalitate,pe ceade tip universitar,
în
l'ine,!"Hco!"dl1!
eu mareatradiţiea culturiiprin"rolulmaiorescian"
asum.at,
la !ai, în fruntea
"noiiJun.imi"
şi a "Jurnaluluiliterar"- mOI1H;llt
dedsiv,dupăD. Mku,al orientăriielasici-
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zantea Iul G.Călinescu
- sint.cîtcvaelemente
eeau, in subsidiar,
merituldea decupapcrso..
nalltateascriitorului
dintr-uncontextliterar-cultural
mailarg.Aceleiaşi
intenţiii se subscriu
corelaţille
stabiliteîntreG.Călinescu
şi E. Lovinescu
şi cele,extremdefrecvente,
eu L. Blaga,
deşisurprinde,
în cazulacestuia,lipsacomparaţ.iei
tocmaiin dezbaterea
unorchestiuni
referitoarela st.llulurbanlstlcil,
la opoziţiade civilizaţie
sat-oraşsauîn problema
importantăa
"specificului
naţtonal".
In genere,fiecaredomeniual creaţieicălinesciene
esteconsiderat
într-osemnificaţie
multiplă,prinraportarela seriitor,Ia celelalte
faţetealeopereisale,şi.intr-operspectivă
lărgită,la literaturaromânăînsăşi.în felulacesta,critica toflet.onlsttcă
se con.stituie
intr-un
"spaţiual construirii
desine"şi unpreambul
al mariisintezedin 19M,preludind,
deopotrivă,
..principiile"
esteticianului
şi aleLcnreticlanului
romanului
obiectiv.
Foiletoanele
au "călillescianizat"publiculşi au impus,În epocă,o Impor-Larrtă
conştiinţă
literară.
Astfelconceput,
studiularemerit.ul
iucnntest
ablldea relevaunitateadeadincime
a ma
nitestărllor
ernanatede personalitatea
lui G. Călinescu,
ale căreielemente
structurantc
sînt
detectatenu doarîn viziunea
dinmarileopere,ei şi în numeroasele
"nuclee"
decălinesclanlsrn
conţinutede puhlk-Ist
lcaşi eseisttca
scrittorutut
(spre"prozaideologică"
a acestuiaparesă inelineşi o maievidentă
preferinţă
a luiD.Micu).Studiulreţine,in speclal,
dezbaterea
dinjurul
"sentimentului
cetăţii",pandantjurnalisticla Lcorel.lz
ărll« călinesciene
ce preconizau
reconstrucţiaculturiipe coordonate
clasice,ea şi valoareaconttnutăin radiografia
de tipurisociale
şi Inportretistica
unorpoliticieni,
dinarticolecomparabile
şi comparate
cualeluiN.Iorga.Fără
II aveapondereapresupusnecesarăîn interpretarea
globală,uneleobservaţii
preţioase,dar
disparate,puteaunuanta,şi în portretulfinal,soluţionarea
ecuaţiei inu-ovortit-extrnvcrtlt
:
pnblicisttca,
fiindconsiderată
spaţiulprivilegiat
al "autenticităţii"
scriitorului:
"gazetaa fost
pentruG. Călinescuun "caiet",nu "blocllotes",
funcţionează
şi ca multiplicată
detularea
acestuia,în măsurăIn carecolaboratorii
sub pseudonim
sînt simple"măştiale Directorului".
Seriaoperelor"monumentale"
Încununează,
pentruD. "Ucn,etapa "romantică"
a lui
G.Călinescu
şi semnifică
tot atîteamomente
aleaut.orelevăcit
acestuiaprinvizîuneaconţinută:
unaromanescă
în biografii,adevărate"romaneale destinului
creator",In caredescrlptia,
Cl!
detaliiele"minuţiozitate
balzaciană"
în evocarea
mediilor,
şi copleşitoarea
port.retlsttcă
rămîn
elementele
prcdomtnante.
Nulipsesc
obiecţiile
vizîndpesimlsmul
enunesclan
şi completărt
interesantedespreerosulpoetului.
Abordatădin unghiurimultipleşi succesive,
capodopera
călinesciană,
structuratăpc
criteriulaxiologic,
este,pentruD. Micu,Ilistorica personalităţ.ilor
literareşi malpuţin"sinlezaeplcă"Iutenţlonată
teoretic.Demonstraţia
slntctlzatoare
vizîndunicitateaşi originalitalea Istorieiliteraturii
..., al căreiax unificantestedescoperit
În "subiectivitatea",
infailibilă,
a autorului,
carea statuat,fieşi lapidar,loculcvastunanimttăţil
scrtltorllor,
se sprijinăpe cea
dedetaliu.D.Micudemontează
cîteunarticoldescriitorpentruil-idezvălui
şi generaliza
st.ructura,reţinîndfuncţiarczumatulut
şi a citatelorîn raport.cu discursul
criticpropriu-zis.
Cuo
severitateuşordidacticăsînt urmări
te aplicareaprincipiilor
istoricului
literarşi respectarea
ierarhieiscriitorilor,
propuntndu.se
completări,
dificilde acceptat.alesumarulul.
O notăoriginalăa studiuluiesteaprecierea
supei-Iativă
a capitolului
dedicatliterat.urii
vechi.Rccunoscindvaloarea
de sumrnum
a Istoriei
..., D..Micuavansează,
fărăil insistaînsă.o ideeesenţiaH
legatăde psihologia
ereaţiei:refăcînd"în conştiinţă
procesul
genetical tuturoroperelor
literare",Călinescu
dobindea"sentimentul
de a scrie(... ) literaturaînsăşi".
Sensul"portretului"
căllnescian
estereafirmatin analizacreaţieiromaneşti.
Retorica
tradiţional-ohiectivă,
adoptatăde romancier,
corespunde
aceloraşi
intenţiicoerciHve
aplicate.
temperamentului
dionisiac,
careirumpedintiparele"clasice"
in devierimanie
ristesui-gcncris.
Importantăeste şi precizarea
referitoare
la modemital.ea
prozeilui G.Călinescu;
impusăde
elementecompoziţionale
şi portretistice
novatoare,aceastămodernitate
rămînelegatămai
"multde tehnicădecîteleviziune".
Interesul
majoracordat.şi in studiuldefaţă,tipologiei
romanelorestesusţinutşi de observaţii
.subtilecarerecunosc
printremijloaceleportretistulllşi procedee
extraliterare
- propriirec\lziteicriticului("fişabiograficil
discursivă")
şi eseist.ul
lui-- cărorali sedatorează
(IncazulluiDanBogdan,Sufle
ţelş.a.)şi o sesizantă
,discrepanţ{t
1ntreportretulenunţateleprozatorşi personajul
rezultatdinacţiunilesale.Elementele
noi
aleinterpretării
luiD. Micllsereferă,In special,
la BietulIoanide,eu accentulpe rolulpoliticuluica temăşi "ferment(... ) al mişcărU
epiee"dinroman.
"Sensul
c1asicis!11ului"
esteIdentificat
nu numaiin creaţiadramatidl(genprinexcelenţă
clasic),desfăşurată
intre"apologia
elasicismului"
dinŞunşi "jocurHe
ideogramaticc"
dinpiesele
delllicăIntindere,
cişiIneseistică
(şi,asimilate
acesteia,
Injnrnalgle
deciHMorie),
undeD.Mic\!
descoperă
convertit,într-omanierăspecificcălincseiană,
spiritulclasical conversaţiei.
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Reluatăşi dezvoltată
expres,În capitolulfinal,ideeade hazăa studiuluitransferată
aicidela operăIaartist,conduce
la fixareatipuluidecreatorreprezentatdeG.Cl1Iinescu.
"Vo
rnţa de creaţie",ee acţionează
ca liantunificator
al tuturorperechilor
antinomice
(enunţatedoar)desprinse
dincontradlcţ!a
esenţială
(apolinic-dionisiac)
a art.isl.ulul,
sedovedeşte
la G.Călinescu"scop,nu mijloc"al existenţei.
în ansamblu,
studiul IuiD.Micusedovedeşte
a fi, deopotrivă,
maimull.dari maipuţin
decîtîl anunţătiUul: prirneaz
ă substantlnla
analizămonograf'ică
a opereiasupraroluluisecund
ocupatdeeseuldestinatexplorănl
de adincime
a naturi!artistului.
În exegeza,
tot maibogată,
despreG.Călinescu,
cartealuiD.Miel!va .rămîne
unreper'Imposihtl
deocolit.
Algerill
Simola
ALI'LOMBAHD,
La latunu:roumaine,
Unepresentation,
EditionsKlincksieek.
Paris,
1974,:391p,
în colecţiaBibliotluique
[raucaise
elromane,
condusăde romanist
ul Georges
Strakade
la Universitatea
elinStrasbourg,
au apărutin decursdecrtivaanimaimultemanualeşi studii
lingvistice
dedicatelimbiilatine,limbilorşi Iiter-aturilor
romanice.
Spectaltştl
recunoscutiÎn
acestedomenii
(citămdoarcîtevanume: P. Irnbs,B.Pottier,J. Orr,Ch.Muller,V. Văănănen,
\V.VOIl
Wartburg,
H. Marlin,O. Nandrls)
alisemnatvolumediverseca preocupări,
darvaloroasedinpunctulde vedereal metodeişi al rezultatelor.
Celde al 29-leavolumal serieiA
din aceastăcolecţieestecelde al doileadedicatlimbiiromâne,dup:i
valorosul
volumal lui
O.Naridrls,
Phonctique
liistorique
durotunain
(190a).
Estevorbadelucrarea
Lulatique
ronmaţne.
Uneprescntat
ion,avîndca auto!'pe distinsulromanlstsuedezAULnrnbard.
Profesortitular
defilologie
romanică
timpde30deanila Lunci,AHLomhard
a consacrat
o marepartea activităţiisalestudiuluilimbiiromâne,contribuind
astf'elnunumaila dezvoltarea
studiului
limbii
noastreîn ţarasa,ci şi la organizarea
cercetării
şttlntlricc
dedicate
limbiişi literaturiiromâne.
Hezultatele
directealeacesteiaetlvltăţt.
rodnlceşi îndelungate
s-auconcretizat,
pe deo parte,
în generalii
succesive
deelevi,dintrecareuniicontinuăpreocupările
maestrului,
iar pe de altâ
parte,Intr-oseriede studiişi cercetări
remarcabile,
consacrate
limbiiromâne,pe careautorul
o consideră
(Preface,
p. VII)"unedesgraudesIanguesde notr«continent".
Dacăam ruenţ.ionanumai3 cărti,foarteinteresante,
In careprofesorul
suedezstudiază.lnr.profunzlme,
aspectealelimbiiromâne(Laprononciatioti
duroumain,
Uppsala,
1935,Lenerbe
l'()f7main.
Etude
tnotpholoţţiquc,
2 vol.,Lund,1954-195;';Humiinsk
qrammaiik,
Lund, 197:3),'
ne-amface
totuşio ideeclarădespreariapreocupărilor
salecaromanistşi româulst,deşi-arfi trecutecu
vedereanumeroase
studiişi articolepublicate
Inrevistele
de specialitate
dinSuedia,Homân
la,
n. F. Germania,
Franţa,Italia.
H.ezultat
al experienţei
saledel'ornanist
şi deprofesor
delimbaromiltlă,
ultimacarte a
luiAlt'Lombard
esleo încununare
a activită(.ii
saleîn acestdomeniu.
Autorulprecizează
In
'prefaţavolumului
experienţa
şi proiectele
sale,în legăturăcu studiullimbiinoastre.Unuldin
motivele
publicării
acesteilucrăricareseadresează
"unulpublicinterllaţional"
(p. VIII)Il COllstituie,întrealtele,importanţa
deosebită
a românei
: "CeHe
importance
- il fauteneore,hdas,
insiste!',
SUfce point---est scielltifique,
pratiquceLlitteraireil la foi5: sansceltelangue,on
ne sauraitse[aireuneideclunI.soitpeucomplete
de ee qu'estdevenude nosjoursle latin,
sallSelIeonnepeutCOll1rJllllliquer
librell1ent
avecla plusgralldenationdu Sud-Esteuropeen,
sarmeIleonseprivceletontcontactdirectave.cunedesgrandes
IitUralurcs
del'Europeaeluelle"
(Pret'ace,Jl. VII).
potrivitCO!lccpţ.iei
generale
a autorului,
lucrarea,avindla bazăcursurHe
'ţinutela Universit.atea
din LumI.se adreseazăllUnumaispecialitilor
in lingvistidl
romanică,
ei şi publieuluilargdinstr{tinătate
(şiîn primulrindsluden\ilo!'
înserişila secparom:lnă
în diferiteuniversităţidinlume).Pentruprimii,lucrareaprezintălinaspect.
temelic,istoricşi c,Olnparatlv
;
lJcnlrumarele'publicînsă,ea reprezintă
Ullghidprael.ic
pentruceieevorsă vorbease{\
limba
de la Dunăreşi Carpapsausă citeascăîn originalmarileoperealeliteraturiinaţjonale
: EminesclJ,Creangă,
Caragiale,
Sadoveanu
..Hehreanll,
Argbezi,
Bacovia,
Blaga,LalJişş.a.
Experienţei
saledeprofesor
şi devorbitor
delimhărom:1nă,
rornanistul
suedezi-Hadăugat
rezultatele
UIlor
anchetepecarele-arealizatin ţ.aranoastrăel]concursul
a llllmer()şi
specialişti,
·cărorale·a fost trimis,pentrufiecarechestiune
sludiatfl,un chestionar
cuprinzînd
frazesau
cuvinte.

216

CR(ITICA
ŞI BIBLIOGRAF']E

Structuracărţiieste următoarea:Preţaţă(VII-·XII),Abrevieri
(XIIJ-·XV),Cîteva
fraze1!$oare
(1 3), Pronuntie
(5·-21),Partegenerală.
Elementele
morfologiei
(2::l-·
42),Parte
specială(4:5 :368).
Lucrarea
se lncheiecu o biblioqraţ'ic
(Ounraqcs
recommandes)
caregrupează;
In ordinealfabetică,
periodice,
dicţionare,
manuale,
studii,lexic(p. 369-37,1)şi un indice
(p, :37;,-'l91).
Autorulprecizează
deasemenea
!nprefaţă(p.VIIl) e{\lllCrarea
sa prezintălimbape care
o scriuşi o vorbescInzilelenoastreromânlldinBucureşti
("lesBucarcstois
cultives"),
ceacare
serveştedreptnormăpentruceilalţ.i
şi carear trebuiimitatădecătretoţi străiniicarelnvută
româneşte.
In acestcaz,el vorbeştede rornâna "banală",de zi cu zi;fănlo mărturisire,AI.
Lombard
s-aarătatinteresatdecceace"zice"şi nu de ceeaeetrebuiesau ar trebuisă se zieiL
Prinfortalucrurilor,
aceastăatitudinelisuferit,peparcursul
lucrărll,nuanţări,pentrucăaul.orul a avutIn vederetot timpulpunctulde vedereIstoric.Caurmare,,.lelecteurdesireux
ă la
foisdecorinuttre
unpeuI'histnlreduroumain,
deplace.r
dans80nmilieulinguistiqllc
et decornparercettelangueavccscsprochcsparcntcs,
Ilotamment
leIrancals,trouveradunela ce qu'Il
cherche"(p. VII). Trebuiesă tntclcgcm
că profesorul
suedezîmbinăcriteriulistoricCUcel
descriptiv,
consideraţii
privindlimbaromână"standard"
stindalăturide comentarii
privind
etlmologla,
comparaţia,
varianteledialedaleşi valoareastilisticăa cuvintelor.
in acestfel,
dtitorulînţelegemaibineindivid
ualltntenlimbiiromânei 10('111
deosebital acesteiaprintre
celelaltelimbiromanice.
Dupăcums-aobservat,
număruldepaginidiferădela o partela alta, de la un capitolla altul,in Iuucţie de materialul
studiat.
Primaparteprezintăsuccintflexiunea
părţilordevorbire,grupateÎn'*capitole
distincte:
1. Substantivul.
aâjectinut
caliţicati»şi articolele,
2. Pronumele
personal,
:3.Verbul,
.-1.
Alterrianţcle fonetice
ÎIl [lexinne,
Analizapropriu-zisă,
pc bazaunulmaterialIapticfoartehogat,se realizează,
pentru
fiecarepartedevorbire,În a douapartea lucrării,careareurmătoarele
capitole:1. Substautivul,adjectivul
calificati!',
articolul
[inal:2. Nutneralul
: 3. Pronumele
personal;4. Adjectivul
posesiv,
ţironumele
posesiv;
5, Adjectivul
detnmistratin,
pronumele
demonsiraiin
; 6. Celeireiarticolehotărîte;7, AdjectirJ/ll
relativ,pron11mele
rf'lalill;8. AdjectiV1!1
inlerogalill,
prollumele
interogativ;9. Adjectill1!1
nedefinit,
pronumele
indef'init;
10, Verbul
(eelmaiÎntinscapitoldinIntreagalucrare); Alil:rnall.!ele
fonetice
În{lexiune;
12.A.dverblll;
l'\. Prepozi!ia;
14. COl1jllne/ia.
Ceeaeeimpresionează
pestetot in aeeastălucrareestebogăţiamaterialului,
uneleobservaţij pertinenteprivindsintaxaşi ortografia,
ca şÎ semnalarea
valorilorstilisticespceialeşi,
maiales,semnalarea
aspectelor
particulare
dinmorfologia
rom{tncase!i.
Fiindformatea([-hoL'
si numairareoriextrasedinliteraturapropriu-zisă,
uneleexemple
pal'"construite"
saunu sint
propriiuzuluicurentdinlimharomânll,
chiardacăau fostverifieate
CUajutorulunorromâni
cultivaţi(lap. XI antol'uldă()lungălistăa persoanelor
carel-auajutat).AHLombardprocedează
foarteuliI,notîndaccentul
euvin!elol'
şiformelor,
pccarele-atradusInlimbafranCeZi),
Pe alocuriInsăexe.mplele
ahundă,iar detaliilenu lasălocunorconc.Juzii
adecvate.
Hegret{lfll
deHsemenea
ahsenţaunuieapitolfinalcarcsitseeonstituie
Înconeluziile
lucrării.
AILfe1,
volumul
romanistului
suedezreprezintă,
în anS:llnblu,
o realizareştiinţ.ifică
de valoare.
Ilie Dan

204p.

liT>,ANDH
IESCU,LimbapreseiromiÎneşti
În secolul
al XIX-lea,Inşi,Junimea,1979,

Contribuţia
preseiperiodice
ro!mincşti
dinsecolul
alXIX-lea1"dezvoltarea
şiconsolidarea
culturiinoastrenaţionale
esteîncăpuţincercetată.
Studiile
careau apărutin ultimiiani, mcrliuoasesubcelemaivariateaspecte,se rere-nI,
maitoate,la chestiuni
de interesspeeiaL
înt7e
careIllonografia
uneirevistecarea marcatunînceputdeepocă-- "Dacialiterară"\ activilatea
gazetărească
a Ulleipersonalităţi
ca BogdanPetriceicll
Hasdeu2
san cercetarea
monografie-ii:
1MariaPlaton,"DaciaIilerarâ",
De,IUml!
lIneireuislc,
viaţa/illei('poci
literare,
Iaşi,Editum
,jullimea,1979.
2VasileSandu,Publicistica
11l;lfasdC/l,
Bucureşti,
EdituraMinerva,
197.-1.
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a uneiramuri.
anumea preseipcrlodice,
cumar fipresastudenţească",
presasatiricăşi umoristid\ presaIlterarăIocală",
presauneianumitecomunităţi
delimhi\6
ş.a.
Toateacestelucrări,nuIncape
îndoială,
Inlesnesc
drumulspreviitoarele
In('xcări
desintez,j,dintrecareceamaiaşteptatăesteo istoriegenerală
a preseiperiodice
romăneştt
dinsecolu
1
trecut.Unsuhstantial
progresîn aceastădirecjies-a făcutprincarteacareesteprezentată
în
celeceurmează.În cinciamplecapitole(Stilulpublicistic:
prioireqencrală
: Presaromânească
În secolul
al XIX-lea; Limbapreseiromâneşti
in perioada182g····
1860; Limbapreseiromânest
i
În perioada1860-1.'100;
"Icoanevechişi icoaneI1oHă")
se urrnăresl.econt.rlbutia
publieaţiilor
periodice
româneşt
i, a celorpolitice
şi delargăinformaţie
maiales,la dezvoltarea
limbiiliterare.
Autorulpleacădela premisaintrutotuljusl.ă,şipecarecercetarea
mtnutloasă
a miilordejJ3gi!li
de gazeLă
o conrlrură.
că presaperiodică
româneasdî
"arostunfactorImportantdedifuzarea
normelor
limhiiliterareîn masavorbitorilor
limbiiromi/ne"
(P.GÎ.Totodată,studiulseml.re
prindepornindu-se
dela convingerea
că"lilnbapreseinupoatefi cercetată1... ] în afamteol'id
stllurllor
Iunotionale"
(p. G).Deaceea,primulcapil.ol
al lucrărtiesteconsacra!
eh·f'inirii
stilului
publicistic,
stabiliriimijloacelor
"princarese iner.m'eiî.
Inf'Iuen
l.area destinatarului"
(p. (i)în
cadrulacestuistil,precumşi a perioadei
în carepror-esu
l Iormăr+i
stflulu!pu:,!ieislie
poate'li
socotitîncheiat.
Otrăsăturudistinctă
a stiluluipubljcist
ir o dilterminologia
specifică,
înspecial
.,terminologia
politică"
şi în general"lJrezenamasivăti neolnglsmelor"
(p. 8). In acelaşiLim
p,
stilulin discuţ.le,
deJinitde autorp-in comparaţie
eu cel ştiinl.ific
_...carese curucl.erizeuzri
prin"conc:izie
explicită"
"._,foloseşte
.Jntr-ungradfoarteridicatuntip deredundanţă
multmai
accentuat,
18nivr-lul
Iexicu
lui,în caresintcuprinse
şi figurilede stil,şi la nivelulgramulknl,
maipuţinInmorfologieşi maimultîn stntaxă:'(p.fi).Semnalînd
apolprimejdia
exceselor,
mai
numeroase
in interiorul
stiluluidiscutat,dartotuşiminînd,cumse observăîn treacătnufllră
o secretăironic,şialte stiluri,ALAndriescu
subliniază,
Inparteafinal,1
a acestuicapitoleseTl\.iaJ
:lIIucrărtl,
rolulpozitiv,a] preseiperlndlce,
pe planurile
celemaidiverse,
în dezvoltarea
limbii
româneliterare,rncnttontnd,
cuacestprilej,şinumelecelorpccat:eîi socoteşte
dreptpersonalitlljideprimplanalepublicisticii
dinsecolultreeut.În rînfln!acestora,ahituride IonHeJiade
Jli'idulcscll,
Gheorghe
Asaehi,Gheorghe
Bariţ,.Mihail
KogiîlY!lcCallll
i MihaiEminescu,
pebUlIi;
dreplnlecitati,puteaufi amintiţişi B. P. Hasdeu,C.A. Hosetti,DimitrieBolintineanu
sau
V.A.Urechia
şichiar,dintregazetarii
propriu-zişi,
IacobşiAUI;el
!\lm'cşanu,
jJimitl'ie
A.T"aurian,
G. ['aflU,Sofiaşi Tonl\ădejdesauC.Miile.
în douăcapilolecareocupi),de asemenea,
Ulllocînsemnatîn ('('.o!1omia
lucrării,sint
cercelate,
inprimuldintreelepentruperioada
dela 182\lla 18GO,
contribuţ.ia
gaz!;telor
la dezvoltarealimbiilitemrein general,
apoimodulîn cares-auformatşi au evoluatelementele
pec.ifice
ale stiluluipuhlic.istic
întreanii1840şi 1800,an la careestesituntt)incheiere;!
proceslllllÎ
de
formare,
şiI.nceldeal doilea,
subl'apOl:t
fonetic,
morfologie,
sintacticşi lexical,
·ffol'turlle
fiicule
mailnUidelllnriiscrHtol'j
eareau fost şi ziarişti,dar şi de ceilalţ.i
gazetari
··3iepociidintre
j 8uGşi 1flOO
dea apropia,in limitelediferenţelor
specifice,
stilllipuhlicistic:'
de eelheletrisLic.
]{ezllItalele
obţinute,întotdeauna
(,O!lVinglltoal'e,
sînt sprijinitecn numeroase
exemple
extrase
dinprincipalele
gazci.e
apăruteÎnceleteeimariprovincii
romiineşti.
['oaie/că.
in uneleaspecte,
cumar fi depil<hl
folosirea
cuvintelor
regionale
sauarhaice,pătrunderea
'i eirclIla\.ia
neo]ogismelor,aparitiaunorlmhin:lri
frazco]ogiee
speeifice
saun unorimagini,
unelesporuridepreeizie.
unelenuan\.e
jnplusar fi fostfurnizate
printr-o1mbogi\ţire
a listeiperiorlicelor
eerceLate,
încare
s-arfi pututincludeşi gazetele
politiecromfllleşti
apărutela Aradşi Timişoara,
celeeditatei
redac.tate
pringrijaepiscopiei
de In Caransebeş,
marileziarel'omâncşti
dinBueovina
şi chiar
uneleziarelocale,eu rnarer:lspîndIl'e
intr-unteritoriulilnitat,printrecare,Cnirea";
din Blaj,
"Evenimentul"
.ieşean,
gazetele
scoasede un B. IorglllesclI
la Buziîu,"Galnlii"
Irul.iloi'
Ncbunelliş.a.,ştiindcă aeesLea
toateali avutîn zonelerespective
rolulpe carein Bucureşti,
IaL
Braşovsau Sihiuşi l-auaSlunat.,J-\!ldna
l'ornftnensn\",
,Gaz('.tade Transih:aniaH,
.,Thnpul",
HTribuna"
sau "lJniversuJ".
3Din istoriaslwlcnţimii
române.Presa.sluden!wscâ
(j8r.l ··10'/8),Clliveritate:)din
Bucureşti,1974(în redactareaunuicolectiv).
4Presasatiricăromânească
din Transilvania.
18(JO1D18.Cluj,EdituraDada,l a7·]
(antologie,
SlUliiu
introductiv,
nole,glosarşi anexedeLiviuGrămadă);
Constanţa
Ti'ifu,Pre.\:;,
wnorislicâ
deallâd!1iel,
I···Il, Bucureşti,
EditmHMinerva,
1974,1!l80.
f,FloreaFiran,Presalilcrarâcraioucanâ
(1838 1.9/5),Craiova,
Edil.unl
Scrjslllrom\nesc,
1\l76.
GVJadinlÎl'
TandJurli,
..PresaidişÎn HOlnânia,
Bucuretilditul'a h.l'Hcrion,
1n7?
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Maiîntins,in comparaţie
cu celelaltecapitoleale cărt.ll,estecel dedicatuneipriviri
deansamblu
asupraevoluţiet
preseiperiodice
româneşti
întreanii1829şi 1900.Estevorba,de
fapt,de o analizăfoarteatcnt[la orlenl.ărilor
politice
şi sociale,
a direcţiilor
culturale
şiliterare
şi, întîide toate,a atitudiniiin problemele
limbiiliterarela "Curierul
romănesc"
al luiHeltade
şi la "Albinaromânească"
a luiAsaki.Aceastăanalizăesteprecedată
de o succintătrecereIn
revîsl.ăa principalelor
evenimente
careau premersaparitieiîn anul1829a celordouămari
gazete- interesulpentruacestfel de ttpărlturlîn Principate
şi in Transilvania
înaintede
aIlu11800,
încercările
demnedetoatălaudaaleunuiIoan PluarluMolnar
sauAlexieLazaru
dea scoaleo gazetăromânească,
incercarea
încununată
desucces
a luiI.M.C.
HosettişiAnast.1.
Lascăr,edit.ori
şiredaetori
laLipseaai pel'iodieuhli
"FamaLipschii''
la anul1827ş.a,Seprocedează,înpaginile
următoare,
la o evaluare
rapidăa roluluijucatelealle gazetemoldovene
şimuntene
deplnăla 1860în viaţasocialăşi culturalăa epocii,apoila o discutiesuccintăprivindaportul
"Gazetei
deTransilvania"
şi al "Foiipentruminte,lni111(1
şi literatură"la profilareaunuipline!
de.vedere
propriual românilor
din'I'ransilvanta
referitor
la problemele
în discuţie.
Înîncheierea
acestuidenscapitol,felul1ncareslnttratateviatasocialăşi culturală,dezvolt
arcaliteraturii,
evoluţialimbiiliterareesteurmăritîn celemaireputal.epublicaţii
periodice
aleceleidea doua
jumătăţia secolului
alXIX-lea:"Homanlll",
"Cnrierul
de Iaşi"şi "Timpul",
"Voinţa
naţională'<,
"Epoca",
"Lupta","Universul",
"Adevărul",
"Telegra[ul
român",.,Tribuna",
gazetele.
socialiste
şi muncitoreşti,
publicaţiile
satiriceşi umoristice.
Un ultimcapitol,"Icoanevechişi icoanenouă"
, aşa cumîşi intitulaEminescu
ciclul
de articoleapărutîn "Timpul"
între11şi 2:idecembrie
1877,este,elefapt, o discuţieînjurul
părerilor
celuicarea creatlimbajul
poeticromânesc
modernşi,in ceamai111
arernăsură,a contrihuitlaorientarea
limbajului
gazetăresc
dedupă1880indirecţiarnctlernlzăr.I,
a acuturării
elementelorinutile.Campania
luiEminescu
impotriva"Homânului"
şi fi luiC.A.Rosetti,sedemonstreazăaici,îşi are surselepolemice
nu numaiîn deosebirile
de vederipolitice,economice,
ci
şi intr-oconcepţiedespreizvoarele
şi menirealimbiiromâneliterare,şi implicita lhnhajului
gazetăresc,
mult diferită.
Bogată1nideişisugestii
preţ.ioasepenlru
ceicesevortncumetasă iutreprlndă,
inviitor,
cercetăride ansamblu
şi lucrăride sintezăîn domeniul
istorieipreseiperiodice,
Limbapresei
româneşti
Insecolul
al XIX-leaestede pe acumunadinlucrările
debazăaledomeniului.
RemusZăsfroltl
M../\.HIACAHPOV,
Introducere
la scmiologia
literaturii,
Bucureşti,
Univers,
1978,259p.
MariaCarpovpublicăla EdituraUniverso Introducere
la semioloţţ
ia literaturii,
lucrare
carevinesă materializeze
procupărt
maivechiale autoarei,anunţatedejade o prestigioasă
traducerea eseurilor
luiGreirnas
(A. .J.Gl'cimas,
Despre
sens),apărutăin 1975laaceeaşi
editură.
Analizind
eu deosebităcompetenţă
unuldintrecelemaicomplexe
şi controversate
demersurialccunoaşterii
contemporane
- scmiotic.a
-c-,MariaCarpovreuşeşlesă ofereo privire
sintetic.ă
asupraacesteia,extrăgînddintr-unansambluteoreticeterogentrăsăturilegenerale
carefundamentează
atitudinea
semiotică
în devenirea
eidela pre-ştiin(.ă
la ştiinţă.
Deşialestaiăîncădinantichitatea
greacă,Înpreocupările
st.oieilor,
cercctarea
semiotic.ă
s-a l11anifestat
iniţial,în evoluţiasa modernă,
eu destulătimiditate,în cadrulunordemersuri
izolaLe,pentrucaabiaînlllUmii
douăzeci
şidncideani,tutelalăde"revoluţia"
lingvistică
declan
..
.şat.ădeapariţiaClII·.mlui
delingvisticâ
generală
al luiDeSausslIre,
săia o amploare
deosebită
.
.Mergînd.
pecăiproprii,claravînddesurmontat
aceleaşi
dificultăţi
legateeleinlerpretarea
semiologie:'î
a realităţiiprintr-uncomplex
aparatconceptual.
teoriileanalizate
Inlucrarea
SIariei
Carpov
auevoluatparalel,
int1lninclll-se
deseori
'inintenţiişiprogram;situapeceo delermină
peauloare
să afirmecaracterlll
sincronic
al studiuluisău,care,abandonînd
problemele
legatede evoluţia
particularii
a fiel:ărei
teorii,încearc{l
să releveacele"puIH:te
izotoplce"
ce menţincaracterul
unitaI' al Leroriilor
discuta
le.
Luindca punctde plecareteoriasaussuriană,
MariaCarpovîncepepriu2 relevaaiei,
sprijinimlu-se
pe Notele
lui Godel(H. Goelel,
LesSO!LTCCS
IlHlm/scrile"
du COllrs
de linguislique
generale
deF. deSallssurc,
Gencve,
Dl'oz,1\l57),()anumităamlJignitate
în eepriveşte
raportul
dintrelingvistică,
semiotică
şi psihologia
generaliicăreia,în versiullea
vulgateisaussuriene,
semiotica
li estesubordonată.
Dupăafirmaţiile
dinNolrînsă,psihologia
apareca subordonată
HngvistieU,
oricefenomen
psihicfiindsusţinutşi denunţatdelimbaj.În acestcaz,semiotica,
pecareSaussureo vedeintegrînd
teorialimbii,vaintegrala rîndu-ipsihologia,
căp{IUnd
astfel
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trăsăturlleunuirncl.allmbaj
stllnţtf'ic
general.Considerînd
gradulînalt de uespeeificitate
a
teorieiea una din caracteristicile
fundamentale
ale serntotlcil,
MariaCarpovdiscută,într-un
primcapitolallucrării(Ceestescmioioqia
?), contrlbutu
considerate
esenţiale
laedificarea
acestei
ştiinţe.Fărăa neglijaaporturileteorelice
alelui.Jakobson,
Pricto,Bar-thes,
Benveniste
sauEco,
jmnctclcdereferinţă
injurulcăroragravitează
demersul
propusdeautoaresîntteoriile
semiotice
ale lui IIjelmslev,
Morrlsşi Greimas.
Ele stnt celemai apropiatede "idealulsemiotic",
mult
maihinesituatepentrua puteadelimita
caracterele
defluitoriialeuneisemiotici
sau/ şicpistemo]ogiigenerale.
Morrisvedesemiotica
sub trăsăturileunui"limbajideal"capabilsă integreze
întreaga
diversitate
a sistemelor
semiotice.
Edificarea
unei"semioUcl
pure"esterezultatulunuiraport
-decomplementaritate
intreceledouăipostazeale demersului
semiotic:ştiinţăşi, în acelaşi
timp,insţrurnent
decercetare
(orqanon
), Semiotica
se defineşte
aslfelca.discurs
ştiinţifice
despre
alt discursştiinţific,rnetateorie
decişi, In aceeaşimăsură,procesde elaborare
şi definirea
.propritlor
concepte-passpreo semiotică
ulterioară.
Aceleaşi
caracteristici
sintprezente
şila C;"eimas,pentrll
caresemiotica
aparecadominantă relativăa uneiierarhiiserniol.ice
ridicatăpebazaunuiprocesdlalcct
ic determinat.
decontradicţiileintreştiinţăşiorqanoti,
Semiotica
ar constitui
decipunctulcelmaiînaltalacesteiierarhii,
punctcăruianu i se neagăinsăexistenţatemporară.
La acestnivelconceptele
manifestă
un
inalt gradelegeneralitate,
ele atingtndlimita,categoria.
Se opereazăastfelapropierea
între
semiotică
şi oxiomaiică
(Kristeva),
aceastadinurmăfiindconsiderată
ca discursrnelaştiinţific
matricialal unei epistemologii
generale.În virtuteaaceleiaşidialecticiştiinţă- orqanon,
semiotica
apareca o teoriecapabilăsă prezinte,pentrt:o anumităperioadăde timp,garanţii
destabilitate
a conceptelor
saleîn vedereautilizării
lorla Inf.orprcturea
unorierarhiiinferioare.
Acestdemersreprezintiî,
in aceeaşi
măsură,verificarea
teorieiIutcrpretante.
în cadrulsăucon-cep
l.elesîntsusceptibile
dea fi remodela
te,pregătind
astfelsaltulierarhieal teorieiInporpetuă
evoluţ.ie:
,,;..)ivelul
epistemic
esledeci,pe de o parl.e,generator
ar-unuitip de cercetare
şi,pe
dealtăparte,instanţădecontrolşi validare
a unorproceduri"
(p.105).Semiotica
îşimanifestă
In acestmoddeschiderea
eplstemologlcă,
ea rncntlnindu-sc,
în viziunea
autoarei,ca o "gîndire
ce se gindeşte",
matricecategorială
(semiotică
pură,ierarhicnlltrn
ă, axiomatică),
carenu este
rusăo schemă,
lucruextremdeimportant
pentruo corectădefiniţie
epistcmologică,
ei unproces
ce leagă dialecticdouăaspectecomplementare
ale oricărelatitudlnicognitive:dcducţiaşi
Inrlucţia.
Gradulînaltde generali
late,rezultatal colahorărti
dint.reabstractizarea
analiticăşi cea
constructlvă,permiteintegrareaunorperformanţe
sernlotlce
diverseşi aducesemiotica
În
sltuaţ.la
dea puteareducediferenţa
dintreştiinţelecu caracterempiric
(înocurenţă,
celeumanistc) şi celecucaracterformal.Majoritatea
cercetătorilor
vădÎnsemiotică
undtii\.ncrs
cumanifestetendintedea evoluacătreo teorieştiinţiIică
generală,
singuracapabilăsa reducăincompatibilitatea
dintrecîmpulumanistşi analizasa "ştiinţifică",
fără il impieta
:,asupl'a
proprietăţilor discursului
analizat;"Semiotica
oferămetodacare,aplicatăla cercetarea
literaturii,a
arteI,a moralei,
poateducela ştiinţă,fărăcaaceastăştiinţăsăsesubstituie
domeniilor
amintite:
manifestările
rămînceeace sIntele,obiectepisi:cmic,
înstl.lllnanistica
se!dezvoltăca ştiinţă
datorităimpulsului
datdesemiotică"
p.9!J,subl.aut.).Dcsigm
oatareviziune
nutrebuieacceptată ca definitIvă
intrucitcaracterul
propriuoricăreiteoriiştiinţifice
esteistorici
latea,provizoratu!.O preamareÎncredere
1ncapacitatea
semioticii
de a explicitadiversitatea
fenomenală
riscăsă transforme
ştiinţ.aîn metafizieă.Heproşul
pe carc\lniicercetători
il facscmioticii
este
legatde importanţa
exagerată
acordatăapriorismului
teoretic,de fetişislllul
structurii,leoria
modificînd
de celemaimulteoriobiectul
epistemie
pentrua-ldeterminasă evolueze
in fnneţ.ie
decoordona
leletrasatedeo semioticâ
ontologicâ
(v.lJmberto
Eco.l.aS'lrucmre
absenle).
In capilolul
al doileaal lucrării- .Dela lirzgvislicâ
la semiologie
---MariaCarpovexamîlleaz\Indetalillrolulesenţial
avutdelllodelullingvistic
1nelaborarea
teorieisemioticc.
Argumentul fundamental
al acesteiapropieri
îl constituie
capacitatea
sistemului
lingvistic
elea interpreta
oricealt sistemsemiotic,
capacita
lecilllţională
dedouăaspectedefinilorii
alelimbii:a)calitatea
de mediator
ulliversal
al acesteia
în contactul
practicdintreindividşi realitateaînconjurătoare
şi b) caraeterul
arbitraral relaţieidintreunităţilelimbiişi realitate,caracterprezentimplicit
în cadrulsemiozei.
Inexistenta
uneilegKltllri
geneticeîntre semnificant
şi semnif"icat
permite
definirea
relativăa acestorcOJllponcnle
alesemnului
şi,pl'Înele,o definiţie
deacelaşitip a sistemuluilingvistic:
limbaestediferenJă,
formăpurâ. IIjeimslev,
a căruIcontribuţie
Ia elaborarea
uneiscmiotieigenerale
este,pentruautoarealucrărIide raFt,fundamentali.î,
amplUieă
ideea
saussllriană
şi,separînd
{oTma
şi substanţa,
atît în planulexpresiei,
c.ltşi în celal conpnulului,
reuşeşt.e
să împingămodelul
lingvistic
dincolo
elelimite1c
sale,lransgreslncl
domeniul
"limhilor
naturale"pentrua elaborao teorieştiinţifică
generală.
Grcimas,
larîndu-i,vacontinua
demersul
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hjelrnslevian,
încercîndsă materializeze
proiectuluneisemlotlcl
a lumiinaturale.Setniozo.,
componenta
esenţială
a sistemelor
decomunicare
aleIutnllnaturale,
permiteşi ohllgăla elaborareaacesteiteorii:"problema
setniozci,
adicăa relaţieisemiotice
din/reexpresie
şi conţinut,
constitutivă.a sensului
şi tnercnt
ă axtomatlctl
oricăreiteoriia limbajului,
sepuneIn oriceclipăcind
reflectăm
la statutulcodurllor
deexpresie
elenaturănonlingvistică"
(A.J. Greimas,
Despre
sens,
Bucureşti,
Univers,1975,p. 6·1),
Pentrucă semiotica
generală
se manlf'estă
în şi prlnsemiotiei
particulare
şi pentrucă
lucrareaestedefapto Introducere
la semioloţjia
literaturii,
autoareadiscutăîncapttolul
altreilea
Analizasemniţicauiluiteoriasemiotică
greirnasiană,
deocamdată
una dinpuţineleteorii
1nstaresădisececuoarecare
pertinentă
atrtfenomenul
literar,cîtşi meladiscursul
săuteoretic.
Porninddela preliminariile
tenret.ice
aleluiProppşi Souriau,
modelatede glosematica
hjelmsleviană,
şi admitind
di întret uncţlonarca
rejerenţlală
şiceapoeticăa Ihubajului
nuexistă
preamarideosebiri
(v. Scmaniioue
slruclurole,
p. 58),Greirnas
afirmă,În bazauneistruct.nrt
elementare
desemniflcatie(modelul
constituţional),
existenţaunulplanaxiomattc
al diseursu-.
lui structuranaratinăinuuientă anteriormanifestării
salede o pertormanţ.ă
lingvisticiî,
In distantaee separănivelulimanentde celal manifestării
sintintroduse
trepteintermediare
în careoperaţlllcconceptuale
aleuneiţşrumatici[uruiamentale
sîntreluatede cătreo qramatică
superficială,
uneleacesteaprimesc
trăsăturinntropomorrtzante
(unac/aniÎndeplineşte
o[unclieJ.
Numaiulterior,la nivelulmanifestării,
elevorprimio derini\.îc
fignrativă
(persoană
sauobiect
umanizat).
Stăpînirea
şi argumeutarea
legiloracesteievolutiiaducteoriasemiotică
în posibili
..
tal.eadea postulautiincrsaliile
narative
Inmăsurăsă expliceunitateai diversitatea
manifestărilor discursive.
Fiindconvinsă
dejusteteaacesteiatitudinişi asuminclu-şl
deliberat
riscurile
uneiaderări
la teoriagreimasiană,
MariaCarpovseparăcu atenţieşi competenţă
ideilelui Grelmas,
In
dorinţade a prezentacit maiclaravantajele
demersului
propusde cercetător.
Fărăa elimina
puncteleslabealeteorieigrctmuslene,
autoareaîşisfîrşeşte
studiulpetonulunuloptimism
temperat,lucid,încrezător
în evoluţiacătre"ştiinţificitate"
fi teorieidiscursului
literar,evoluţie
carenu poatefi Inteleasă
însăfără o asimilare
a prellrnlnariflor
epistemologice
pe careMaria
Carpovle slstematlzează,
realizînd
astfel,de o manienlhnpeoahllă,
cerintele
formulate
in titln.
Iu/ianPopescu
DAN1VL-\NUcA,
Argumente
de istorieliiera:ă, Iaşi,Junimea.1\)78,287p.
Uncrilie.ziceaG.Călinescu,
trebuiesă coboare
totdeaullD
la erlldiţ.îe.
Dllpăun capitol
despreCriticaIilaarăromÎineascâ
in/re184u 1867,exactÎn conelnzUle
salesi foarteinformat,
DanMăuucă
îşiincintăcititorulcuaprnape(1sutăcincizeci
depaginideconlribuţii(argnm
ente)
eleistorieliterară,AiltorulCUlloscut
maialesprineerceLăl'ile
salejunimiste,
esteinteresatIn
aceeaşimăsuriieleideologia
literară(studiide soeiologie)
şi de viaţadocumentului
de arhivă
sau a manuscrisului
neseml1Dlat.
Amănuntul
îl pasÎoneazi1,
nu îns{lÎnl.r··at1t
incît să asclllldiî
ideilegenerale,
UnstilfIas-ironic,
o participare
deromancier
la desfăşurarea
evenimentelor
dau
viaţălumiiinctiferente
a eifrelor,paginileele lexieou,de rc\'Îst{1
san litlurilecu iz arhaic
seamesLecă
Intr-ogeografie
literarădincarellUlipsesc
naiveleorgoliişi anonimatulacţiunii.
IonicăTiinluredacteazij
Gramatica
limbii{ranloulş/i,
începulăpe la 1828,neculloscută
pîniiacum.Criticul
o cercetează,
(1comparl\
cuceleale lui Grigol'c
Pleşoianll,
Hcliade
şi G,Său1eseu,fiindcălucrarea,pr.iulreprimelede acestfel, e o dovad:lde bun simţşi de iubiretie
patrie.Fiecă estevorbadetradueerile
dinVolney
saudeIndreptarea
uncierorideillformaţ.ie
(Cuvinl
a ulIuifânme<llre
boieri)procedeul
e celal ('onfnml:\rii,
punereaÎnparalel,prczentarea
eircurl1sLan1elor
literareşi politice,într-ullcuvîntepuizarea
surselor.DoamnaGaeoj'J-Dufol1r
strieprimulromanfrancezeu personaje
româneşti,
L'Hf:rofrw
m.oldal!c;
ins]lirată
dememoriile
lui Sonnini,
călătorprinMoldova
primuluideceniu
al secolului
XIX.aut()area
prezintăTările
I{om:lne
cu interesulşi prieteniace se vor accentua10.perioad,lpaşoptistă.Consclnnf'trile
D1arginale
ale1uii\.1eesanclri
la lr()ieclul
pentrureorganizarea
înuâ[âturilol'
publice
în lJrincipalul
Nloldol!ci
(1850)atestăinteresulpoetuluipentruviaţasoeial-eultural:1
a vremii;data exactCt
a elilJer,lriipganilor
esteşi elidiscretcomunicată.
DinStaal"Lc:rikon.
Encuklopedie
dersfimmtliclicnSlaaiswissensc!w{len
('iiralleStandee scoasăla luminăo prezenlare
a Honuînici
dntoraUt
lu!
IoanMaiorescu,
1Holr!all
undWa!achei
(1864).
Titu1\Iaiorescll
publicăin ziarul,.LeNord"un
articol(neemwscnt
pînăaemn)in careapiin)eHl!Za
romi\nilor
ardeleni;tol el scrieeuînţelegere
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.şisimpatie
în "Unscre
Zcil" despredomnialuiAl. L Cuza(Principatele
Dunărene
Moiâooa
şi
Va/ahiasul!firincipeleAlexandru
UOH1, 18(6).
Dateletl'ansmise
(multmainumeroase
dec'itcelereproduse
de noi)sîntrevelatoare
şi pentru
lecturile
istoricului
literar.Pentruo simplă
informaţ.ic
seciteşteuneoricit pentruo monografie
culturală.
Sublupaajutătoare,litereleuitateinvinggrabaşi indif'cren
ţa ; pentrucă necazurileistoriciliterareconstauşi în perpetuarea
micilorei erori frecvente.Suh acest aspect,
.alnecesare
lor Indrept.ări.
Argumentele
luiDanMănucă
sîntinatncabi
le.
AurclSasi:

Ll\zAnŞAIKEANC,
Buunelcromâneîn cottiparui
iuncacu lcqe
ndcleanticedasicesi În
lcqătnrăCiIbasmele
popoarelor
inocci
nateşi al»tuturorpopoarelor
romanice,
ediţieîngrijităde
fiuxanrlra.t\kulescu,
Plel'aţ.ăde OvidiuBirlea,Bucureşl.i,
Minerva,
1979,7ti\)p.
Apariţiaceleidea douaediţiia monurnentalol
lucrăriconsacrntă
deLazărŞăineanu
basmelorromâne,
devenită
- dupămaiblncdeoptdecenii
delapublicare o adevăratăraritatebibliografieă,constltuie
un incontestabil
act de cult.nră.
Redactatăîn limbaromână,lucrareanu a
circulatîn străinătatedecîtfoartepuţin,În ciudafaptuluică la data apariţieisale,in lR95,
reprezenta
de seam(l
realizare
ştiinţifică
In domeniul
respectiv.
Printre
Personalitălile
vremiicarecea
aumai
cunoscut
şi apreciat
volumul
închinat
Basmelor
române
s-au nlllnăat
Moses
Gaster,Gast.on
Paris,Giuseppe
Pltre, .J6gidşiAdam
tios.Totuşi,cartealuiLaztu'Şiîineallll
nu a
avutaudientape carear fi meritat-o,deşia apărutcu 12aQjînainteacunoscutujn;
Catalog
tipologie
al hasmelor-,
alcătuitde AnttiAarncşicompletat
maitirziude StilhThompsoll
(Tlie
Tu[!esof tlicFolktalc
),
.
În anullR89,Academia
românăoIerf\unpremiupentruceamaibunălucrareetnologieă
asuprabasmului
românesc
în perspectivă
comparată.
Stimulatde iniţiativaAcadetniei,
Lazăr
Şăineanudesfăşoară
oacltvitat«importantă.
cercetind
timpdepatruauiaproapetoatenaraţiunile folclorice
româneşti
publicate
pînăla aceadatăîn volumeşi In periodicele
maiînsemnate,
reuşindsăidentifice
aproximativ
500devariante,Pebuzaacestuimaterialdocumentar,
autorul
şi-aredactatvotuminosul
săustudiu,carea Intrunitsufragiile
juriuluiacademic,
Analizind
critic
metodelede investigare
folositede contemporani,
Şăincanuevităcomparativislllul
la scară
maximă
profesatde H.Kiihler.J. Grimm
saude r·:.Cosquin.
El ia ca punct;deplecareprtnctpiuimentorului
său,B. P. Hasd.u,careeonsidera
că fenomenele
folclorkef!
trebuiecercetate
Inmodconcentric,
pornindinitialdelaterenuloriginar.şi
naţional,
apoiurn;u1j:indu-l
"InPeriferia
etnicăcealllaiapropiată
... Şinumaielndacestemijloace
suntinsufiddte,serecurgetreptat
la manifestaţiuni
paraleleîn timpşi în spaţ.in"
(p. o).
Primaparteil lucrăriiesterezervulii
ec!'ceLilrii
teoreticea haS!,luluj
·isto1'ie,
studiului
haslllclor
snbraportformalşi clasificăriJor
precedente
maicunoscute.
OeujJÎndu-se
desubstratul
antropologie
şi de suprapunerea
factoruluietnologie
ln poveşli1c
poplliare,
Şăineanu
Păstreazii
cllmpilnă
dreaptămoderlnd
opin!ileexagerate
aleunorspecialişti
din perioadarespectivă.Uni.!ateralitatca
li l'cpugnă
şi-lîndeamnă
la seJedare.a
dindiversele
teoriia acelormetodece se
dovedesc
necesare
In aprofundarea
fenomenului
folcloric.
Materialul
cuprinsIn parteaa donaa volumului
esleordonatlntr-Illlsistemsusţinut
deInrudirea
Lem.aticâ
a naraţiuniIor
folclorlce,
pornindde la variantacea Jllairealizată,con5ic1erati'1
variantă-tip.
Prezellhrrea
1111'eZllmat
a basme.lol'
continuă
siifiedeosebitde utilă,întrucît
Şăineanu
a avutaeeesla colecţii
careasl{\zl
slutfoarteraresauchiarau dispărut.Latnracotnparativ{tprezintăUlllargevantai,llurd.\.iutlile
foJeloriee
româneşti
fiindpusefrecventin relaţie
cu texteaSelllil11ăloare
dincolecj:iile
luiJ. G.l1a1111,
W.Schmidt,
A.Dozon,V,Karadzic,A.N.
Afanasicv
ş.a.Clasificarea
propusăde Ş{tÎneanu
(illfhwnţaHl
deceafolosilăIn Grieeflische
und
alhancsichc
Miirchen
deF!alln,dela carepreiachiaruneletitluri(Amorşi PS!Jclle,
AleltlsiIla,
NeTaida,
Danue,Dioscurii
elc.)cuprinde.
13secţiuni,
:.0:3
ciClul'i
şi 48tipuri.Aceastăclasificare
lllts-apututimpune,dincauzacaracte!'ului
ei în marepartearhitrar.în determinarea
tipului
de basmsîntahsolutizate
de multeoritrăsiitnrineesenţ.ialc,
iar celepatru şeţiuni - Foveşfi
mitica-fantastice;
PO(1Cş/i
etica-mitice
(psihologice);
j>(JlJCşti
religioase
(le.qendeJ
' PolJCş/i
glumefe
(SIlO(lOC)
nn reuşescsă acopc,'cdecitin micămăsuri!diversitatea
prototlpulilornarative
folclorice,
Viciul
clasÎfic{lrli
lui:;>ăineanu
estedependent
denÎvelnlla
caresegăseaîn aceaPerioadă
cerectarea
llasmelor.
Pentrucă, .aşacumremarcă
OvidiuBlrleain :Hnpla
şi substanţiala
saprefa-
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tă, vamaitrebuimulttimpştiinţeifole1ol'ului,
casăajungăla.,desluşirea
clarăcă aeeleconstante eare se repetămereuîn basme,dîndimpresiade cevacunoscut.,
nu sîni:tipuriletematiee
eaatare,oricîts-arforţaapropierea
lor,pentrua lutraÎncttmaiputinecompartimente,
ei nişte
clişeecompoziţionale,
şabloaneprestabillte" (p. X\'Il1).
Valoarea
opereiluiLazărSăineanu
nua fostcîLuşi
depuţinumbrrtădetrecereal.impului,
carteasuscit.iud
şiastăziunviuinteres.Heediturca
ei puneladispoziţia
special
islilor un instrumont de lucruutil, iar publicnluilargî.ioferăo ledul';jagreabilă
şi Instructivă.
Structurainltinlăa volumului
a fostp:lslral:'îîn t.oule art.iculut.lll«
ci.Adaptarea
textului
originarla noilenormeorLourafir.e
nua uf'cctat
savoarea
limbiifolositede Şălncanu.Ruxandra
Nicu
lesr.u
, lngrijiloarea
ediţiei,a corectatuneleIuudvcrt
cntestrecurate
în Indicele
tematic
Initial
şi a îndepărLat
eroriledin cadrultrhnlterilorbibliografice.
PrefatarealizatăcleOv.Bîrlearepuneîn drepturioperaetnologică
li luiLazărSăineauu,
sublinlindu-icaracterulnovatorşi incadrind-oin contextulştiinţificuaţionnlşi european.
Si/oiaCiuboturii
c. BKAILOIU,
EMfLIACO:\1IŞEL
şi TATIANA
GA.LUşcA-cÎHŞMAHIU,
Folclor
dinDobrogea,
studiuIntroducl.iv
de OvidiuPnpadlma, Bucureşti,
Minerva,
1979,(l13p.
Inscrilndu-se
printrerealizările
de seamăale Jolcloristlcil
româneşti,
culegerea
iniţiată'
In anii19::\6-194:1
deConstantin
Brăiloiu,
continuată
şi valoritlcată
priniuuncaasiduăa colahoratoarelor
saleEmiliaComişel
şiTatianaGăluşeă-Cîrşmariu,
cuprindeun bogatIlorfle
giu
de crcatll poetice,reprezentative
pentruţinutuldobrogean.
Textelorrezultatedincercetările
efectuatede renumituletuomuzlcolop
împreunăeu EmiliaCornlşel,
saunumaide celedouă
colaboratoare
alesale,li s-auadăuga
t şi uneleprovenind
dininveslivaţiile
colectiveale echipelorsociologice
conduse
deprofesorul
D. Gusti,saudatoratecolaboratorilor
Arliioci
de[olclor
a "Societăţii
compozltorilur
români".
Dar oricttdebogateşivaluaroase
au fostsursele
amintite,
autoarele
au folositpentruÎntregirea
colecţiei
lorşi alleizvoare:colecţia
manuscrlsă
alcătuită
deIstorlcul
ltterarGr.Cretu,Înanii1885-1889,
precumşi culegerile
efectuate
deEmilRicglerDinu,Paul.Jelescu,
AurelMunteanu,
Cornella
Călinşi AtanasieNasta,Porninddela o bază
documentară
atit deamplă,autoarele
au alesvariantele
celemairealizatedinpunctde vedere
esteticpnnindastfella dispoziţia
spedaliştilol',
a tuturoriubitorilor
eleliteraturăpopulară,o
valoroasă
colecţiede folclorpoetiedobrogean.
AdunateÎn decursde aproapeun secol,pieselecuprinsein volumsurprindevoluţia
folclorului
dinaeestcolţdeţ.ară,inovaţ:iile
şi miltaţiile
survenite
subimpulsul
transformărilol'
ecol1omîee
şi sociale.
Hepertoriul
creatorilor
talentaţia fost,în genere,epuizatprininvestiga
ţii
succesive.
Prinurmareculegerea
ajutăşi la cunoaşterea
pl'efacerilol'
ee se produc,in decursul
uneiperioadede timp,nu numaiin universul
spiritualnI unorcolectivităţi
ruraledobrogene,
ci şi În acelaal unorindividualităţi
umane.
Tinutineal'emişcările
depopulaţii
aufostmaiintensedceJtinoricare
altspaţiuromânesc,
Dobrogea
păstreazăo diversitate
nebănuită
de Leme
şi motivefolclorice.
Culegerea
la carene
referimdeschide
multipleeiliîn eUf!oaşLerea
culturiipopularedinaceastăzonă.Sepot 1I1'mă1'1
trăslturilereprezenlative
ale folclorului
"dicienilor"
(cumîşi spunlocuitoriide baştină)daI'
şi speeificlll
aporlurilor
culturale
alepopulaţiei
venileaieidin alteţinuturi.într-adevăr
Dobrogease dovedeşte
a fi, aşacumsubliniază
profesorul
OvidiuPapadima
în studiulintroductiv,
"unfurnalin cares-autopit,dîndvariantenoi,atît cnlturapopular{,
a străvcchii
populaţii
româneşti
a loeului,
cîtşizestreafolclorieă
cucareau venitmuntenii,
moldovenii,
transilvănenii
şi chiarolteniiîn decursul
sceolelor".
O istoriezbueiumată
şi-alăsatamprentaIn baladeleşi
colindele
dobrogeue.
R{tSUnl'
cuintensitateecoulluptelorcucotropilorii
otomani,
eslereînvia
ti\.
amintireanegustorilor
genovezi,
ori sînt evoeatedrumurileturmeloreleoi ale mocanilor,
pendul1nd
întremunteşi mare,Apartablouri.
dinviaţapescarilor,
sause vorbeştede vesti!i
eorăbieri,
careîşi expunmărfurIle
dc preţ adusede Pestem{,rişi ţări In porturileDanubiului
şi PontuluiEuxin.
,Alăturide cercetarea
creaţieipopularea straturilornorei-dunărene,
dispuseconcentric
în jurulstratuluiautohton,
s-aacordato atenţiesporit:leunoaşterii
particularităţ.iIol'
folclorului
aromAnilor
(pindeni,
fărşcroţi,grămostcni)
şi al mcglclliţilor.
Volumul
estecompartimental
în trei secţiuni:Poeziaobiceiurilor
traditionale,
Poezia
epicăşi Poezialirică,cărorali se adaugăun capnolspecialrezervatfoldoruluiaromân.Spre
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deosebire
deculegerile
anterioare,
se acordăo atenţiespecială
lirieiiceremnnialr(calendaristice
şi familiale).
Capitolul
de colindeimpresionează
în moddeosebit,corrţintnd
poatecelemai
realizatetextedinintreagacolectie.
In imaginimâiest.rite,
colindele
creeazăo atmosferă
miriIică,pod.izînd
pcisaj
ul şi eroulcîntat:.,Camelinsus,cam dinjos,!Camdinspresoare-răsare,
Îmi vine-odalbă corăbloară
/ Valurimarifăcînd,I Valurivîjlinrl/Iar povarace-siducea,i
Nue nlcllună,nlctsoare,!Cigospodarul
celtrnăr"(p.121).I'n întîmplător
uniifoklorişti
înclin:]
s:'iconsidere
nordulDobrogei
dreptJoculde obîrşiea multortemede collnd.
Cuprinzînd
lIllmaterialîn intregimeinedit,colecţlaacoperătoate comparLimenlele
creaţieiIokIorlce.,
incluzînd
piesereprezentative
dinrepertoriul
poeziei
ceremoniale,
al CÎnLecelor
propriu-zise,
doinelor,
strigălnrllor,
baladelor
şi chiaral jocurilorde copii.
Antologia,
însumîndaproape600de pagini,esteprecedaW
de un studiuintroductiv
amplui documentat,
datoratprofesorului
OvidiuPapadima,şi de o notăasupraediţiei,in
careEmiliaComiscl
şi TatlanaGăluşcă-Ctrsmarlu
explicăanumiteprocedee
metodologice
şi
subliniază
citevaelintrăsăt.urtle
caracteristice
alecreatillor
f'oiclurice
dobrogene.
AparatulCI'ilie
al lucrărIimaicuprlnd«
un indicedeculcqălori,
un indicedepieseÎnregistrate,
precumşi ()scurtă
listădeabrcnieri,
DatăfiindImpm-tnnta
deosebită
a culegerii,
se simtelipsaglosarulul
şi a uneihâr].ldin
caresă rezulterepartiţiateritorialăa textelorpublicate.
De asemenea
era,poate,binevcuit
ă
raportareapieselor(lin antologiela varianteleaproapeidenticesau numaiasemănătoare
prezenteIn colecţiidobrogene
puhllcatc.cumar fi celerealizatede TcodnrT. Burda,1. A.
Candrea,
O.Dcnsuslanu,
Th.D. Sperant.ia,
Pornpiliu
Plrvoscu,
IonFnlter-,Cnnxta
nţ.nCălinescu,
Gh.C. Mlhalcea
ş.a. In sfîrşit,existenţauuclcat.egortI
de informatori
de marcătndrcptătea,
poate,ulcătulrea
unorfişemaicomplexe
pentruaceştia,dincaresărezulteformaţialorculturală,
gamarepertorială
preferatA
etc.Acestecîtevasugestiinu atenueazăcîtuşide puttnvaloarea
inconrcstahllă
H culeger-il.
Amploarea
investiga
\.ieice i-a stat la bază,metodariguroasăde cercetare,sdeeţia
atentăa textelorşi,maipresusdetoate,valoarea
artistică,adeseaexcepţională,
a pieselor
ce o
aldtuiesc,situeazacolecţiape careo prczentăm
la loc de frunteîn bibliografia
referitoare
la folclorul
dobrogean.
Volumul
senumărăprintrerealizările
·deseamăale EdituriiMinervaşi
deschide
multiplecAisprecunoaşterea
spiritualităţii
populajiei
dinaceastăstrăveche
vatrăde
civilizatie]'omâneasc;l.
SilviaCiubolam
l
HOMULUS
VUIA,Studiideetnografie
şi folclor,
voI.11,Antologie
de1\Hilai
Popşi Ioan
Şerb,textstabilitdeFlori.ca
Şerb,prefaţădeMihaiPop,bihliografie
şi comenţarii
de10:Ul
Şerb
Bucureşti,Minerva,J980,6JOp.
I
Dupăcinciani de la apariţiaprimuluivolumde Studiideetnollrafişi folclor,
editorîi
opereilui Homulus
Vuiadau la ivealA
un noutOl!!,maiampludecîtcel dintîi,în careinclud
cercetăridedicateeivilizaţiei
materialea poporulUi
românşi monografii
etnografice
bazate
peunimensmaterialdocumentar.
Faţ,ădevolumul
1,a-aacordat,deasemenea,
unsvaţ.iu
spurît
materialului
ilustrativ(fotografii,
sehiţe,desene),
selectatcUpricepere
dinbogatacolecţie
rămasă
de la autor.
Primapartea volumului
esterezervatăstudiuluiSatulromâne8c
din Transilvania
şi
Hanal,carere}Jrezintl
continuarea
şifinalullucrăriicuacelaşititlu,publicată
anterior.Descoperireaacestuimanuscris
cOllstituie
o preţioasă
contribuţie
la cunoaşterea
integralăa unuiadintre
sludiilede mal'Cprofunzime
ale elnografului
bănăţean.Sînt cupl'inseuiti Ioatetrăsăturile
caractcristice
şi chiardetaliile
pecarelerelevA atit Inplanulculturiimateriale,
cît şi al.celei
spirituale
_..aşezăriletransilvănellc
şi bănAj.ene,
de la formelelor celemai arhaicepînă la
ipostazele
contemporane.
Problema
esenţ.ială
urlllr\rită
de Vuiarămîneşi Învolumulal doileavechimea
poporului
nostrupeacestemeleaguri,
constanţa
prezenţei
salede-aluugulveacurilor
in acelaşispaţiugeografic.Argumentat.ia
sesprijină,în primulrînd,pe cercetarea
amp]{l
a ocupa!.iilor
milenaTe
ale
românilor,
agricultura
şi păstoritul.StudiileAgricultura
la români,Pâstorituldin muntiiRomânieişi Tipuridepăstorit
la româniocupA
loculcentralîn pledoaria
ştiinţifieă
a luiHomullls
Vuia.Dinanalizaprincipalelor
categorii
depAstorit
la români,stabilitedeel - pdstoritul
agricol
local,păslor
itulagrlealcustînăla munie,păstor
ituldinzona{ine!clor
şi pâslor
itulbazatpe pdşi1
ne
a/pinaşi iernarela şes- precumşi dinurmărirea
distribuţiei
lorteritoriale,
sedesprinde
condu-
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zia că celedouăocupaţiide baz{,alet ăranuluinostru,agricullura
şi păstorjtul,se Intrugcau
reciproc.
Formele
depăstoritmixtstntfrecvente
în ceamaimarepartea spaţiuluiromânesc.
Realitateasurprinsătn modobiectivde etnografinf'h-rn
ă lncfio dată teorianOUUHUS1l1Ului
pastoral,Transhumauţ
a corn
plexâ- păstorit.ul
bazatpe păşunealpinăşi iernatla cîmpie,
păstoritulpendulatoriu
întremunteşi deltaDunării,lunctlefluviului şi alte zonede şes cu
climămaiblîndăiarna- erauntip depăstoritlimitatla citevazonedinCarpajiiMCl'idiolla]j,
Sistematizînd
datelereferItoare
la aceastăîndeletnicire,
Romulus Vuiaconstatăexistentanud
culturtpnstorale
unitareinîntreagazonăearpatic
ă "aUtînce priveştefeluldeorganizare,
cit.şi
unelteleşi sixl.cut
ul de lucru"(p. 248),careiudicăo originestrflveehe.
comună.a oarnenilor
accstor locuri,Celedouăstudii3SUPJ'8
păstorttulut
marchează
unmoment
iruportunt
Încercetarennivelului
economic
al [\,)czi'ir.ilor
ruralerornăncşt!
in decursul
vremii,dinEvul Mediutunpur!npln{\în secolulncstru.
Lucrările
dedicateportuluipopulardin Tara Haţ.e
guluişi din regiuneaPădure
nilor
aducinformaţii
noiasupraelcmentelol'
decroişi deornamentlcă.
specifice
veşmintelor
localnjci
lor,Original
şi ul'hnie,
portulfeminindinacestezoneestecercetatîn funcţiede categoriile
de
vlrsli\,de anotimp,precumi de principalele
evenimente
alevieţiiomului.Schimbarea
statutuluisocialal tinereifetedupănuntăestesubliniată
de "semnele
tl'adiţ.ionale
de consacrure
:
"con(Oiul
şi cirpa' (p. 5:Hi),
Volumul
cuprindeşi cîtevalucrărimairestrînse,
tratindcapitoleetnografice
maipuţin
abordatepînăla Vuia,cumar fi celeref'eritoare
la sisteme
arhaicedevinătoareşi tipuridecurse
(Vinâloarca
şi cursetărăncştt
În ŢaraHaieţţulu
i) saula unelteprimitive
detorsşi ţesutt Tncăl,«
şi Începutul10J'3111111),
StudiulCout
utvu:s
aqrairescbezlesRournains
conţineo succintătrecere
În revistăa unorpructlcimagice,legalede stimularea
fel'Lilili'iţii
solului:Phuţuşorul,
Craiul,
Paparndelc,
Cununa,Caloianul,
Fierări/llletc,
Asirn
ilntă dinperspectiva
ucumulărllor
conlemporane
în domeniul
etnologiei
româneşti,
operaluiHomulus
Vuialş!păstrează
Intactăperenitatea,
demonstrind,
o dată Îl!plus,importanţa cercetări!
ncmijloeite
a S3Lnlui
tradiţional,
Remarcăm,
ca şi în cazulprimului
voluH)"
!innIa
ştiinţiJid\a ediţiei,clovadi\
per(rnptode
a interesului
manifestat
de editori--MinaiPop,Ioan
Şerbşi FlorkaŞerb pentruea aceasL8.
imjJortantă
operăetnografică"japarăIn condiţii
{?orespli!1zăloare,
SilviaCiubolaru
OCTi\V
Ii\N BU,IOCIU,
Folclorul
de iarnâ,7.iol'ile
şi poeziapâslorească,
Bllcmeşli,
:\1inc!'v:1,
1971),
;-'10p,
Fo!elorist",
şi etnologul
romllnOctavianBuhodu,fost profesorIa Universitatea
din
BochurJl
(H, 1",Germania),
s-a impusprinnumeroase
]ucl'{,rÎ
ref,ritoarcla cuItmapopulară
['(Jl[ulneaseă
şi relaţ.Ule
ei cu foldol'ulbalcanic,bizantinşi eUl'paLo-caucazian:
TJu!mes
ITIylhiqw,scarplllo-calleazicnnes
el lesl'egiolls
rivcwinnes
dela AlerNoire,1\J5tl;
Le folklol'c
rouma!n
dcpri.ldemps,
Paris,1!)57(tezasa dedoctorat)
; Lelcilelle 1l1lidouk,
19M; DicFeiertage
desSo1lI1l1CrIi
tlrlilJlerbstcs
in HllITliiniell,
1958;Sllfoic>ances
llly!hiqnc8
indo-europcenncs
el relations
epiqucs
byzanfincs
dansun c/wnlpopulail'c
TownaÎn,
1954;Der\Torfriihlin!Jsnl!JI!IOS
DomWc/tUIltcrlwltllf
zmriihl'cAf!JtlwloiJie,
1974,Aceastadin urmă,o sintezăremarcabliă
prinamplul
orizontcomparaUst
şi prinvigoarea
analizelor
întreprinse,
esteceamaiimportantă
dintreGOlltl'ihuţiile
salede luitologie
populară,
menităsă facăGUlloscuL
folclorul
românesc
peste hotare
"LUCI'lll'Ca
prezcntă,
faţă deediţiaîn limbagermanădin1[174,
e rcvăzulă,cucapitoleşi pal'ilgrnfeprelucrate
sauadilllSC,
datorităexperienţei
şi noilormateriale
şistudiiapăruteînultimul
llmp","Iiiruleondllcătol'
al eerceL:lrLl
prezente
seirnpleteşte
neîncetat
euceldinstudiulnostru
maivechiFaie/oTIlI
românesc
deprimâual'â
("llllimha
francezii,
Paris,1957,:.l97
p,),Acoloaccentul
e puspcechinocţ.iul
dejJrimăvară
(şi detoal'nnă),
undercmarc:Im
parteaceamaia.l'haieă
a culturiipopulare
exprimată
demituri,ritmi,credinţeşi deliricaepic",,,în volumul
defaţ::;accentul cadepesolstiţiul
deiarnă(şIdevară)",Fiecaredinceletreipărţialevolumului
potfi studii
independente,
lllollografii
despre:Cinteculritual(ziorile)şi folclorulobiceiurilor
de iarnă
(colindele)
(ParteaI) ; Păstoria,problemă
fundamentală
a eulLurii
l'otllilneti(Parteaa II-a)
şi Poeziaoralăpi:isLorcllscă
(Parteaa III-a),DeşiOctavian
BullOciu
n1!lrturiseşte
că a preferat
să prezinte"descriptiv"
materialul
duo-folcloric
In legăturăcu problemele
abordateşi să lase
pe planulal doileainterpretarea
sa, recentulvolum,carese situeazăIn prelllngirea
allOl'demersurialeautorului,
esteplinelesugestiişi idei,dintrecareincercăm
să relevămcîteva,
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Ideeade bazăpe carese axeazăcercetarea
luiOctavianBuhocluestede a demonstra
prinanalizaunorrituri,credinţearhaice,creaţiipopulareorale,cu originestrăveche.
vechimeaşi continuitatea
poporului
românin spaţiulcarpato-danubtauo-pontie
şi totodatăceea
ce îi individualizează
faţă de popoarele
dinEuropanord-estică
şi apuseană.
Bocetele
şi coltndcle,riturlle"detrecere"şi celelegatedeobiceiurile
deiarnăîl oferăun interesant
materialde
tnvestlgaţ.ie
ctuo-tolclorlcă.
Dintreriturile"detrecere"li reţinatenţia;credintadespresufletul
desprinsde corp,cintareazorilor,clnteculbradulul.crcdtnţadespreanimalele călăuzăale
sufletului
şi desprearhorll- vărni.Concluzia
autorului"ecăavemde-afacecuo matcămitică
arhalcă,precrestină,
privindinterpretarea
sufletuluide cătreoameniiearpaliei...
un strat sufletescstrăvecbl.
preluatdetraco-daci,
moştenit
deromâni,
viuIncăşiastăziînsufletulromanesc".
Sludiuldetaliatalfenomenului
,.confrerlUe
defeciori",
cuansatublu
l Iuiculturalşi artistic
îl conducela ideeaunei.orig.ini
carpnto-dunăraano-pontfcă,
decidaco-geUcâ,
şi Ia concluzIa
acestuisubcapltol
: "Confreria
detineriapareaziîn spaţiuleuropean
numaila români,cuelernenteşi structurăde tip arhaic".
Alăturideconfrer!e,ritulcollndatulul
şi colindacarpatică.
1ncadrulcăreiainsjotăasupra
colindelor
de băiat,fecior,fată şi a celordesprevînătoarea
leului,cerhulul.
vulturuluisi dulfului,intrcgcscdemersulşi finalitateaacesteiprimepărţia cercctărtt.
Două.subeapttolo
ale
primeipărţisîntconsacra
te folclorului
vtnătoarel,
carepoaLefi Întîlnitşi la alte popoaredin
sud-estul
Europei,cudeosebirea
că la român!"eo moştenire
etnică".În acestcontext,colindul
desprevinareabourulul
ar reprezenta
linmitoriginar
şi ar constitui
unbunculturaldeIn dacogeti.Numeroasele
asociaţiiîntremiturilepopulareromâneşti
şi celeale altorcivilizaţii
incadrcazăfIccarcaserţiunea autorulul.
Parteaa douaa lucrării,consacrată
problemei
păstorituluila români,esteceamaidensă
şi maiÎntinsădinintregulvolum,Heconsiderîncl
contribuţiile
înaintaşilor;
OvidDensuslanu,
SimionMehcdinţ.i,
Homu!us
Vuia,TraianHcrsunlşi fonCOllca,Qctavian
Buhociulărgeşte
cufiecareobservaţle
cadrulproblemei,
dincaredesprinde,
ca bazăpentrucercetările
dinurmătorulcapitol,acealegepopulară
românească
numităju»tiulahicuni
("dreptulvalah").Prinel conchide
autorul- "sevedeC3e vorbade o socielateromânească
împlinită,cleeiun popor
realizatetnic,cuo culturăproprie(mituri,legende,
ctntece,jocuri,poezielirică,epicâ,dramatică etc.)".
Parteaa treiaa lucrăriiaduceIncentrulanalizei
Poeziaoralăpăsiorească
: Nedeilc,
Lirica
pastorală,iar dintrecîntecele
cpieepopulareÎn versuri,cu subiectpăstores«,
8alga,Coslea,
JJobrişah,
]vfircea
Ciobănaşlll
şi }\liorita,
Dinliricapăstofcasc{t
se opreşteasupraeîlqrvamotive
aparţinindtranshmnHnţei
şi insistăasupl'uanalizeitestamentului
ciobanului,
Ciol!âl1l1ş
d la
mior!.O ideepe careo va urmăriconsecvent
Octavian
Buhoduîn aceastăultimăJJUrlea cereetării,susţinînd-o
cu argumente
dinliricaşiepicapăstorcască,
csteaceeade"pâ1fn!ie",
adică
faptnlcă membriitribuluiapartinaceleiaşi
frăţii,deci,unuianumittip de pareutare.Pentru
aeeastaaduceIn discuţiemaimulţi termenide,parentare
folosiţicurentîn poeţiaoralăepică,
jn primulrîndceidinNliori!a
; frate,văI'primar,soră-mamă,
Observaţii
interesante
în leglttlUă
cu
balada
populară
românească
li
pri.lejuieşte
lui
Octavian
Buhociu,
l/lCă
din
prefaţă,
Îllcercarea
dedefinire
a termenilor;
cinlepic-- baladă."Epicaol'ah'l
romflneasl'i\
IlUarebalade,.,.
pentrunoibaladaaparţineliteraturiiculte,pecîndcin/ul,numitla sate"CÎntec
biHrlncsc",
este
corespondentul
original'
românesc
al poeziei
orale".Triadaca relaţieIntrecolindeşi epicaorală
esteo altă ipotezăsugeratăde OctavianBuhocill
în cercetarea
haladeipopulare,
lnţelegind
prinaceasta"unitateadetrei",apariţiaconstantă
a numărului
trei,fiedl e vorbade trei ciobănaşi,treifraţi,trei Lmmede oi. Triada,observăautorul,.,e universală
şi o găsimperfect
de binereprezentată
la indoeuropeni".
Analizele
baladelor
păstorcşti
In discuţiesintla obiectşi rCZLlltă
dineonfrnntarea
diferiLelor
părerialespecialiştilor,
darmaieuseamădincompararea
variantelorde peÎntregteritoriulrorn:lnesc.
Octavian
Bllhociu
se dovedeşte
foarteinformatatîtîn bibliografia
rondneaseiî.
a foldorullli,
cît şi in ceainternaţională,
de-alUIlgullntregii
lucrări,ceeaee estelinmeritde
primrangal volllmului.
Autorulabordează
În deplinăcunoştinţă
de cauzăşi unadineelemai
eontroversa
te probleme
alefolclorului
românesc,
piaLră
deîncercare
pentruadevăraţii
speeialişti,
problema
localizării
genetice
a l"v1ioriJei.
Reluindipotezaformulatăde O. DCllsusiauu,
1.Diaeonuş.a.,dardepealtepoziţ.ii
şicnalteargumente,
OdavianBuhociu
susţinecăbaladaMiorita
Il-arfifostcreatăinTransilvania
(cumîncearcă
sădemonstreze
D.Caracostea,
A.FochişiO,Birlea)
ci
în
Carpaţii
de
riisărit.
El
se
ghidează
in
demollstraţ.ia
sa
după
ideea
Illvăţatlllti
spaio
B. Menel1dezPiclalcareobservase
că in folclorul
spanioloriginare.
sinttexLele
Inngl,'ln
tunpl
ce textelescurtear fi mainoi.Aplicatăla i'vliol'iţa
aceastăconstatare
sugerează
că originare
sînt variantele
lungi,ample,dinCal'pat.ii
răsilriteni,
iar nu celescurte,diuTransilvania.
DezvoItareadIncolindli baladeiJÎliorita
II-armaifi fostposibilă,
deoarece
n-arexistaniciun alt
15- Anuarul
de lingvistică211
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clntccpăstoresc
caresăfi fostiniţ.ialcollnd.M'ior
ita-col.irul
caree răsplndtt
ă, observăOctavian
Buhociu,
în zonaconf'reritlor
deIeclori,
ar fi trecutîn cnllnddinbaladă.In subcapitolele
despre
folclorul
vinătoarei
îşi are premisaideeacă Mioriţaşi-araveaoriginea
în culturavlnăl.oare
I:
mioaran-arfi decîto metamorfoză
a căprioarei
din colindele
de vînător.Octavian
'Buhnciu
propuneo comparare
a baladeiromâneşticutradiţiaepicăa marilormiturisctttcc,indoh-anlcn
şi imnice.Astfel,el comparăpe eroultragicdinMioritaeuYima, eroulce deschide
dinasliile
"solare"
în mltulogia
iraniană,iar pe ceitreiclohnnldinMioriţaeu ceitreifii: Salm,Toz'5i
Eric,ai regeluiiranianFerldun.
Chiardacăpentrufoleloriştii
românicomparaţia
paredusăpreadeparte,ideileluiOctavianBuhociuîmbogălesc
un capitolvast.din cercetarea
foldoricăromânească,
denumitde
C,Brăiloiu"mioriţologic".
"Mioriţa--conchide
Oclavian
Buhociu s-aivit odatăcu oamenii
ce-auapărutÎn Carpaţ.i,
la Dunăreşila MareaNeagră"şi "...dacăM'iot
iiuesteo creaţieestcaj-pa
Lică,ea a fost.adoptatăca atarede toatăetniaromânească,
dupăcuma şi fost inovată
în toateprovlnclilc
românesti".
De remarcatinsistenţaautorululasupraanalizeiMioriţ
ct în
contextul
celorlalte
motivepăst.orestt.
IdeileluiOctavian
Buhociu
inlegăturăcu inlerpretarea
!lIiori!ci
şi a celorlalte
probleme
supusedezbaterii
în capitolele
anterioare
Iărgesccercetarea
respectivă
printr-obunăcunoaştere
a materialului
folcloric
românesc.
şi o argumeutată
Încat/rare
a acestuia
incontextuniversal.
LiiciaHerdo.n
N,TEHTUL
lAN,Experieniă,artă,gindire,Bucureşti,
Cartearomânească,
1978,:390p,
Binecunoscut
atiLÎn Homânia
cît şi străinătateca fiindunuldintreceimaiavizaţ.l
comoutatort
contemporani
ai opereifilosofice
şi esteticea lui GeorgLukaes,N.Terl.ulian
rămîne
o prezenţ.ă
activăîn eîmpulmailargal dezhatertlorteoreticeprivindesteticaşi literatura.
Ultimasa culegere
de studiişi eseuritnmănunchează
rezulLatele
unorpreocupări
ce vizează
domenii
diverse,
incepînd
cuprobleme
deordingeneral,
precum.,literatură
şi istorie"sau"artii
şi hermeneutică"
şi terminind
cu reproducerea
uneidiscuţiipolemice,
dealtfelpasionantă,
pe
marginea
cărţiilui YvnnBourdetFiqurcsdeLukacs,la careautorulil participatin paginile
revisteipariziene
LeQuinzainc
liiteraire,
Pe Iiniavolum
eloI'saleanterioare,
Eseuri(1968)şi
Criticii,
este/teii,
filozofie
(1972),
N.Tertulianasociază
demersului
critic,aicicuprecădere
metacritic,puternicaarmăturămarxistăIl formaţieisalefilosofice,
convinsfiindcă validitatea
uneiadintezelecelemaiinteresante
pllseIncirculaţie
deconfruntările
eleideialevremiinoastre,
aceeacă "odatăcu socializarea
crescîndă
a procesului
derepl'oducţ.ie
a existenţeiumane,s-ar
fi impustot maimull,alăturide formaţiuni
Rodalc
eletipulclanului,
familiei,
claselor,
naţiuniloretc.şi prezenţ.a
speleiumaneca realitateohiectivă",
poatefi verificată
pe "terenulprivilegiat"
al experientei
estetice.Oricedezbatere
In jurulvaloriiestetice,orieeact critieI1Use
justificăÎIIopinialuiN.Tertuliandeeît
porninddela realiLa
teacă "operele
deartăcarenu au
pulutdeprtşiorizontul
limitatal ullorcomunitiiţi
socialerestrînse,
Liniludinea
unorexperienţe
particulare,
nuaufostnţinutedememoria
umanităţii
şi nuauintratîn patrimoniul
eidurabil""
DeaceeaPhilosophia
redilJiv<I
înseamnă
aiciîn primulrînd"dezvollarea
uneicercetări
marxisLe
cu o reah1incidenţăaSUpra
viel)isodale,asupraclimaLului
ideologic",
înseamnă
introducerea
in circuitulnostruspirituala unorlucrări.
marxiste
fundamentale,
precumcelealelui Th.\V
Adorno,,LI'. Sartre,ErIlstBloch,HerbertMarcuse
sauJiirgenUabermas,
Înseamnă
dezbatereacriticăa tradiţiilorgîndiriinoastrefilosofice
şi sodologice,
pentrua combate,
in nlLirnul
caz,"tendinţade8 oferio imagine
univocă
şi omogenă
a traditiei,tl'eeîndu-sc
subt6.eere
puter-·
nie.ele
anlagonisme
Intreol'ienl{ll'i1e
eu sensopus".Deschiderea
pentrucarcmilitează
N. Terlulianîşi glseşteîn textelevalulTluluiE.r,oerien!ă,
arlă,gîndireexpresia
ceamaiadeevat.{t.
P}d)lieat
inipalîn CalliersI'OWIWÎns
d'etwleslilleraires,
studiplirrll'ocluctiv
intitulaL
ilulonomi.a
şi eleroIlomia
arteifixeazădincapulloculuipoziţ.ia
autorului
printre"ceicarerefuză
să stabile'lSC,;
unraportdeantinolllie
întreautonomia
şi cleronomia
artei,afirmînddimpoLrivă
dl interioritatea
autonomă
a opereide artă se constituie
înlr-orelaţ.iede dialedicătensiune
cucxtel'ÎorilaJ.ea
ei".N.Tertulian
reiatezasartrianăcuprivirela naştenaconcept.ului
deauLonomiea literaturiiÎn secolulal XVIII-leaca atitudinede eriticăsocialăşi consolidarea
sa în
seeolul
al XIX-lea,ca"rezultatal rupturiiînlreautorşipublicul
săuburghez",
pentrua demollsl.racăal1lagonislUul
dinlreautonomie
şi eteronomie
llUestedecît"unrezultatalubeisituaţ.ii
istoricecil'cumsLanţiate,
ceeacelasă deschisăposilJilitaLea
uneiaIte conjuncţ.illlli
c1ec.îL
cea
anti.llomică".lVIal'xismul
inţelegeS{,slIsţin{t
"auLonomia
Îl'edllclibilă
a arlei înconstelaţia
formelor'spiritului"
mergindmaidepartedecîtLl'udiţionaJa
criticăestetizanlă
a "formelor",
subIi·
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rliindcarar-tcrn
l necesar
al relaţieidintre"desăvîrşirea
estetlcă"a opereişifuncţiunea
eisocială.
"Eficienţa
socialăa arteiesteuna sui-oener!s,
desrăşurtndu-sc
la nivelul[ormeiai puteriide
expresie,
şi nu la cel al incidcnţel
directeasupraproceselor
sociale,cumse întîmplăîn cazul
altortipurideideologii".
Disociind
intre"coerenţa
fantastică"
a opereişi atitudinile
scriitorului
in planulpragmatic
şi considerînd
primulelement
cafactorulhotărîtorceconduce
cătrevaloare,
trebuiesl se tină seamacă însăşiaceastă"eoerellţă
fantastică"marchează
defapt.o anumită
poziţiefaţ<lde realitateasocial-istorică.
Deaceea,conchide
N. Tertulian,"implical.IiIe
ideologieealeopereideartă t.rebuie
căutat.ela nivelulaceluisentiment
determinant
asupralumii pe
careIl exprimăfiecareoperăde artă, plan<ksigur
hinedistinctde activitateaintelectnah\,
volitivăsaupasională
a subiectului
creatorca fiinţ.ăpractică,dar departede a fi fără legătură,chiarşi cont.radlctor!c
, cuele".AcelWeligcfiihl
ceslă în spatelefiecăreiopereconţ.ine,
pe
IIngăvalent.aestetică,şi pe ceaistorică,ce permitereceptarea
(sauo lrnpiedică)
decătreun
public.
la rîndulsăuistorieeşte
determinat.
Negindimla posthilcle
legăturices-arputeastabili
lnlre păt.r-unzăt.oarele
observaţlt
ale lui N. Terlulial1
şi teoriile"esteticiireceptării"
ale şcolii
de la Konstanz,
ce pornescde la premise
foarteapropiate.
Studilleasupraesteticiilui Schopenhauer,
asupraestet.icii
f'euumcnnloglce
IIlui Mikel
Dufrenne,
asupraunoraspecteale gindiriilui GeorgLukaes,lIerhertMarcuse,
Th. W.Adorno,
reprezintă
In ansamblu
realecontribuţii
la efortulde valorificare
criticăa marilorcurentede
ideiale contempornueltăţlt,
confrunt.ate
la rindu1lor cu monumentala
moştenire
filosofică
şi
teoreticăa secolului
al XIX-lea.Reţinemtotodatădouă foarteimportante
studiiconsacrate
opereidecriticşi teoretician
literara luiMihaiRaleaşi maialesac.elui
raimosdar foartepuţin
cunoscut
ruanuscrls
filosofic
al lui CarniiPetrescu,ce-şi găseşteîn N. Tertullanuuul din
primiisăi comentatori
avlzntl.
Publicarea
integrală(aşadara tuturorintervenţiilor)
a dosarului
pulemlcll
în jurullui
Lukacs,'I'homas
Mnnnşi a personajului
acestuiadinZauberberq,
Io Naphta,interesează
nu
numaiprininsolitulprocedeului,
ei şi prinrellef'area
cîtorvamomente
şi atitudinidefinitorii
pentrufixareaprofilului
întimpalfilosofului
şiesteticianului
maghiar.DeşiN. Tert.ullan
îşi păstrează,prinaceaNotă[inală,ultimulcuvlnt, nu putemsă nuobservăm
că o seriedin ohiecţ.iilc
formulate
departenerii
săi de discutierămînfărărăspunssau doarparţialcontraargurnenlate.
Apreciem,
în compensaţie,
curajulde a-şisupunetezele,cu şanseegalefaţ.ăde ale preoplne
nţtlor,judecăţiiobiective
a publlcului
românesc.
AndreiCorbea
I
r. NEGOITESClJ
_. HADUSTA
NCA,1.Jnromanepistolar,
Bucureşti,
Albalrf,ls/1978,
375p.
lmpresic
nant.ăÎnacest"romanepistolar"
ce înmănunchcază
corespondenta
(19-16
··-1961)
dintre1. Negolţescu
şi RaduStana esteintensitatea
experienţei
spiritual(j
pe careo comunică.Exuberanţaşi tensiuneaideii,ca şi fervoareaconfesiunii
creeazăc.lfmatul
efervesccn
t.
al ulleirclaţHepist.olare
,în careluciditatea
reflecţiei
seIasăuneoriîn voiareveriei,iar temeritateaunorviziunise proieelează
pe un orizontde idealismşi de himere.Cartea esteşi
documentul
uneimariprietenii.Legaţiprintr-oeOmUnilll1C
elevată,înfiripatăInaniistudenţiei,
ai "epoeiischillcriene"
de la Sibiu,tineriiperipatelieieni
despărţiţiprin capriciilesoartei
îşi continuăpasionatlllcolocviu
înlr-undensşi, multăvreme,ritmic.dialog,împărt(lindu-şi
în scrisunulaltuiaîndoielile
şi zbueiUIllul,
bucuriilesau clesnu·ajarea,
născutedin confruntarea,nu rareoridramatică,
dintreidealurile
lor şi o realitatenu întotdeauna
prielnicăunor
elanuricetindspreabsolut.Sîntdouăvoeidistincteîn acestepistolar,în carespi.rilul
dinamie,
llEasUmpărat,
de un optimism,
dacă se poatespune,îndîrjil,aparţinelui 1. Negoi(".escu,
al
c:lruipariucu viaţa,sfidătorla început,exprim:'!
sentimenlul
acutorgolios
al proprieipersonalităţi.în primiianiîndeosebi
scrisorile
sînt str;lbHlltede un sufluimpetuos,
ea de "furtună
şi avinl".Sefăuresc,acumeu lirismulviolental grandorii,
şi irealizabile
utopii.Gesticulaţia,
nestăpÎlliUi,
are sublimităţ.i,iluzia
csteenormă,cugetareatindespreconstrucţia
vastă,la a
căreitemelieestesădit un crezanume,propovăduit
Cllardoareşi cu o intolcranlăconsecvenţă. "EuphorioniSl1lul",
iată obsesiaideologică
a corespondenţei
şi în definiţiainsolitei
lJoj.illlli
valoarcaesteticăşi aceeamoralăfieÎngemănează,
crislalizÎnd
într-unconcepL
care,
subsemnulunui"realism
ideal,in formulare
fcnol11cnologică",
să reflecte"llpologia
spiritului
obIectivşi a esellţlalităţ.ii
clasice".
Ar fi, in credinţaexaltatăa promotorilor,
unica"soluţie
deeuropenism",
teudinţ,lrupînddefinitiv
cu pOlIcifele
tradiţionale,
cu acelefenomene
de inertie ce pot oslndi,în absenţa unui dinamismintelectual,o cult.urăde mari resure
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la unprovlncialtsm
fărănădejde.
Contesl.area
, nudoara unorcurenteautohtone
(sămănătorism,
poporanism,
glndil'ism)
sau străine,ci şi a unor personalităţi
ca Sadoveanu,Blaga,G.
Călinescu,
seînscriefirescîn acestprogramreformator,
radical,expuscu() Intemperantă
i(1venllăcareo faceîncăşi maivehementă.
Darexacerbarea
în negaţie,chiarseriosargurnentată, nu are mereuo replicăaurmativăpe măsurăşi acest"ellphoriollisrn",
carenu-şilimpezeşte
toalesensurile
şi nicinu sealcătuieşte
intr-unsistemriguros,rămmeoarecum
esoteric,
proiectesteticseducător,
iradilndIn ernplreulteoriei.Şansalui ar fi putut să fie ef'orl.ul
convergent,
Cl'ilicşi creator,al Cercului
literarde la Sibiu,dinpăcateprematurdispcrsat.
Oricum,una dintreliniiledeforţăaleîconccpţlet
esteaceeaa reconsirterărtl
şi a reordonărlt
valorilorliterare,Intr-oambianţă
primenită,
caresăfi asimilatunspiritde esenţăeuropeană.
Telul, explidtenuntat, îl constituieautonomia
Inconf
undabilăa uneiliteraturicare,după
opiniadrasticăa lui L Negolţescu,
suportăefectulcorupătoral unornepotriviteturturtrl.
Corespondenţa,
de o marefineţea ideHîn registrulreflexiv,se manifestăvibrantşi
în regimafectiv,undeaccentuleIr-emăt.ător.
Cultulprietenieiestesimţămtntnl
predominant,
cuattt maiimperios
cuclt coutrnrietătlle
existenţei
sporesc.El seînsoţeşte
cu nostalgiaarrno..
nlelcereunisepe"ecrchiştii"
dinvechiul
blll'gtransilvan.
flisipirea
lore deplrnsă
cufieceprilej
şi regretultntreţtnenăzuinţa,Iluzorle,
il reunirii,"împreunăputemfi o forţă",proclamăI,
Ncgolţescu,
darafirmaţia
ţine,deacum,deuntrecutireversibil
şiÎnseamnă,
în fond: "lmpl'Cun{1
puteam
fi o forţă"; dealtfelşiideologia
"enphorionisIă"
ar fi pretinssnlldari
tatcaliterarăa unei
grupări,a uneielite,iniţiateîn înţelesurile
înalteale arteişi literaturii.Imprejurărlle
nu Se
arată însăfavorabile
.5io asemenea
dorinţărevine,în răsttmpurl.doarca un melancolic,
şi uneoripatetic,refrenepistolar.Treptat,elanurile
se moderează,
superbia
juneţliîşi ternpereazădtnret.ortsrnul
romantic,
iarmesajele,
şi elemalrare,îşitransferăentuziasmul
într-otonaliLategravă,citeodatăamară,umbrităde decepţiişi tulburatăde anxlctăt
i. Crizase declanşeazăfieîn clipeleuneiteribileIndoieli
desine,fie atuncicindsingurătatea,
izolareaîşi exercită insuportabilapăsarea.Prietenia,"Hceastăuriaşă capodoperă
a vieţii mele",cum o
numeşteRadu Stanca,e nu numailimanulregenerator,
refugiul,in restrişte,al celordoi,
ea esteşi un mital solitudinii.
Imaginea,
fizionomia
lăuntricăa personajelor
"romanului
epistolar",
uşorde descifrat
cu tot "machiajul"subtil literarşi rostireasupraveghcată,
se diferenţiazădin ce în Ce.
I. Negoiţcscu
estecriticul,împătimitde cărţişi de idei,în continuăcomhustie
a spiritului,
speculativ
şi erudlt,trăitor (şi aproapeprizonier)
într-unspaţiude euforiisuperiorlivreşti,
devoluptăţi
primejdioase
Intrucitin elesubzistăo damnatlunc.
Căci"relaţiapurăşi disperată
cu cărţ.ile''sublimează
o severăfrustrare.Energiilesufleteşticomprimate
80eliberează,
se
convertesc
Intr-opatimăabsorbantă
pentrulecturăşi cl'iticulcitcşte"cufurie",cu frenezie,
plnăla epui:r.are,
pl'oblcmatizînd,
imaginind
structudlitcrareşi cl'itice,maişi visîndpc margineacărţilor,urmăritde dtevateme(erotice,filozofice,
reli.gioase),
careîl fascinează.
Limbajulsău e maiauster,impresiile
de viaţă,relatîndo experienţă
discoutinlli'i
sau întîmplătoare,sînttrecuteprinfiltru intelectual,
sepropagă,
compensatoriu,
intr-unrIl?'diu
imaginativ,
Isi dezvoltăarborescent
semnificaţ:iile,
pierzlllducşi
însă,în atmosfera
l'âl'cfiată,
din prospeţime,seciltuiudu-şi
din sevelevitale;ahstl'actizate,
ele se valol'il'ică,
nn fără unelecl'isp{lri,
princ,omentariu
eseistic,Ceiticul
se mlntlliepJ'inscris,însă l'ccluâunea
Illiintr-lIu"Lul'llde
fildeş",oricitdefastuos,agravează
defaptnevoia,exasperată
uneori,a comunicării,
a impliniriiafectiveşi, intr-unalt sens,sociale.BaduStaticase înfăţişează
In corespolldcllVl
ma1
spontanşi maidestins,el îşi destăinuie
cu naturaleţeşi cu un suds parcă sceptk trăIrile,
rareorilivreşti,stărilecare,trecindde la beatitudine
şi exultanţăla dezamăgire
sautristele,
tinda sefixaintr-ozonă!Ilail.empcl'ată,
undeiluziilcse l'cctificăsubpresiunearcaliUiţii.
Temperamental,
poetulparcun cicJotimic
şi e In oricecazun retractil,minatde predispoziţ.ii
deprcsive,
inhibilorii,iar due llu-icunoaştebiografiaîşi poateda totuşiseamaşi aşa că
In aceastăfire de introspect,
medîLativll
, dubitativ!l
e o predestinare.
Că, decI.cu toate
apelurileşi îndemnurile,
în intreagagamăa chemărilol'prieteneşti,
ale lui 1.Negoiţescll
sibianulnu va puteaevadapină.lamrnădin cetatea-imedievală
şi, în pofidaînzesll'ăl'ii
sale,
de careparecă sc Îndoieşte,
nu va ieşiniciodatăla rampăpe scenamarea vieţiiliterare.
ExistăÎntr-adevărîn viala aUt de retrasăa lui RaduStallcacevaingratşi nedesăvÎl'şit.
Maipesimist,lesneînclinatsprerenull!:ări,
el uu arc energiadea bil"lliingratitudinca
clipei.
"Adunmereuproiecte,dar amînmereul!'adueerea
lorÎn viaţă",se auloporlretizcaz[\
el, Cu
lueiditate.Felulsău de a reacţionac altul decital celuilaltcorespondent.
Dacă acela!şi
cautărefugiul
ori consolarea
intr-nnhcdollism
intelectual,
HadllSlanca,în schimb,se cufun·
dă cuinfrigurare
Insenzaţiile
deviaţă,pentruelmaigeneroase,
expedellţa
eroticămaicuearnă
fiinddătătoaredevoluptăţidionlsiace.
DinclipaIn careîntîlneşteşi "mareadragoste",col'esl)ondenţ.a
se dezechilibrează,
se deritmcazll,
poetulrăspunzînd
lainlervalctot maineregulate
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scrisorilor,
lafeldecaldeşi devotate,
aleslnguratlcului
săuprieten.Viaţaşi artaseresping
şi se
cheamă,
intr-unpa[elicdialog,în acest"romanepistolar".
Corespondenta,
careconstituie
şi o preţioasămărturlede istorielilerară,configurează
un idealexemplar,
În sensgoethean,
de personalitate
umani)şi artistică.
FlorinPaiti:r
DOHINTlTDO[{AN,
Bioqraţ'ia
dcbut
urilor,Iaşi, Junimea,1978,:î6(ip,
o carlede interviuri,cumesteşi aceeaalcătuităde DorinTudoran,are uneori.sau
poateavea,intrastruetura
unuiroman.Diureunirealaolall ă,intr-oimpletireca şi polifonică,
a maimultornoeicu timbrufelurit,rcmemortnrl
destine,întîmplărişi evenimente,
se Intreteseşi istoriasubiectivă
a unorepocide Jil.era
tură, O istorieÎn crtmpele,în contururischlmbătoare,privitădinunghiuri
diverse,deobiceidintr-operspectivă
egot.ls
tă, oricumin viziunea
inedită,tiinlăuntrn,
a scriitorilor
înşişi.Dinmărturiilucirle,dcstălnnlrinostalgice,
evocăridin
vremuride demultsau din timpurimaiapropiatese <Teează
o arnbiarrtă
In carese perindă
mai multevirstealeliteraturii.Sîntreprezntate
cîtevagener'lţ.ii
de poeţi,prozatcrlstcritiei,
linmănunchi
dedestine,descriitori
custructuridlferrte-- prinfire,prin vocatie,prinoptiune
sentimentală
şi literară.Carteaaceasta(Bioqraţio:
debuturilor
) încearcă
să "elecupeze"
anumite
"repere"
(casă reluămtermenii
preferaţ.i
deD. Tudoran),să surprindă
deciaceleLensl
uni care
străbato biografie
saualta, "imaginile
simbolice"
carevor fi marcat-o,revelaţiile
şi dilemele,
Implinirile
şi eşecurile
ce se pot ivi, cu răsfrlngeri,
poate,în opereleelemai tîrziu.O relaţie
nuantatăse stabileşte
intremomentul
biografic
şi "biografia
creaţiei",stlmullndreacţiaerit.lcă,de analizăşi autoanaliză,
a celorintervievaţi.O confruntare
spontană,In caregustul
sau prctertnţele,
nivelulteoreticşi scrupululantocrltlcparticipă,ca într-unjoc de oglinzi,
la o recousiderare,
surprinzătoare
InlJluiteprivinţe,a unortablourivalorice,In răspărcu elasamentcle
obişnuite
aleistoriilor
literare.E aicişi un fel de revanşă,a celorce s-ausocotit
cindvanedrcptătlttde un verdictsau altul; in oricecaz,dispoziţiapolemicăse află în
largulci.Autorltalea criticiiaşadar,a lui G. Călinescu,
VI.Streinu,P. Constantinescu,
Perpessicius,
ŞerbanCioculescu,
precumşi aceeaa lui T. Vianu,E. Lovinescu
sau O. Şuluţtu
,
aceastăautoritateestefrecventinvocată,
fie într-ungestde loialărecunoaştere
a clarviziunii
lor, a lnriuririiexercita
le de mariinoştricrltlct,fie, poatechiarmai des.din nevoiauuor
rectlftcărlsau contestări.
Timpulnu a stinsunelenemulţumlrr.
Orgoliile
stnt.Jucăvii. Nu
surprinde
decică nu numaiM.Dragomtrescu
sauE. Lovinescu,
careau avut d intimpinat
la vremealor destuleadverslt.ătl,
.darşi un G. Căltnescu,
şi In primulrîndeI!sînt supuşi
unorobservaţii
destulde puţinÎngăduitoare.
Existăinsăşi reversul,O mărturtsire
a Ioanet
Postelnicue grăitoare:după dispariţialui E. Lovinescu,
îşi aminteşteseriitoarea.
"eram
dezorientaţi,
căutamo autoritatecritică".în acestspaţiusuhlecttval memoriei
şi al confesiuniie flreascăalternareapl'cferinţeJor,
mobili
latcaierarhiilor
scriitoriceşbi.
DacăEminescu
l'ămlnc,
astral,deasupra
tnturor,BlagaşiArghezi,Barbuşi Bacovia
îşiimpartpe rindvoturile,prinal cărorcapriciusupremaţ.ia
poeticăe acordatăelndunuia-cînd
celuilalt;in proză,
maimultesufragii.Intrunesc
Sadoveanu
şi Hebreanu;In critică,parcăŞerbanCioculescu.
Unaltaspect,interesind
istoriaşicriticaliterară,arfi acelaal reconsiderărilor,
al reevaluărilor,carevizeazăcurenteliterare,autorisaunumaianumileopere.Sintpăreri,propuneri
cepotsaulinsăfieluateInconsiderare,
dar nu pot fi nesocoliLe.
Astfel,Infruntind
ceeace el
numeşte,,0prejudecată
snoab:l",
Dl'l1goş
Vri\nceanu
accentuează
asuprarafinamentului
atmosfereidin literaturastlmănătol'istă;
BarbuSolacoluli liciteazăpe SanduAldeaşi Donar
Munteanu,
iar pe D. lacobesc.u
II consideră
cbiar"un marepoet".Pentru1. Vinea,dar mai
alespentruCezarPetrescuestesolicitaUl
o situarevaloricămai În acordCIIînsemnătalea
realăa opereilor.Episodle
sîntschiţatecitevapersonaje
controversate.
Astfel,despreEugen
Ionescu,
dinperioada
colaborării
la })u!Jlicaţia
cl'aioveană
"Meridian",
TiberiuIliescuişiaminteşteca despreun spiritturbulent,de un Ilonconformism
dibacişi zgomotos,
aviddenotorielate; Nae Ionescu,cel dinainteaalnlleeilrli
lui nefasle,estepomenitde AurelBaral1ga,
ca
şi de Al. 1. Ştefănescu,
cu admiraţiesincerăpentrue.loCÎllţa
lui fascinantă.Sint, apoi, În
treaeiîtevoca
le altedestine,existellţe
citcodali'i
tragice,numeastăziuitate,ale unorscriitori
care,dintr-unmotivsau altnl,s-aupicrdut.
LJio(Jra(ia
debuturi/oI'
esteo cartedesprevremurimulteşi confesiunile
unor scriitori
moivÎl'stnidcuprindreferiri,maimultsaumaipuţininceţ.oşate
de trecereaatitorani, despre
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oamenişiInttmplărl
dela începutde veac,de la "cumpăna
veacurilor".
În citevastrălulgerări
aleamintiriiprindecontursiluetaluiCaragiale;la felşi aceeaa lui Slavici.în imaginifugare
reaparBrâncuşişi Iorga,Ibrăileanu
şi P. Istmti, Titulescusau AurelVlaicu,surprtnşice1
mai adeseaîn împrejurări
obişnuite,
în apariţ.ii,ea să spunemaşa, "desacralizate",
În clipe
de viaţăcotidiană.Sînt"repere"preţioase
în "spat.iul
intim"al celorce an avut privilegiul
de a-i cunoaşteindeaproape.
Undulndu-se
prin unghereleşi labirintulmemoriei,intervlur
ile se desfăşoară,
cu
Ilrcşt abateri,dupăriLualul
pccareşi l-aupropus.DorinTudorane unreporterintuitiv,scnsibll,carenu-şiabordează
interlocutorii
cu aplombulcaractertstlc
breslei,ci maitnvătuitor.
cu o anumefineţeşi subtilitate.Incursiunea
autobiografică,
provocată
deel prindiferiteiscusinţe şi mijloace,
începeel] primelesuveniruridin copilărie,
parcurgeaniide şcoalâşi de
studenţie
(eurememorarea
pioasă,plinăde recunoştf
ntă, a unorchipuriluminoase
dedascăli,
profesorisau Instjtutort): reconstituie
o anumităatmosferă,
nu numailiterară,dar şi un
climatSOcial-politic.
Intervindupăaceeacălătoriile
şi prieteniile
nedespărţite,
scenepasionate
sau pitoreştide princenacluri
şi cafenele
literare;polemicile
celebre;primelecolaborări
la
reviste,uneleprestigioase,
altele mai mărunte;aderareaIa grupărilescriitoriceşti,
nuclee
Iradlante
alevieţiillterare.Accentul
cadede bunăseamăpemomentul
debutului,
careare după
opiniile
celorîntrebaţimaimulteacceptll.
EIpoateînsemna
ostareperpetua,retnnolt
ăcufiecare
carte
(Romulus
Dianu,
Nina
Casslan,
1.
Băuută)
sau
o
succesiune
ide
momente,
marcind
de
fiecaredatăInceputul
unoralteşi alteprcocupărl
(Al.Dima).EXistădebuturitimpurii,anunţînd o vocaţieprecoce,şi debuturi,debuturieditoriale,
neobişnuit
de tîrzii. Insistentalui
DorinTudoran,
careare decentadea evitaanecdottcaIuctlă
sauploantă,estede a descoperi
"adevăratul
debut",zodiasubcareunautorsaualtulşi-atnscrlsoperade maitîrziu.
Sintmai mulţiani de cind,printr-oinspiratăiniţiativăa revistei"Luceafărul",
aceste
interviuri,precumşi altele,carenu au fost aleiinduse,au inceputsă apară.În intervalul
cares-a scurs,cttivascriitori,dintreceimaiîn vîrstă,riuplecatdintrenoi.Cuatîtmaiprettoasădevineaceastăcarteîn carevocealor depuneultimamărtur!e.Interviul,cu scenariullui elastic,adaptabil,îngăduie
personalităţii
unui scriitorsă se manifeste
nestînjenit,
in
*deplinăautenticitatesau, alteori,cu inocenterăstăţuri cabottne.Este,oricum,o formăde
spectacol,
de spectacol
intelectual,
in careînsuşirile
şi predispoztţltle
fiecăruiasînt cît mai
avantajospuseÎn relief.Aşadar,cinesint protagoniştii,
caresînt personajele
cărţii? - D.r.
Suchianu,
cu neastimpăru
l luiIoslorescent
; ScarlatCalllmachl,
"prinţulroşu",menţintndu-se
Intr-oatitudineelesobrietate
gravă,austeră;D, Murăraşu.i
al cărutdevotament
deemtnescolo
g
II îndreptăţeşte
să semnaleze
uneleerorisăvîrşiteîn cercetarea
opereieminesciene
de un
Perpessicius
sauG. Călinescu.
Netnttmplnă,
într-oapariţiediscretă,
BarbuSolacolu
; suportăm
degajarea
uşorarogantăşi vervatăioasăa romanclerei
HenrletteYvonueStahl; recunoaştem
Insufletlrea
lui G. Lesnca,cronicarşi rapsodavîntatal Iaşilorde odinioară.
Apoi,spiritul
reflexiv,problemutlzant,
al lui 1. Biberi: spiritulneconformist
al lui Romulus
Dianu; disociaţiiJelimpezi,cumpătate,
din domeniul
cornparatismulul
ale lui Al. Dima,solicitatşi de
amintiri sibiene.O altă secţiune,densă,
cu dateşi interpretărioriginale,este consacraU
UlJaJ1ganiei.
Prilejdepătrunzătoare,
şi în cunoşlinţâde cauză,disocIeri
şi eonsideraţ.ii
asupra
poezieimoderne
în general
şi indeosebiasllpra
suprarealism
uluiromânesc.
Confesiunile
aparţin
lui AurelBaranga,oscilîndîntre poezieşi dramaturgie,
Al.Balaci,naturălimpidă,seninrl,
cu stăridebeatitudine,
MihneaGheolghill,
pledîndpentruerudiţiadarşipentrumilitantismul
scriitorului,
TaşeuGheorghiu,
în ro.sUri
calofile,Tib.criu
!liCHen,
s6lpăriltorde vervăsareastieă,în fine,Constantin
Nisipeanu,
un scriitorretrasşi reticent.Dintredebutanţiiceluide a1
patrUlea
decenin
pot fi reîntîlniţiradll Boureallu,
evocator
sOllorşidezinvolt,
DragoşVrânceaull,
împresurat
deaminliri
f1orelltine,
IoanaPostelniell,
însuvenil'uri
sentimentale
şi livreşti.
Unncazăun t1'.iode universitari
(Consl.Ciopraga,
Al. Piru,1VIireea
Zaeiu)care,CLI
spirit
de &istcrn
şi înclinaţiitCQretizante,
pun în discuţiecondiţ.ia
eritic!lui,specificulrelaţiilor
salecu opera,conduitalui moralăşi esteti61.In sfîrşit,comphtil;dansamblul,
1. Biinuţ3,
uarîndo copilărie
neverosimil
fabuloasă,
NinaCassian,
împletind
Într-otrăirelăuntricarmonioaSlt
muzicaşi poezia,Al. I. Ştefănescu,
reintors,cu oauumenevoiede disculpare,
asupra
epociiproletcultiste,
şt. Aug.Doina,măl'turisindu-se
"faseinatde puritatealimbiiliterare".
BiogratiadebUturiior
esteo cartede carccriticaşi istorialiterar,!vor trebuisă ţină
seama.
PlorinHaiteI'
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ELENATACCIU,
Trei paciiprecminescien],
Bucureşti,Minerva,
1978,216p,
emildingolurile
- rareelinfericire- aleistorieinoastreliterareîl constituiedeceniu
1
18,:;01860,a căruiignorares-a produsodatăcu apariţiajunimismului,
ignorare
iniţiatăde
acestaşi accentuată
apoielemaitoţi tstortcitliterari.Ultimiiani au însemnatşi un inceput,
timid,încă,de descoperire
şi valortticare
a unor scriericare,departede a fi teme, aduc
unsporconsiderabil
in cunoaşterea
arllncil.ă
a literaturiinoastremoderne,
Fărăîndoială,studitleluiPaulCornea
ri\min,
subacestraport,lucrăridereferinţă,Ataşată epociinoastreromantiee(şinu numaidect
t deceniului
amintit)se dovedeşte
a fi şi Elena'I'acciu,
alecăreivolume
anterioare(lVJil%gie
romantică
-- 1973şi Aventura
lui George
Cordon
Bţţron 1977)aduceau
precizărisubstanţiale
asupraunortipologiicaracteristice,
Investigate
în planeuropean,dar
cuo predilect.le
mărt.urisltă
pentruaplicarea
lor la cadreleromantismului
românesc,
Maimult
poatedecîtstudiilealtora,ElenaTacciua reuşitsă ofere,făcîndapella posibilităţile
oferite
<:leseriileimagistiee,
cîtevapunctede reperInconrundnbll«,
în anume compartimente
în
carese duceaudiscutiisterile,Miioloqic
romantică
evidenţiaciteva"mituriromanticeale
runtasticulul
şi melancoliei";Aventurile
... seopreaasupracăilorpe carele-adeschisromantismului(european
şi românesc)
fascinanta
personalitate
a lui Byrori.
Continuare
a lucrărilor
anterioare,Treipoet!prectninescieni
se opreştela aceeaşiepocă
a literaturiinoastre,privităînsăprlnl.r-ocronologie
inversă:"eleia începuturile
luiEminescu,
la poeziacare l-a precedat,pentrua ajunge,dinnou,la poeticaÎncepu
turlloretuinesciena'".
Exerciţiul
-- ca să zicemasllel îi arc in vederepe trei dintrepoetiiepociipre-emlneselen
e
(Bolllac,Catlnaşi Slhlea
nu),a căroralegerenu întru lotuljustificatăare urmărişi în planul
argumentaţiei.
Un capitolintroductiv
teoretizează
pc marginea"paradoxului
poetuluiminor"
şi,fărăa-şipropune
săaducălucrurinoi,oferănuo justificare
a alegerii,ci o acoperire
Îl!plan
teoretic,de carepoatenu ar fi Iostnevoie,Maicut-ind
ar fi fostutilăo expllcare
a selecţie
I
punctelorde reperpre-eminescienc:
de ce CaLina şi nu Creţearil1",
ori Hadu Ionescu,de ce
Slhleanu
si lIUMihail
Zamfirescu
oriN, Nlcoleauu
'! Pentrucă cxist.ăo stratificare
si a minorilor, caresînt "minorimici"sau"minorimari",cu o importanţăcorespunzătoare
in c1mpu
I
creăriitradiţieiorial ruperiidetradiţie,Oricîtăimportanţăar aveaCatina,IlUsepoateextrage
dinversurile
luimaimultdecîtceeace sint şi numelesău,ca şi al lui Slhleanu,
va fi nu o
dală "uitat"de ElenaTacciu.Dinpunctulde vedereal istorieiliteraturiiromâne,Catlnaori
Sihlcanu,
consideraţi
fiecareîn parte,rămînmaipuţinsemnificativi
pentruevolutla cătreemincscianisrn.
Nu însă şi Bolliac,pe care se sprijinăîndeosebi
argumcntaroa
EleneiTaccin,
constrînsă
să apelezecîteodatăşi la Bolintlneanu,
I-Ieliade Hădulescu,C,A.Hosctl.l
nu atît
pentrua lărgiCÎmpul
decercetare,
cît pentrua mentlune
lucrarea
în sferapropusă:"a urmări
Bildungsromanul
unoratitudini,Leme
şi simboluri,
de la schlţ.ele
unorpaşoptiş.Liţpînă
la suhllniereuemlnesclană".
,?
Inlrîndîn sferaunordetermlnărt
Imponderabile,
ElenLl
Tacei\!circulllsc'rie
liricacelor
trei minori"Înzonaestetic:la unuiromantism
haroc,flamboaianL",
veninQ"
cu uu punctele
vederecareinteresează
nu Humaiversurilelui Bo!liac,
Catinaori Sihleallu,dar întreaga
noastrăliteraturiidinsecolullrecut,Anumecă o partea poezieipaşoptisţe
şi postpaşopliste,
,dimpreună
cu poeziaemineseiarul
de inceputse alirnenleazl'i
elindatepslr1ho-sociale
baroce:
"impactul
interior,stareade criză,mobililatea
izvorîtădintr-uuacutsentiment
al eadueităţii
formelorreale,antinomiile
csclIţă-aparenţ,'i,
spirlt-materie
[,,,] se refuleazăîn formeluxuriunteprivitedreptcompensare
şi refugiuÎl!fa\.aprecarităţii
exislcnţ.iale".
Perspectiva
deschisă
- şi frllclU'icată
- de ElenaTaecillareavantajuldea unio întreagăepoc{l
sub smul1ulunei
caracteristici
literaregeneratăde stări socialecorespullzătoare
şi de a dovediaplicareacu
supleţea unordetermillări,
uneoriprearigide,ale isLoriei
literare,Dar şi dezavantajul
de-a
încălca,poate,pe alocnri,fapteoferitetot de evolu!:ia
literaturiinoastre,
Analiza
)H1or
teme,motiveşisimboluri
îi permite
EleneiTacciusăfructifice
ometodologie
aplicalr1
eu succesîn studiileanterioare,
Dar,de data aceasla,rămînemeumvaeu impresia
,elaboralului
crud,a Îndatorăriiostentativefa\ll eleun modelanaliticde caredesprinderea
sefaceanevoios,
FCllomenologia
hachelal'cliană
are,desigur,
cîtevamariavantajeşi J ,p,Hiehard
a clcmonstrat-o
cu fineţe.A riimlneÎnsăpreamultÎn sferatcnuiuologiei
fenomenologice,
a
Încereadescoperirea
funcţieipt'Ofunde
a imaginiiîn operauuui"minorintel'minores"pare
maicurindun pur exerciPumelodologie.
Dinacestpune[de vedere,spredeosebire
de pl'imeledOU{1
volume
- maialesde al doilea noulstudiual EleneiTacciuparemaipuţino
cunoaşLere
a celorLreiminorişi a raporturiloI'
JOI'CllEminescu,
daI'luaicurlndo Slllntlde
al'abcseuri
cu motive-- dincîndîn dud-,-şi dinvel'sml1e,
precare,alecelOl'
trei poeţişi din
,aleîneputul'il()r
poezieierninescienc.
D,;naceastăîntreprindere,
pui alătnride nmneelilargă
.circulaţie,
CatinH
şi Sihleanu
(maipnţinBolliac)
sîntrealmente
striviţi,reduşIla o scarăeare

232

CRITICA
ŞI BlBLIOGRAE'TIE

estealtadecîtaceeaa literaturii
noastredin secolulal XIX-lea.Impresiapersistă,dinpăcate
pe lot parcursul
volumului,
oricîteprecautli
ar luaElenaTacclu.Dar,s-arputeazice,acesta
esterisculrnlnorului.
.. Replicăperfectă,dar problema
priveştemodalttăţllede abordareIl
operei.Ior şi, dintretoate,fenon](nologja
mi se paremaiputin indicată.în ciudaacestei
nepotriviri,
analizele
EleneiTacciusînt d.inl.re
celemalfineşi maiprecise,relevîndadesea
înţelesuri
profunde
şi trălrtautentice.cu deosebire
la Bolliac.Dinacestpunctde veder
e, cel
mairealizatestecapitolul
dedicat
celorTreisimboluri.'
stiuca,vulturulşi Mira,undeIncurshuule
arhetipale
descoperă
cîtevaliniidefOl'ţ11,
capabilesă contureze
un peisajliric preeminesctnn,
eunebănulte
resurse
imagistice,
asimilate
deEminescu
într-o structurănouă,plină de viaţă
şi prospetime.
Unadintreconcluziile
EleneiTacciu : "gigantismul
antropomorrlc
al Slilleii
artlzanaloajungesă definească
la Eminescu
structurirnetariztcc.
pornind,de la un simplu
accident
al uuiversulut
montanromânesc,
invocatmalalespicturaldepredecesorii
săi",
NulipsescdinstudiulEleneiTacciunuarrţărtle
şi punerile
la punctÎn diversechestiun
i
făcutecu sobrietatea
stăpîniriimijloacelor
analitice,cu sentimentuldomlnărtlanalogiifo
r
tentantedargratuite,la careÎndeamnă,
nuo dată,criticaarhetipală.
Haportarca
la contextul
social-istoric
este evidentăîn capitolulDaciaFelix,undeanalogiile
dintrecei treipoeţişi
Inceputurile
poezieieminesciene
sint puseîn evidenţăcu discernămînt,
pe bazaunorincursiunlfertile.
Esteadevăratcă nu totdeauna
ElenaTacciusepăstrează
în liniaanalizelor
arhetipale,
păşindşi pc terenulanalizelor
stilistice,prozodice,
sociologice,
chiarpe terenulpsihanaltzel,
darparcsăfi fostconstrînsă
la aceastanunumaideinsuficienţele
metodei,
cişi de precaritatea
materialului
imagisticsupusanalizei.în orlcecaz,din numeroasele
paginiparcurse,Elena
Tacciu,a sintetizatesenţialul,
expuntndu-şl
concluziile
cu o elegantă
coerenţă.Temeşi motive'
principale
aleIiriciipostpaşoptistc
sintinvestigate
minuţios,
contribuindu-se
la stabilireaunor
jaloaneviabileîntr-oarieliterarădesconsiderată
deceimaimulti,darcare va intra, datorită
şi studiuluiEleneiTueciu,
cu drepturile
cei se cuvin,In istorialiteraturiinoastre,

FLORINMARCU
- CONSTANT
iMANEC1\.,
Dicţionarde neologisme,ediţia 3 JII-a,
Bucureşti,
EdituraAcademiei
Hepublicii
Socialiste
România,
1978,1168Il.
In EdituraAcademiei,
a apăruta treiaediţ.ie
a Dicţionarului
deneologisme.
Numaieste
cazulsă subliniemnecesitatea,
rolul,bogăţiaşi importantancologlsrnclor
şi a uneilucrări
Iextcograrlce
caresă le selecţioneze,
să le indiceorigineaşi să le definească.
Vomreafirma
numaifaptulcă un asemenea
dlctlonar
esteoricind
şi oriundebinevenit
şi aşteptatcuinteres
eletoţi cititorii,indiferentde vîrstă,elepregătire,de preocupări.
Deşi,in literaturade speclalltate,
s-aueditat,in ultimavreme,numeroase
dlctlouure,
glosare,lexicoane
saucnclclopedti,
maiamplesau mairedusecaintindere,cu caracterştlln.,
ţlricmai riguros(Dicţionarul
Academiei)
sau matpopular(Dictionarul
etcplicatio
al limbii
române
-_.'DEX), precumşi o seriede dicţionarespeciale(economic,
politic,diplomatle,
de biologic,
de chimie,
defizicăetc.),lucrareapecareo semnalăm
- prinbogăţia,prindiversitateaşi prinlargaeicuprindere
- a inregistrat,
chiarde la lansareaei în librării,unsucces.
Epuizarea
atit derapidăa celordouăediţiianterioare,
apăruteÎn 1961,respectiv1966,
la Edituraştiinţifică,
şi completarea
listeidecuvintecu noi termeni,acumulaţl
în răstimpul
cares-a scursde la ultimaediţie,reclificările,
completărlle,
precizărileşi Imbuuă
tătirflc
adusedefiniţiilor
salischemelor
unorcuvintesint argumente
suf'Icicnte
caresă susţinăpărerencă ne aflămîn faţa uneilucrăride valoare.La aceastaa contribuit Iărăîndoială-- şi
ajutorulde care a beneficiat
din parteaunor lucrărilexicngrafice
de prestiglu,publicate
Intretimp,cumstnt,de pildă,Dicţionarul
limbiiromâne(M,N, O, P, H),Dic!ionarul
enciclopedic
român,Inpatruvolume,
MiculDictionar
EnCiclopedic
(e"diţia
1)şi -- Îndeosebi
- Dictionarulexplicatii)
al limbiiromtine
-, pe carerecentuldicţionarde neologisme
le-a folosit,
darpecare-- faptdestulderegretabil
-- autoriilucrăriiau omissă le mcnţ.ioneze
In Prefa!ă.
Toateacesteaau făcntca volumulSk1
se dublezeaproape,In ceeace priveştenumărulde
pagini(şi-- pineinţeles
-.-de cuvinte),să-şiîmbunătăţească
definiţ.iile
şi ealitntearedactării
1ngeneral,g(1fie "adusIn zi".
LLIl'girea
listeidecuvintes-afăcutpeseamaexcepţionalei
creşteria lexicllluicontemporan,refleximediatşi previzibil
al dezvoltării
economiei,
ştiinţeişi culturii.
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2.3.3

Dal.ăfiind evidentatcndtntăde unlf'Icare,
pe scarăinInrnat
lonală, a vocahularu
luL
cele mai multe dintre ncologismel('
curentedin limbaromânăcuprinseîn Dicţionarul
de'
ucoloqisme
segăsesc,
înformeielentice
saufoarteapropiate,in maitoatelimbiiemoderne.
Este
importantde subliniatfaptul că majoritateacuvintelornoi indiferentdin care Iimbă
parvin_. sînt de originelatină(sau greceşti,pătrunseprinlatină).Vocabularul
este astfel
Iat.inlza
t, sltuatiecareridicăprrstlglullimbilorromanlcc
în cadrullimbilorlumiişi grăbeşte
procesul
(leunificare.
AutoriiDicţionaruiu
i au considerat
ncologisrn«
toateformaţ.iile
lexicalenou ivite în
limhă,fiepe caleaimpi-nmutulul
(brtcterie,
dribliruţ,
tnarketiriq
), fieformatein intcrtor-ul
limbii,
prinderivarecu sufixeşi cuprefixesauprincompunere
(ciobotecă,
pericarpat
ic, telcrc
porter)
Spredeosebire
eleediţiile
precedente,
actualaediţie.
a lrici.ionat
uluide neologisme
a eliminat
tehnicalexicogratlcă
a deflniril prin sinonime,
înlocuind-o
cu definiţiiexplieat.lve,
uneori
cu caractercneiclopedlc.
Totea o noulatesemnalăm
includerea
În dicţionar
a tuturorelerne.ulelorde compunere
cu ajutorulcărorase Iormeazăun numărdeosebitde marede cuvinte,
procedeu
modernşifoarteproductiv
deÎmbogăţ.ire
3 vocabularulut,
cared,)astfelposibilitatea
cititorului
să-ştexplicesingurseriiIntregidetermeninoi. În legăturăC11
elementele
de cornpunereestedemnde relevatinovatla autorilorde a le fi înregistrataUt pe celeiniţiale,eu
specificarea
"prim"(ţiseudo-,
ţieri-,tnicro-,
Iacto-,
rclro-;[Uo-),cît şi pecelefinale,cu precizarea
"secund"
t-îit,-tecă,-lalie,-log,-pedic),
Inventarierea
tuturorsegmentelor
f'ormat.lve
puneîn evldenţ.ă,
pc de () parl.e,numărul
lor extraordinar
de marein ansam
hlul vocabularului
neologic,
capacttatealor infinităde a
alcăt.ul
cuvintenoişi originea
lorgreco-latină,
iar,pe de altă parte,procesuldinceîn cemai
acLiv,
maiproductiv
şi maiunitareleInternaţlonallzare
a lexiculul
în general.
Unalt aspectpozitivIlconstituie
păstrarea
şiadîncireaprincipiului
etunuloglei
multiple,
principiu
careexplicăpătrunderea
Inlimbanoastră,concomitent
sauIa epocidUerite,a aceluiaşicuvîntpemaimultecăi. !'\icăicl'i
maibinedecîtIntr-undicţionar
deneologisme
nilpoate
fi maiclarprobatăi vertticatăvalabilitatea
şi superioritatea
acestuiprincipiu,carerezolvă
convingător
sutede etimologii
româneşti.
Cumeraşi firesc,o lucraredeasemenea
proportiişi cuun asemenea
gradde dificultate
nuputeafi scutitădeuneleerori,denejustificate
omisiuni,
de explicaţii
etimologiee
dlscrrtubile,
deincol1secvenţ.e
Întratareaunorcuvinteetc. Fărăa aveapretentiasă epuizăm
sausăierarhi-o
zămobservaţiile
noastre,In rindurile'
ce urmeazăV0111
încercasă. prezentămuneleaspect
c
desprinse
dinanalizaDictionarulu
i de neoloyisme.
a) Siliollimia.
Deşi,în Prefaţă.seafirmăcălucrarea
"afostelaboratăîn bazauneitehnid
lexieografice
prin care se excludeaproapeintotdeaunH
apelulla definiţ:iile
sinonill1iee",
în
pracLică,
in corpuldictionarului,
nenumărate
sîntcazurileîn careaceastăm.o<ialitate
precisă,
directăşi economică
de identificare
a termenilor
estefolosită,şi nu numaiînstuaţiile-lill1ită.
Dupăpărereanoastră,greşeala
rezidănu jn abaLerea
de la pdncipiulenunţa;€'
de aulori,ci,
maidegrabă,
Inambiţ.ia
lordea-lrespinge,
de a se Ierideel, euatît maimiiltcu cît, Într-un
asemenea
tip de dicţjonar,
definiţiasillonilllicl
şi-arfi pututdemonstra
utilitatea.
In glosarea
unorcuvinteinteresează
maipuţinmodalităţile
de a prezentaacestproees;
ceeaceprezintăintr-adevăr
imporlanţ.ă
sintfidelitatea,
eorectitudinea,
pr{lprietatea
sensurilor
cu careexplicăm
termeniiinregistraţi.
Tocmai,de aceea,la IeIelebinepoatefi utilizatădefiniţiaelasică,cu genproximşi diferenţăspeciIidt,
precumşi definiţ.iile
prinsinonime
ori serii
sinonimîce,
prinanalogii,
asociaţii,antol1ime
sau chiar-- la planteşila animale- numaiprin
denumirile
latineştipreluatedinştiinţelecarese oeupăeu studierea
şi eu clasificarea
respectivelorcategorii
denumc.Definiţia
sinoIlimieă,
totalăsauparţială,estemijloculcel mai simplu
i IlIaiclar,maiaccesibil
şi maidirectdecxplieare
a sensurilor
cuvintelor.
TocmaidinaeeasIă
cauză,nuînţelegem
refuzulautorilordea-lfolosi."Intoleranţa"
pentrusirlOuimie
.- eamodde
definire
a ncologismelor
este1118ă-dinferieil'c
-- numaiteoretică;în practică,aşadupăcum
am spus,acestprincipiunu esterespectat.CI.,in spr.ijinul
afirmaţi
ei noastre,cuvinteea:
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
uItealtele.
b) Omonimia.
Un alLaspeetdisculabilin
lucrareapc care() reeenzăl1l
estelegatde
modulîn carea fost rezolvatăproblema
omonimelor.
Dacăesteadevăratcăomonimeie
sint
"cuvintele
careau aceeaşi
formăşî aceeaşipronunţare
şi carediferăca sens şi ca origine",
Inregistrarea
lorfăcîndu-se,
de obicei,cu cifrela umil.r
(cumse splinein limbajlexicografic),
nuaşaa procedat
Dicjiolwrul
de neologisme
infoartenumeroase
cazuri,in eaTeaceastămal'care
seimpunea.S-anotatastfelnumaicîndsimilitudinea
existaşiinprivinţ.a
categoriei
gramaLicale,
ca In exemplele:
CO\lISARl
5.111.
"ofiţerde poliţie",COMISAR"
S.I11.
"persoană
imputernicită
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eleguverneumuncipolitice,În trecut,Într.n.s.s."; NIAncAl
s.f, "semndistinctiv",
",rAncA"
s.I."unitatemonetară",
MAHC.\3
s.r."provincie
în unelestatefeudale?: OPERt\,ls.r.. .acţiune,
lucrare",OPEHA2
s.I. "lucrDre
muztcală':
: TIFON"S.Jl.,,(.esătură
rară pentrupansamente",
TIFON"s.n."aparatpentruproducerea
semnalelor
acusticc"
etc. Dupăpărereanoastră,ar fi
trebuitsă fieconsiderate
omonime,
şi marcateca atare,şi cuvinteca: CHITs.n."pastăde
lipit",CInT adv."achitat";CHITON
s.rn."moluscă",CHITON
s.n, "tunicii";COCs.m.
"lJadcrie.",
COC8.n."pieptăn:Hurii";
CODs.rn."peşte",CODs.n."culegere
dc legi"; co.vrrs
8.111.
"reprezentant
comercial",
COMIS
s.n."confiscare";
COMITE
s.rn."şefal unuicomll
aL",
CO:\lITE
vh. ,,<1
săvirşt'";GHAF5.fI.,.reprezentare
gral'ieă",
GHAFs.m, "contegerman";
:VIAHŞ
S.I1.
"mers",MAHŞ
int.crj."pleac:l";
MASIV
5,11.
"munte",.vliSIV
ad]."foartemare";
l'vlEMBHU
5.111.
"indiviei",
MEMBHU
s.u, "mfldular"
etc.,precumşi la substantlvete
omonime
cu elementele
elecompunere
corespunzătoare
de tipul: MICHOs.f'. "microradiografie"
şi
;\llCHO-(tnicromolcculă
) ; HADIOs.n. "radioreceptor"
şi HADIO-(radiojnrnal
) ; SUPEI{
arl]. "foarte"şi SC-PEg-(supenuaqazin)
; TAXIs.n. "maşină"
şi TAXI-(La
xirnetru
) etc.,
fapt, care,pc de o parte, ar 1'iconsemnat
ornonimia
ca fenomen
semanticbinereprezentat
ÎnlimbafOmftnă,
iar,pe de altă parte,ar fifacilitatconsultarea
dtctlonarulut
şi ar fi Irnpledlcat strccururca
unorInconsecvent
c.Autoriiau trădat,nudepuţineori,normatehnicăadoptatii:fienotrndclfrele.şl
aluncicîndcategoriile
gramaticale
eraudiferite(HEGAU
s.n. "raft",
HEGAL2
s.n. "banchet",
HEGAL3
adj. "regesc;;),
fie,dimpotrivă,
omiţîndIndicarea
acestor
·c·jl"rcla
cuvintele
cu formeşi cu eategorii
gramattcalc
identiceşi undeaceştiindicinumerici
ar Ii trebuitS[,fie notaţi.
Punctul vulnerabil
în problema
omonimelor
seaflă caşi la aceeaasinonlmclor
pornenltămaisus nu în moduldiferiteletratarea lorfaţă de lexlcogrnlia
natlonalăşi de cea
internaţională,
în considerarea
drept
omonime
- consecinţă
firească
o••elaborarea
în articoleseparate,aciunor
cuvinte,care,
defapt,
sîntşi
sensuri
saunuanţe
semantice
(maiapropiate
sau mai Îndepărtate)
ale aceluiaşi
cuvînt,eli acelaşietirnun.Astfelse prezintă,de plldă,
·CO.vlISAHl
şi COMISAH'
(pomenite
maisus),clar,despreaceastăproblemăvomdiscutamai
mult1:Jparagraful
carese referăla etimologie.
. c) Compunerea.
Precizînd,
maiIntii,ciiideeadea înregistra
elementele
de compunere
_.
iniţ.iale
şifinaleo_·.nu
constituie
o noutatelexicografică
(cumesteeaprezentată
deautoriidicţionarului
în discuţie),
subscriern
şi noila părereaciiincluderea
acestorsegmente
Iormativein
Die/ionaml
deneologisme
estebinevenit,nwialesdacăne gindimla imensulrol jucat de ele
in lexiculcontemporan,
unde,datorităcapacităţii
lor- practicinepuiza
bile.- de a creacuvinte noi,ele sporescîn permanenţii
listelecleeuvinleale dicţionarelor.
Credem,
totuşi,c{rîn
lucrareadefal.ăs,amersmultpreadepartecuacceptarea
lor, şicăinregistrarea
lorneselecliv{\,
înt:r-Ull
d(cţ.ionar
românesc,
cstcunabwşio eroare.S-arfi impus.o
maiatent{ranalizăa acestor
elemente
decompunere,
astfelÎncîtsa fie reţinutenumaiaceleacareinteresează
lexiculromânesc,adicăaceleacareau creatformaţiilexkalepc ierenpropriuşi s-auintegratsistem
ulni
limbiinOflstre.
Includerea
tullll'orelementelor
de compunere,
preluatedin diversedicţionare
străinesaudinlucrărieleformareacuvintelor,
de asemenea
strl'iine,
esteo greşeală
şi ea nu
refleelănicideell111
realitateavocabularului
romflllesc.
latilspreexemplificare,
cîtevaasemenea
elemente
eleeompullcre
: -caust,cllili-,condro-,enea-,eno-,flebo-,hop/o-,odo-,orhi-,sca/o-.
1r,1Iamo-,
Irafo-eLe.Dealtfel,tot in acestdicţionar,
au fost incluse,de-avalma,şi numeroase
prefixe
'şi sufixe,carenu-şiaveauloculaicLInventarierea
aeleviil'atelol'
elementede corupunere, în urnllluneiriguroase
analize,
şi-arfi doveditşi mai evidentînsemnătatea
şi utilitatea
într-ulltratat:deformarea
cuvintelor,
eventual,
şi în acestDicţionar
de neologisme,
ca o anexă,
Ia sfîrşitullucrării.
d) GLlIJinte
şi expresii
slrâinc.Praeticaindudcriiîntr-undicţ.ionur
uzualallimhiiromfmc
a unorcuvinteşi expresii
sirilincnu estenouiişi niciun estegreşită,atuncieîndnu depiişeşte
unallumitpragşi nilestef;'icută
fărădiseernămînl.
Cîndînsănum'lrullorînăbuşăluerareaŞi
eîndpreluarea
.neeontrolată
a unorneologisme
ameninţă
fizionomia,
structuraşi purilateavoca_
bularuluiromfUlcsc,
se impuneea tltenţia.grijaşi competenta
specialistului
lexicograf
siLşi
exerciteresponsabilitatea.
Nuputemacceptaideeadea primi,cu atîta uşurin!:ă,
toateCUVin_
teleşi toateexpresiile
,,lamod:r"
(indiferent
elelimbaelincareprovin),toatebarbarismele
frecventeîn ulleledicţionare
străine.Creşterea
numărului
de cuvinteal aelualului
Dicţionar
de
neologisme
s-a realizat- din nenorocire
- pc seamaa numeroase
asemenea
formaţiişi construcţiilexicale,
care,înfoartemultesitunţ.ii,
nuaucecăutaÎntr-urI
dkţiouarromanesc.
Cerost
au In acest dictionarcuvinteca: swcef,
Irer/d,lakling,sUllopsig,
cuan,deadwood.
lanellard,
fwmmcrless,
kibbu{z,
gadgel,sllaping,shdland,sllodd!J,
slwreting,
slwking,s[llmalo,
syrafilta
ete.etc.sauexpresiica: b08S
wilLdjammcr,
hotdo{/,
hotjaZz,fmIlY-{Ii.1lry,
laim-ollt,
1Jubi
!fratia,
jwnbo-jel,
jllke-box,
halllccO!.zillrc,
lzal-trick,
jam-session,
noman'slalUi,nOlwelie
lJaguc
etc. etc.
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Şiapoi,caresîntlimbiledincarerecentulTiiciionnr
dt:ncoloqisme
a transportat,C\1atîta uşurinţă, aliteacuvinteşi expresii
străine?Peprimullocseaflălimbaengleză,
dupăcareurmează
franceza
şiitaliana,111ai
puţinspaniola,
toateacesteacrelndo falsăimaginedesprecompozttta
lexicululromânesc.
.Apctitul"pentruacesteachiz.iţti
lexicale,lărgireaartificială
a listei de
cuvintea dicţionarului,
lipsade discernămînt
în acceptarea
lor sint tncornpatibtle
cu starea
actualăa lexicu
lui românesc,
a limbiiliterare aspectulcelmaicoreelşi ce!mai ingrijital
limbiinaţionale,
Includerea
lornecon
lrolatăştiinţificestela feldecondamnabilă
ca şi refuzul
de a le studiaşi de a le introduce
în lexicpe celeuzuale.Este de neînţeles
(şi de ncadm
is}
cumau pututautoriilucrăriisă abandoneze
concepţta,
instituitădemultInlexicografia rurnânească,de a cultivalimba,de a o păstraşi de a nu permiteinfiltrarcastrăinlsmclor
(atunci
cîndnu estenevoie)
şi dea TIU
o transforma
Într-undepozitde cuvinteadunaLela întîmplare
şi fărănicio juslifieare."
c) Temiinoloqia
şiiiniiţică.
Deltcitară
nts-apărutşireflectarea
înDicţionarul
de neologisme
a terminologiei
tehnico-ştiinţifice,
In sensulcelmailargal cuvintului.
Nu intenttoriăm
să prezentăminventarul
cuvintelor
şisensuri
lorcarearfitrebuttsăfigurezein aceastălucrareşi care,
dintr-unmotivsaualtul,nuaufostrnregistrute.
Vomsemnala
numaicitevadintreaceleacare,
dupăpărereanoastră.nu ar fi trebuitsă lipsească
şi vominsistaasupraopinieiel! absenţa
lor, ca şi a allora,dintr-ooperălextcograrică
cepoartăînscrispepagina-titlu
anul1978este,
celpuţin,surprinzătoare.
Obiecţ.ia
noastrăseîndreaptănunumaispredomeniile
strict tehnice
sauproductive.
cişi spreterminologia
despecialitate
din ramurimailargiale ştiinţei,culturii
şi artei,cumar fi, deexemplu,
blologia,
biochimia,
ecologia,
economia,
arteleplastice,critica
literarăetc, Ne vomlimitanumaila vciteva
cuvinte,luate la lntlmplare
: macromolcculă,
redocartoţilie,
daciada,panchiiiez,
panarab,
antiliieraiură,
arheii
pul;aiaşant,circularilate.
demiiizant, âioaoan),esenţializat.
exorcizant,
ţciişizani,
imoculare,handicapat,
incitant,iticonţort,
inconîormism,
inconţundabil,
incontrolabil,
incadrabtl,
fameni,loqoreic,
ludotecă,
tuinimul
izator,ordonaior,
persiîlani,
protocronism,
radiralilate,
probletnulizanl,
titualizu,ritualizare,
rutinier,scnteniiozitaic.
subiextual,
teoretizant,
neleitarism,
surdinizare,
stoechinometrie,
toposetc.etc.
f) Rtitnoloqia,
Compartimentul
celmaivulnerabil
al recentului
Dictionar
de nl;-;i
estecelin careseindicăorigineacuvintelor,
Nuvomreveniasupraaspectelor
pozitive,
subliniatela începutulprezcntării
noastre,legatede largafolosirea etimologiei
multiplc,elerectitlcările
făcule la etlmologlile
unor cuvintecărorali s-audat explicaţii
greşiteîn ediţiileanterloaresau de eomplctările
şi precizările
adusealtora(şi- sprelaudaautorilor_. sînt destul
de multeşi de pertinente),
vomfacenumaicîteva1I100hste
observaţii
de principiu,deoarece
in spaţiulrezervatuneirecenziinu ne putempermitemaimult.
Dela începutlinemsăreafirmăm
căpentrunumeroasele
erorişiincertitudini
prezenteIn
Dicţionarul
de neologisme
existăo singurăşi tristăexplicaţie:1i 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 1e t şi a u.t ori Zfit, capabilsă;ducă lumină
şi precizie,
cucompetenţă,
Inproblema
aUtdespinoasă
şi decontroversată
a etirllologiilor.
Dar,
chiarîn condiţ.iile
absenţeiuneiasemenea
lucr{lri
de careavematîta nevoie,:
RlltoriiDicţiona,mluideneologisme
sîntvinovaţipentrufaptulc.ăau nesocotit
unelelucrăriş1!iinţifiee
carele-ar
fi pututoferiajutorulnecesar.
EstevorbadeDic(ional'ullimbii
române(DLR),litereleapărute
M, N, O, 1")'Pz' Pa, H, Dicţionarul
explica!i11
al limbiiromâne(DEX, AUculDicţionar
EnCiclopedic
şi altele, ca să nu maivorbescde uneledieţionarestrăine (Petit Robert,
Lexisele.).
Pentruea observaţiile
noastresă nu ocupepreamultspaţiuşi mai ales pentrucă nu
putemanalizatoate"cazurile",
vomÎncerca
să le grupămpe probleme
maigenerale
şi le vom
ilust1'3eu exempleextrasedin lucrareain discuţie:
_.. scindarea
unorcuvinteşiredactarea
lorÎnarticoleseparateîn cOl1diţ.iilc
în careetimoIogiacOlllună
şievoluţia
semantică
arătauct'ieslevorhadeunulşi acelaşi
cuvînt:HEI,IOTROP
s.m. .,plantăexotiel!",
HELIOTHOP
S.I1,"materiecoIorantă"
« fI'.heliolrope);
MEMOTIIU
S.I1
...expunere
asupraunejprobleme",
Mlnl0FUIS.I1.pl. "scrierernemorialisticlt"
(lat. mCln()
rium,fI'.memoire);MADA:vr
s.L .,doarnn{t",
MADAMA
s.t. "femeiede moravuriuşoare"
« fr, ll1adame);
MAGAZINl
S.I1."prăvălie",
MAGAZIN2
g,n. "publicaţieperiodică"
«fI'.
Jl1a!lasin);
NOHMAL
adj. "fircsc,natural",NOHMALA
s,L ..clreapHt"
«fI'. normal,lat.
normalis,
it. !lorma!e)
; NOCTURN
adj,..denoapte",NOCTURNA
s.L "piesămuzicala:competiţiesportivăcarese desfăşoară
seara"« fI'. noc/llrnc,
lat, llociufllllS);
-- conccntrarea
subun singurcuvînt-titlu
a douăsau trei articolede dicţionareu etimologiidiferIte.fapt carele-arfi dat dreptulsă fic redaeLatcseparat: SECUNDAn
adj.
"accesoriu"
; "aldoilea"
«fI'. secolle/aire,
lat..secun(/arills)
; s,n. "aculccasorniclIllli"
« secundă
suf.-ar); PLANAvh. "a pluti"« fI'.planc)'); "a netezio piatră"«fI'. planel'- alt
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cuvin1) 1'0NTAvb. ,,:1mareaprezenţa"
«:fr. pointerr
; " a mizala jocurilede noroc"« Ir,
pontcr
) HADIAvh, ,.aemiteraze"«lat. rad.iare,
fr. ra-iier): ..fi scoatedinevldentă"
«fr.
radia)
folosirea
exageratdefrccventăa formulei
"el. iuc:erlă"
(= climologie
tncertă),chiar
atuncidnd explle;Jţ.ia
prin resurseinterneS-3,'fi putut da foarte simplu,clar, plauzibil
(miniţusta,
uiiniţoiteion,
miniprobtemă,
tninirecit
al, tninironian,
rnittiichnician,
tninitemăetc.),
Neelareste şi crlteriul dupăcareunelecuvintef'orm
ate cu elementede compunere
aufostinduseîndlcţ.io
nar, inr altelenu. Deceapar,deexemplu,
nonbeiioerant,
nonb
diqcratuă,
uonconţormi
sm,nonţ'iqnrat
io, noriinteroeulie,
nonsens,
nonnaloare,
nonoiolcnt,
nonoiotenţă,
dar
altele(destuldenumeroase)
aufoslomise.Lafel,cornpuselc
cupari-(pananierican,
parte/mic,
pancienisticv
panqermanic,
panslanisni,
panronianie,
pansian,
ţutnslanist), darnuau fostinregtsstrate: panasiat
ic, puncliinez;
pal/arabetc.
Şi alteaspectear meritasă fie puseîn discntte,ca, de pildă,Iuconsecventu
eu care
autoriiD'ict
ionurulu
i şi-aumanifestat
atitudi.nea
faţă de cuvintele
străine.Astfel:tctă,nursâ,
outsider
, bestscller,happu-end,
[ukc-box:
poartăindicaţia:(nngl
lcism),dar lotu;drinck,science[iction; terin-oui,»crbi gratia,wiriJ1g,
urind-kanier
, dciiuj,[lash,briygi,buld.itu],
consult
iruţ,
ţlashback,
Itot-Irick
nu sînt însoţitede nicio indicaţiecares,1 reflectepoziţiaredactnrtlor
faţă de respect.lvele
cuvinte.Supără,deasemenea.
unelegreşelide tipar, unele rcdactărI
stufoasesaupreasimpliste
şi alte deficicrrte.
maimultsau rnuipuţingrave.
*
Observaţiile
menţionate
mai sus sînt numale1Leva
dintrecelecares-ar putea face
Dic!ionarului
dellIologisme.
Chiarcu greşelile
pe carele are, noualucrarelexicografică
apărută la EdituraAcademiei
esteo întreprindere
merituoasă
şi utilă,carese cuvinesă fie
considerat!l
o valoroasăeonlribuţiela tezaurullexicografic
]'OllUÎl)eSC
contemporan.
LuizaSerile
EUGENEA. NIDA,Compoueniial
Ana1usis
of lVlcaning.
,in Introdllc/ion
10semantic
Structures.
}\fouton,
TheHaglle-Paris,
1975,272p.
Urmărirea
unorscopuripraetiee,in vedereadelimită.rii
şi analiză.rii
sensului unităţilor
lexicale,şi oferireaunorreperenecesare
in rezolvarea
problemelor
legatede traducere,sînt
eoordonatele
principale
ale lucrărilorlui EugeneA. Nida.
In GOIll{Jol1cnfial
alla!ysis
of'meaIlill{j,
Nidaintenţionează
un îndrumar(sintezăa experienţeipropriişi a eoncluz.iilor
la careau ajunsalţianalişti)ln determinarea
trăsăturilor
esenţialealelnţ.elesuluI.
cu destinaţiaexplicităde a furnizatradueălorilor
metodologia
şi mijloacelecerutedeabordarea
corectăa problemelor
debază,careaparîn procesul
traducerii
dintr-o
limbăIn alta a unuitext. Intenţiilepragmatiee,
de a oferiun "manual",
sînt evidenţ.iate
de
strucLuralucr:lrii,de manieraanalitieăşi, maiales,de culegerea
de "probleme"
cu carese
încheielucrarea,prinrezolvarea
cărorase urmăreşte
ca chestiunile
discutatesă fie retinuteşi
verificate.
Cutoat.eacestea,deşiautorul!lUvizează.
realizarea
uneiteoriisemanlice
a uneilimbil
naturalesau formaabstractăa uDelastfelde teorii,avema facecu un studiucarese remarcădeopotrivă
printrăsăturigeneraHzante,
ohiedivare
teoreticăşi explicitare
argumentată.
Dealtfel,esteexplicabil
ea lucrurile
să steaaşa,căcinu sepoatepuneproblema
sensuluiunităţilorlexicalefără a fi stahilitteoreticce noteatribuimacesteinoţiuni,saufără a stabiB
şirulrelaţiilor
polenţ.iale
dintresensurişi,deasemenea,
nusepotanalizacomponentele
sensulu
i
fărăa aveaIn vederereferinta;astfelcă,in aceastălucrare.,
majoritatea
calegorii!or
semantice
51ntdiscutate,interpretatesau redistl'ihuite.
Capreambul
la analiticasensllllli,
Nidaahordează
cîtevaprobleme
legatederelatiadintre sensşi unităţilelexic.ale,
enumerind
celemaiimportante
dificultăţiîn stahilireasensului
prlneipal
al unuicuvînt,in determinarea
trăsăturilor
specifice
alelntelesurilor
Înruditeexistente
la cuvintediferiteşi lnconsiderarea
unităţilorlexicale
ea omofone,
omografc
saucuvintepolisemantice.
Cuacelaşi,scop,elaratăcă celemaimulteinţelesuri
se aplicăla şirurifoartemari
dereferenţi(le-ampute?numielasedereferel1ţi),
prinaceaslaposibilitatea
de selectarea trăsăturilorepertinentespedficefiindcu atit maimullingreuiată,
Şi, cu toateacesLea,
autorul!
răspundaceloracareal'dorio paritatede unula unu,întrereferentşi intelessau întresensurişi unităţilelexicale,
că limbilenaturaleoferă,in formaÎn earele eunoaştem,
douămari,
avntaje: o mareeconomie
termino[ogică
şi resursemari de creativitate
(v.p.14).
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Cîtevaanalizeconcrete
îl ducpe autorininteresanta
coneluzie
că, .estenaturalca diferiteinţ.elesuri
aleaceluiaşi
cuvîntsă fiein modobtşnnitmultmaiÎndepărtate
dedt sint lll\{-'
iesuril«lnruditeale unorcuvintediferite.Dacăsituaţian-arfi fost aceasta,cornuntearca
ar
!imai putlnetlcientă.
Putemtoleramicidiferentede înţelesîntresimboluri
completdiferite,
dar a aveadiferenţenetnseumate
ale inţeleslllui
pentrudiferiteletntrebutnţăr!
"le aceluiaşi
simbol,s-arproduceo mareprobabilitate
a inţelegerii
cronale" (p. 1.'),nota4).Valabilitatea
acesteiobservaţii
o putemconstataoricîndanalizăm
distribuţiasensurl
lnrîntr-unanumitdo..
meniusemantic,
undeni seevidenţiază
concretdivergenţa
sensurilor
unuicuvînt,prindevierea
de la un sensprimarşi convergenta,
pinăla desemnarea
aceloraşi
eiasede rcrcren
ţi, in cazul
cuvintelorcu unulsaumaimultesensuriInrudit.e.
DupăNida, sîntpatrusituattiprincipale
în careînţdesul'ile
'înrudite
seraporf.eazâ
unul
la altul:induziunea,
Iutersccţla,
întregirea
(complementaritatea)
şi conuguitatca,
dinlreacestea
rolul cel maimarein stabilirealriisăturilor
clistinelive
şi a componentelor
sensuluiavînd-o
ultima(p. 17--1\J).
Pe urmeleluiCoseriu,
carefacedistincţia
ÎntreBedenttnuş
(semnificaţie)
i Bczcictuuuuţ
(desemnare),
dar slujindn-se
şi de distincţiamaivechea lui Frege(pe careInsănu-lare în
vedere)dintreSitui(sens,înţeles)şi Beâeutniu),
Nldaatrageatenţiaasupradeoscblrtl
(de[apt
nu intotdeauna
relevante
pentrusemantica
lingvisticii)
clintreintelesşi ref'erintă.
în acestmod,
dcliniţla scnsulnl
lexicalaparesensibil
deosebită
la Ntda, faţă de ceaoferităelealte lucrărtde
specialitate
dinIlteraturaaurerieanărmat
alesdelucrările
lui N.Chomskv
şi .J. .J.Katz},unde
rnţelcsul
estesubordonat
fiefactorilor
sintactict.
fiecelorIuucţ.lonali.
"Inţelesul
eousislă
-- noteazăautorul în aceasumăspeeifie
structuratăde trăsăturicognitive,
asociatecu unitatea
lexicală,
carefaceposibilă
designarea
tuturordcnotatclor
decătreunitalealexicală
în chestiune.
Cualte cuvinte,lnţclesul
conslstăin acelset de trăsăturiconceptuale,
necesare
şi suficiente.
carefac posibilă,
pentruvorbitor,separarea
potcnţlalităţil
rererenţlale
a uneiunităţilexicale
de aceeaa oricărei
alteunităţi,carepoatetindesă ocupeo partea'aceluiaşi
domeniu
semantlc"
(p.2G).Concepind
astfelsensullexical,NidaseapropiedeW.Cha[c(v. Nlcaning
and lltestruciureoflanf!uage,
1970)şi neglijează,
la felcaacesta,elemenlele
sintactice
şi pragmatice
cu care
se poatcÎmhogăţi
conţinutul
semantic
al cuvintelor
in aeLulcOlIlunicării
şi carepot constitui
trăsăturileesenţiale
ale unorcategorii
de cuvinte,carenu au sensreferenţial
(cuvintelc
pragmatice,cuvintele
delegăturăde.).Aceastii
viziuneasuprainţelesului
esteînsăamendat{t
ulterior,printrecereadelanivelulconceptual
la celal structurii
limbii,Inaşafelincitli seatribuie
înţelescuvint.elor
numaiin limiteleconlrastcloi'
sistematice
cu alte cuvinte,carcdistrihuie
anumitetriî.sătnl'Î
cu ele,dar contrastează
cu eleîn privinţaaltorLri\sături.
Situaţiaesteconeretizată
In descompunerea
sensul
ni.Încomponente
dia[f1wsUce
şi componente
.wplimenlare
(p. 33- 35).Componentele
diagnostice
servescla distingeraÎnţelesului
avutîn vederede altesensuri,aparţ.inînd
aceluiaşi
domeniu.
Pentrutatăde exe'inplu,
acestea
sint: ,.desexmasculin",
" o generaţie
ascendcnLă
faţădeego"şi "liniedirectă:3'descendenţei".
Oricaredinacestecomponente
ar fi Înlocuit,
s-arproduceo schimbare
atit diIlIJUllet
devedere
eogniliv,cit şi o depăşire
a sfereisensului
respectiv
in domeniul
semantiedincarefaceparte
Înstructuragenerală
a limbii.Amputeaapropiasumaelementelor
diagnosVice
elesensuldenotativsaureferenţial,
dar,analizind
Illodnllllcareautorulconcepe
componc·ntcle
suplimentare,
(:onstatăm
că o asemenea
Identificare
nu esteposibilă.In eat.egorIa
compollent.elor
suplimentaresecuprindo serieeleinformaţii
denaturăencIclopedic{t,
carenupotfi echivala
te cu conţinutulatribuitdeobiceisensullli
conotaliv.
Astfelde componente
pentrulalilsînt: virstala
earccinevapoatcdevenitată, datoriilelegalealepaternităţiietc.Aşadar,autorulconsideră
că numaiceeace estemarcatde contrastele
strueturale
constituie
o partea strlleturiilimbii,
restulinformat.iilor
ţ.inîlldnumaide struct.ura
culturii,In aşafel incit, deşi există analogii
întreceledouăslruetur.i,
acesteallUse identifică.
Componentele
sllplimcnhtre
cunoscdouătipurifundamentale:
1) celecare derivăde
la naturareferentului
şi 2) celeca['ederivăelela naturaunităţiilexicaleîntrebuinţa
le pentru
a desemna
referentul.
Dinprimacategorie
facpartecomponente
detipimpresional
ea: vulpe=c
"vicleană",
eline "credincios"
etc.,în ceadeildoua,seincludcticheUll'ile
careseaplicăuneori
unităţilorlexicale,
precum:pedant,colocvial,
vulgar,arhaic,regionaleLc.,lntrucitelenu se
referăla rdcl'cnţi.ei la simboluri,
dar fac parte din elasacomponenţ.ilor
suplimentari
cognitivi.Idelltifieul'ea
componenţiloI'
I!olllingvistiei
(suplimentari)
se poaterealiza,după Nida,
prinanalizaclase.i
de ohiecte,dinpunctulde vedereal eunoaşterii
comuneşi ştiinţ.ifke.spre
care este orientalsensulunităţiilexieale.
Patru proceselingvistice
sint iUlplicale
în analitiealnţ.e1c8ului:
nominaţia(naminy),
parafrazarea,
definireaşi elasificarea.
Cuprivirela primul,autorulnotează:"Procesul
iHllninaţ.ieiesteîn anumiteprivinţesimilarreferinţ.ei,
deşiperspectiva
csteoarecum
diferiti!.Hcfe-
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rinta estedeobiceldescrisă
eao relaţiestabllăIntreo unltatellngvlstlcă
şiunreferent,
în vreme
ce norninaţta
esteactulspccltlcal dcsemll;lrii
unuiastfelde rererent.,"
(p. !H).Pornindapoi
dela tcoria.Jntcrpretautului''
a luiClarles
Pclrce,dupăcareunsistemsemiotic,
ca celal limbii
naturale,are capacitatea
de a-şirealizapropriaanaliză(princonvcrttrca
lui in metalimbaj).
şi fnndamcnt
lndteoreticparaf'razareav
Ntdaajungela concluzia
că actuldefinirii
esteo [orm,'i
lnall:specializată
a paraf'razei.
Dar,la Nida,definiţ.ia
t ăminc
ln limitelestructurale
alede1'inil,:iei
logiceşi deciin imposibilitatea
de a se puteaapllcatuturorunil.ăţilorlexicale.
Deasemenea
,
claslficarea
esteprezentată
tot în cadreleei clasice.ea unitatea celortrei elemente
stabtlite
încăde Aristotel.
Prinprocedeele
amintite,seunuărcşto
stabilirea
elementelor
dediferenţiere,
a contraslu-"
lui pe bazacăruiaestedistinctibil
un anumitsensÎntr-oseriecontiguă.
Camijlocpracticîn
aceastăîntreprindere
esterecomandată,
în primulrînd,metodamntriceală
desorginteIogicomaternattcn.
Procedînd
astfel,serelevăcăînţelesurile
apart.lnlnd
unorseturicontigue
sîntdchmitabileunulde altul,celputinprlnt.r-un
contrastrelevant,în vremeee, sensurile
în relaţle
de incluziune
slnl distincteunulde altul,îi]virtuteafaptuluie:ltnţelcsul
inclusarecelpuţin
un eomponent
diagnostic
maimultdecîtînţelesuleateil include.înţelesurile
tntersectal.e
silit
de obiceinumitesinonime;clrcumscrierea
sinonimiei
relaţieide intersect!e
relevăcă autorul
nu admiteidentitaleaIntresensuri,chiarclrrdali acelaşireferent(referint.ă),
căcifiecareeste
limitatsauspecificat
delntelcstu-lle
altoi-termenide pe acelaşinivelsaudepe nivelediferite
aleaceluiaşi
domeniusemantic.
Helaţ.iei
decornplementarlts
te i seatribuieun rolmaimie In
analizasernanlică,limitatla trlcreasensurilor
untt.ăttlor
lexicalepolisemanttcc.
IntreIntelesurile
referenţial
înruditeexistă,dupăautor,patrutipuriprincipale
derelaţii;
derlvutia,înlocuirea,
cxtensiunea
figurată şi Inmănnncherca
perlf'erică
tperlplicralctnsterituţţ.
fu derlvnţ.lc,
toatecomponentele
esenţiale
ale uneibazeprimordiale
sînt incorpora
te intr-un
alt sens aparţinîndunuidomeniu
semanticdifcrit.Aşaspreexemplu:CIstudiareprezintă
pentrustudent
domeniul
bază,ultimulalcătutnd
domeniul
derivat.în situaţiadefaţ:],domeniu!;
bazaesteo activitate,iar celderivato entitate(reprezentată
printr-opersoanii
şi traductibilă
în formiigeneralizată
prin"cinevacarefacex").Tot de derivareţine,după;\lida,şi ceeaee
Iloiuumimin modobişnuitschimbarea
.eategOl:iei
gramaticale.
Înlocuirea
implicăsuhstitnţia
a celpuţinuncompollent
debazăprinalt compol1ent,
caremodifică
înţelesul
darnupresupune
modificări
aledomeniului
semantic.
Printr-unastfeldc procedeu
se nascopoziţ.iile
structurale
de tipul: duci'/dl1ccsă,
tigm//igroaicâ
sau Coco8/gâinâ.
Prin extensiunea
figurată,se realizează
o modificare
radicalăa domeniilor
semantice,
căciareloco l'einterpretare
fie a unuicompouentdiagnostic,
fie a unuiasuplimentar
(p. 122şi 126-127).Aşastaulucrurile,
de exemplu,
in caz.ullni
cÎiIledinelltll!ţurile:
acestanimaleslcnu cîineşi X estelUtciine.CitpriveşteînmănU!1cllerea
periferică,
aceastaprezintăun inţelescentral,Înjurulcăruiasegrupează
maimulte
înţelesuri
periferice.
O astfelde situapeesteexemplificată
prillengl.coat,carearctreisensuri
de bază:..haină,jachetă","palton,pardesiu",
..blană"; "pene(la p:'is{lri)",
..piele(Iareptile)",
"solzi(la peşti)": "strat,înveliş,coajă".Deşiînţelesurile
periferice
pot aparţineunordomenii
diJerlte,elenu potIi considerate
ca apar\.inind
unorcuvinteOJllOl'one.
deoareee
exisl:{i
un compOl1ent
comun:"acoperire",
carele facesă fie înrudite(el. p. 12\l--J;lO).
I'nparleacaresuecede
:H:cstei
discuţiiteoretice,
Nidal'ealizeazfl
o discuţieamplăasupra
cuvîntului
Tun(cusensulde bază"a alergn"),
folosindu-se
de procedeele
metodeilexicografice
deinlerpretare
a conţinutului
cuvintelor
(f1lJaliZfl
şi separarea
eontextelor
..gruparc3
contextelorin carescnsulaparţineaceluiaşi.
domeniu
şI areaceeaşicomportare
sintactică,
distincţiile
la niveleleiricluse,
desprinderea
componentelor
semantiee
şi sintezalor într-operUnlză).
Avem
cu acestprilejconfirmarea,
ca In majoritatea
lucr<lrilol'
de scmantică,
erIlexicografiaeste
una,
dintrecelemaicomplexe
şi mai:llllIJle
analizesemantice,
chiardacănu înlotdeauna
aceasirt
analizeI
estefăcutr1
cu toatărigoareaşi pînăla ultimeleel consecinţ.e.
Nldaconsiden'i
detinqialexicografic,1
ca unuldin mijloacele
prin carepot fi descrisa
sll'ue(:nrile
semantice,
darca poatesaunu poatefi relevantăpentruun anumitscopparticular
de ana!iz[l.
Holuluneidefiniţii esteaceIade a arătanumaiceeaee dsteidealformatpe baza
daseigenerice
de identifieare
ClIsferamailargă(referin!a,
amputeaspeeifica),
ca o desigrwţ
ie
a domeniului
relevant.Ia carese adaugăenumerarea
componentelor
distinctive
ale sClJsului
avulîn vedere.PrinaceastadefiniţiaIlUse identifică
intotdeauna.
în concepţia
aulorului,('11
t!eserierea
structurilor
sinLagmatice
şi paradigmatice
în earese realizeazfl
inţelesul.
Fenomenul
secxplkăprinfaptulcii,SPllsll.l
nilisleunlilemIncine,ci o entitatecOllslituitfl
din sumarelaţiilor ('ontrastive
(v.p.151).
Domeniile
seJnantiee
sînt definitede EugeneA. Nidape bazelogieo-grloseologiee,
cieşi
cI respinge
ideeauneitaxonornii
aprioricc
în raporteulimba.Defapt,aid eranevoie,mai rlgrabă,de postulare:1
principiulUi
dupăearecunoaşterea
ca form,'i
elemanIreslal'e
a gîndiriinu
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serealizează
Iudependnnt
de formele
limbii,în acestfelrealitateaaparereflectată
in procesele
logica-lingvistice
In clasificări
de tipul: entităţi,animale,artefacte,evenimente,
stărietc.
Ordonarea
sensurilor
pe bazadomeniilor
semanliec
Iael'ca acelaşitermensăfiediscutat
submaimult.edomenii
diferite.Modelul
realizatde autor,luîndca bazăvcrslunea
grecească
a
NouluiTestament,
conţinetrei subdiviztun!
mari: Enlll.ăţl, Evenimente,
Abstracte,şi, deşi
substanţ.ialdiferitde modelulpreconizat
de H. Hallig'i W.von Wartburgin BerJrifIs!/stem
alsGrundlaqc
riiedicLcxicoqro
plrie,relevăaceeaşi
teudintădea substitui
metodei
alfabetic!'
ol.işImitepeceanotlcnală.
O asemenea
procedarr.
esl.esusţinutăeleNldape considcrentn
l călimba
lIl!exisLăca o scriede contextescrisesau ea un fluxal vorbirii;deşiimportante,
acestea
nusintdeeîL
manifestări
alelimbii(adieăceeacenurnimÎn modobişnuitparole).Limbaînsăşi
existănumaiîn rninţileaceloracareo vorbesc,ca un sistemîntipărital coniportamentuhu
verbal,iar analizaacestuitip trebnlefăcutăprintehuieiconceptuale.
În această.
viziune,nu se
puneproblemaprlorltătllsemanticii,
faţă de celelaltecompartimente
lingvistice,
ei trebuie
recunoscută
independenţa
structurală
a acesteia,
carenupoatefi legatădemanierapartrcularn
In careo lhubălexiealizează
inventarul
ei conceptual,
căctexistăevidentediferenţeîntreformeleJirnbiişi strurturaexpel'ienţ.ei
saustructuraculturii.Deaceea,limbase carac!.erizcnz{l,
în primulrînd,prtuu-.oslruelmăproprie,iar, în al doilearind,princapacitatea
acestuicod
semiotic
dea seautoanaltza
şi detalia,fieprinintermediul
paratrazet
(unprocesparadtgurutlc)
,
fie prin intermediul
contextului (un processlntagm
attc: v.p. 199).
Cuacesteconcluzii,
încheieNidnpaginileuneilucrăriechilibrate,
coerenteşi plineele
sugestii.
[oanOprea
EKYSWEDENBOHG,
.leonBaroisdeRooctMariindu Gard,l.und,1979,225p.
Cartealui Eky Swedenborg.
subiutitulată
"Sllldiul
manuscriselor
şi al tehnicilor
narative",îşi propuneca obiectde studiuun romana căruimodalitate
narativăde structurare
a
materieiesledestulde rar Inttlnltă: Jcan Baroisal lui RogerMart.in
du Gardesteun text
dlalogat,
un romandramatic.
Acesttip detextnarativreprezintă,
înfapt,un compromis
între
romanşi teatru; prezenţaIoartcactivăa personajelor
puneîn umbrăpersoana,
naratorului,
iar povestirea
răspundeastfeldorinţeieleobiectivitale
artisticăa autorului,carecredeîn ceea
ce am puteanumi.etocvonta
faptelor".Aceastăspecie,a căreioxtstcnţădCI1l
0lfstrează
încă
o dalăvalabilitatea
acelui,.amestec"
al genurilor
literare,a cunoscut
trei direcţii/principale
de
dezvoltare.
Uniiautoris-auservitde dialoguldramaticpentrua prezentalectoruluio dezbateresauo dlscuţ.ie
petemefilozofice;
modclu
l Iorestedialogul
filozofie
carţj,Îndi din Antichilate, fi consl.ilnil.un genlitcrartradiţional.
AInautori,preferînd
povestirii
reproducerea
exactă,au utilizntace')!procedeu
penlru
liconsemna
eu minuţiozitate
conversaţiile
pe carepretindcille-auauzit.FC1!-ma
dhllogală
serveşteaici la sublinierea
autentici
l:jţii textuluireprodus.
Unal treileagrupdeautori,celmaimaredealtfel,a alesteatrulca modelpentrutexlelc
romaneşti.
Motivaţiile
ac{steialegerisepotregăsiîn aceaesteticăa epociiromantice
careîncuraja amestecul
genurilor,
romancierii
e,'\ulîild,
În acelaşitimp,să uJcreo prezentare
direelăşi
obiectivăil personajelor
şi a lumiilor.
Asupraroman.ului
.JcanBaroisal lui HogerMartindu Gard,carese înscrieîn limitele
ultimeicategor.ii
şi, în general,asupraacesluilip de text narativreferill!ele
er.itice
lipsesc;
deşiromanuldramatkfrancezareo lJogaUi
tradiţie(.Jacques
le {alalislc
ci sonmaÎlrcşi l',1ysti{icalion
de Diderot,PelilBob,AIltourdu maria(Je
şi Au/oul'
du rIivorcc
de contesaMarlelde
.fanville,
Le lIo!weau
jeu de HenryLavedan,
LesIrallsatian/iIJIlC8
de AbelHermani:
ele,),criticafraneezii
nu s-a ocupatniciodată,
elinc1lecunoaştem,
deaceasHî
modaiiLate,
studiaUiinsii
8lentde cercetătorii
englc.zi,
gernlanişi suedezi.
Porninddela acestepl>emise,
studiulluiEkySwedenborg
îşi propune,
în primasa secţiune,sădescopere
traiectulurmatdegeneza
romanului,
urmărind
manuscrisele
luiHogerNlarl:in
du Gardşi notelepregiJtiloarc
aleprilneiversiunin textului.Scopuldeclarateste acelade a
folosiremarc.ile
şi re[Jecţiile
romancierului
carear puteapuneîn evidenţfl
rnodaJitalea
sa de
luenr;tot aici,Swedenborg
faceun amplustudiual varianteloT
romanului.
Ceadea donasectiune
li cărţiiluiEkySwedenborg
seocupădestruduraformal{r
a romanului,urmărind
raportulcarese crceaZ[l
întreFormaşi con\inutultextllllli.Swedenborg
se
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opreşteaioiasupraa douăprobleme
esenţiale:pPi'speclilJa
şi tehnicilenaratioc.Plecindde
la definiţiile
date de Bourneufşi Qucllet
, Fraucoise
van Hossurn,
ClaudineGothot-Mersch,
Gcral'dGenctLe
şi Tz.'I'odorovconceptului
de perspectivă
narativă,Eky Swedenborg
n defineşte,la rindullui,ca,,0viziunedupăcareistoriaesteoferitălecturu
lui,aceastăviziune
putînd
fi aceeaa unuinaratorcarenuIigureaz(\
eapersonaj
In povest
ire,aceeaft unuiasaumaimulte
'personaje
şi chlaraceeaa unuiobiect(lucrudestulderar iutilnittn istorialiteraturii)"
; pornind
de la aceastăd"finiţle,autorulstudiuluimmăreşte,prin
intermediul
citorvafragmente
alese
dinromanulJcan.Barois,schimhăril«
de perspcctlvă
narativăcu implicajii
deosebite
tn structurarearomanului.
în ceeacepriveştetehnicile
narativepropriu-zise,
Swedenborg
descriedHeritele
procedee
forrnale
careaparin roman,dupăcareincoareă
s{tdescopere
funcţiHe
lortnansamblul
narativ.
Trebuieremarcataicisensulpar-ticular,
restrins,în careEky Swedenborg
tutrebumteaz
ă termenul"tellllkănarativă"; pentrucercctătorul
suedeztehnicaromauoscă
reprez
lntă "aspecLulpurformalprinintermediul
căruiaoperaestecomunicată,
prezentată
lectorului".
Dinacest
PUIJel
devedere,Swedenborg
urmăreşte
succesiv
dialogul,
monologul
şi stilulindirectliber(1),
discursul
eplstilar (2),documentele
fictiveşi Istoricedinroman(:5),povestirea
naratorului
(4)
şi "tehnieile
narativediverse."
(;'5),
intrecaremenţionez
procedeul
citărri.
Investigînd
un teritoriuliterarmaiputincercetat,acelaal romanului
dialogat,
şi restitaind,În acelaşitimp,o imaginemaiexactăa valoriirealea unuiromanaproapeuitat,Jcari
Baroisde ItogerMart.in
du Gard,studiulsuedezului
Eky Swedenborg
reprezintă
o contribuţie
remarcabilă
atit Inlimiteleexegezei
lui HogerMartil!du Gard,ctt şi în spaţiulcercetărl!
contemporane
il textuluinarativ.
IoanIlo/ban
SIGEHIT S,VAHN,
Proustdansla rcclierchc
Iitteraire,
Problemes,
nicthodes,
approclies
nOllDclles,
Berlillgs,
Lund,1979,168p.
Cartealui Sigbrit Swalmabordeazăopera lui MarcelProust urmărindciteva
aspectecu un anllmegradde generalitate
-- geneza,gCl)ul,
personajele,
strudun!, -aUtdin
perspectiva
tendinţclor
IloIalepoclieU
discursului
narativcît şi dinaceeau istorieiliteraresi
literaturiicomparate.
În primulcapitol.Geneza teoriişi inlerprelâri,
SwalmprezintăcrOl1(;logiccelemaisemnificative
opiniiprivitoare
la genezatextuluiproustian,
precumşi scrisorile
dinperioada1908·1909earcvor constituiuneleprcmiseale demersului
analitic.
Cucelde-aldoileacapitol,Eulşigenlll,SigbritSwalmpătrundein spaţiulgenezei
interioarea ·scriitnrii
prousticnc,
precizată
pe dimensiunile
traiectullli
conturalintreJeaaSauleuil
şi Recherclte
; 1nesenj.ă,
acesttraiectre-prezintă
drumulparcursdepersoana
textuluideIa un
"el"impersonal
la lln "eu"care-şidescoperi!
ambiguitatea
in apeleoglinzii.Tot aici,SWahll
lnceareil
să delimiteze
un alt modelal autobiografici
folosindu-se
de ceeace .Jaussnumea
"orizontul
de aşteptare",adie'iansamblul
atitudinilorcititorilordintr-ocpodtdată faţă de
evoluţiaunuianumegenuterar.Modelul
propusde Swahn,acelaal a!1tobiografiei
poelice,
care
aduceo "concepţie
poeticăşi mitieăasupravieţii",rezistădoarîn măsurain carese are1nvedereo tradiţieenglezii
a specieide la Wordsworth
la Ruskillşi Pater; n'imlnc
Însădiscutab
ilă
influenţaaeestorallsupraluiProust,chiardaeăBaudelaire
făcusecîtevatraduceri
in franceză
pe careautorullllÎJelUISauteuil
le-arfi pututcunoaşte.
PentruSwahll,
specifieitatea
tehnicii
narativea [[utobiogmfiei
poeliceconstăÎn incţllcarea
cronologiei
realeşi afirmarea
uneiordini
temporale
subiective,
a uucicro!1ologii
personale,
precumşi în caracterulobsesional
al amintirilordincopilărie;astfe.!de coordonate
ol'ganizcaziî
însăşi textecarenu potfi IncadrateÎli
limitelemodelului
propusşi, maiales,ale exigenelortermenului
"poetic"
: eiereprezintă,
in
fapt,elemente
inerentesLrnclnrii
literaturii
personale
In genere(roll1anautobiografie,
memorii,
confesiuni,
jurnale).
Celde al treileacapitolal cărţiilui Sif'britSwa11u,
Personajele,
renunţăla analiză
pentrua descriesoluţiileavansatede diferiţicercetători
în domeniultehniciinarative,insistind,maiales,asupradicotomiei
propusede JeanRoussetintre ceeace Proustalegeşi ceea
ce el respinge
dinmateriafurnizatăde memorie.
Pornindde la ideeaunci "devieri"
a autoruluidela planulconceput
iniţial,rezultatal acţiuniirlicotomiei
amintite,Swahnpuneîn eviclent·ă
ceeaces-anumit"strategia
literară"a luiProust,conform
căreianaratorul
dinBecherelw
uu U('mează
ia detaliuo structurănarativăllrC-COllcepută,
ci se adaptel1Z;l
necesităţilor
cerutede însăşievoluţiainternăa textului.
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Ultimulcapitol,Structuri,
adunăInsubstanţasacJtevacorrtributll
originale
aleluiSwahn
la exegezatextuluiproustian
: analizaimaginilor
"tehnice"ale discursului
narativ(catedrala,
crisalida
easimbolal temporalităţii
umaneşial rnetamorf
ozelorei),raporturile
opereiluiProust
cuIOD
1tiopţi şiComedia
umanăa luiBalzac
dinperspectiva
deschiderii
şia procedeului
"pove,stirii
In povestire",
relaţiilecu natnrallsmul
zollst,estet.ica
surpr-ize]
la Proust,ideecarese sprijină
re o schemăa actuluiIecturtipropusăde \Volfgang
Iscr,prezenţaacelorscenes-ooiieurs,
secventecheiecareanticipădesfăşnrarca
ulterloară
a naraţiunii,
abordarea
tehniciipunctuluide
vederecarerealizează
echilibrul'
dintretravaliulautornlulşi celal cititorului
Implicat.
Prinsintezaprincipalelor
direcţiimodernede abordarea opereilui Proust,prezentată
nu o datăla modulpolemic
(de,pild,ă,
observaţiile
lui Michel
Halrnond
cu privirela prezenţa
In Hccliercltc
a aceluimultdiscutatprocedell
gidianrniseen abyme),
precumşi prinsoluţiile
analiticeoriginale
propuse,cartea!tfiSigbritSwahnconstituieo contrihuţie
remarcabilă
la
studiulopereişi al personalltăţlt
li}iMarcelProust,
IoanHolba/l
,,\VEIi\IAHEH
BEITHAGE
" 6/1979:3/1980
Implinind,
in 1\)7\1,
2;5deanidela apariţie,publicaţia
lunarăedlt.atăÎn nnmeleForului
Naţionalal ri. D. Germane
pentrucercetarea
şi conservarea
monumontelor
literaturiiclaslce
germane,
eu sediulla Weimar,
de cătreediturabcrttneză
Auţhau,continuăsă depnăunlocde
Irunt«printrerevistele
delimbigermană
consacrate
studiuluiItteruturlt.
Gînditădefondatorii
ci,LoulsFiirnht'Tg
şi lInns-Gunfhcr
Thalheln,
capublicatie
detcorieHtcrară,
eaşi-ahlrgitdupă
1970sferade cuprlnder«
cătreprobleme
de eslcticl'i
şi tcodea culturii,preocupîn
du-se de
asemenea
maimuoaproupc
şi de renomenul
literai"curent.Tonulunitarpe care Weimarer
Beilrage
îl realizează,
In j)oiicia
rllversttătil
problernitlce
adăpost.lte
In paginilesale,la nivelul
callt.a
tlv al materlnlclor
puhlicaLe,
în profunzimea
dezbaterii
teoretice,
in exigenţ.a
faplde infonnaţinistcrico-Iltcrură
ca şi în virtuţilepruprlu-zls
j urnnllst.lce
ale textelor,a contrihuitin
modhot:lrîtlairnpuncrea
şicOllsoJidarcn
()piniei
exprimate
aieiînfaţacercurilor
de specIalitate,
L1UJ1H'le
nll111C1'e
pcaIlul-1H7H
se ocupăpclarg,in consens
cu anIversarea
a30 de uni
deJaconstituireaH,
D, Germane,
de progres"le
realizatepetiHnlliterarÎn ultimdedecenii.
llsl:fe-l
nun1nruJ
ÎjlU79estein întreghncCDnsaerut.
celeIIn::1itIneregencraf;jidţ scriHor1
şi
artişti,
n:"iscuţi
în
majoritrlte
în
;'ăslimpul
1\)[(l.
1952:
()
foarte
interesantil
şi
<;llrjoasă
anchetă
rcalizal{t
de ,Joacltim
NovolllY
cu studenţiai Institutului
de Literatunl."Johaunl:s
11,Becher"
dinIA:·ipzig
pe terna.nlodekJor
lite.rare"
şi a găsiriiunu]profilpropriuîn crefltjeinterpretări
de texteulwr1Jnind
unorfoartetineriautorI,senina-Le
(li.:(:riUeişi isLork:l
iu.cra.ri
InarerLnli,
llreeuHl
11ans.Jiirgen
Geerdts,
EvaI{aut'tnann,
iVlax
_Koher,
()analizJ.
anl{inuntit(l
a unu!volurn
cuprinzind
pO'.tUe
[in'isede deviîn pcrloud(l
1%7--1H77
ete.CitimÎllllluniî.rui
HiJiJ7D
o serie
de contribut.ii
S0nnlat(de persoIlBlItlţi
bineeunoscule
ale erilichunÎvel'Sit;H('
(Gottfr.ied
FischllOrn,
Uans.JlirgenGeerdts,
IIorlsHaase,AlfredKlein,I\1anfl'ed
Naumalln,
DleLcr
Schiilcr,
l-\itaSLOtlOhcr)
în Iegătuf<l
cuoperele
celellluil'cpl"(;zenla
livealeEtcrnturiiprodllse
Incei:30de
anide exisl.enţ[l
aII}.J). Grt'jnane,
prilejdetrecereInrevist{t
a unorretnarcabHe
sncceStşi a
UHor
profiluris(rijt(,r.iceşti
deosebit
de cOmplexe:
AnnaSeghers,
BerloltHrecht,KUh:"HPrmanu,Kant,ErwinSlrittwaltcr
. .JollllIlne;;
BQbrnwsld,
ArnoldZ\veig,
Chr.lsta\VoIL[n acelasil1urnăr
l'vlariallneLaule
realizează
Inlr-IHl
Joal't.e
bineinforrna.t
studiuo sintez\8 n1ernori;;listicii
puhlicate
în edHIl'ile
est-germane,
subliniind
cîştigulpe plal1istorieşi literarpe care
îl aduceun genapreciatdecitHori.
PrintreprohJerne]c
teoI'cUce
tratate,eh:o alcn1:ie
speeialtl
se bucuraesteHca
rccpU\rii;
ulecăreidiverseaspectesîntreluate.,
cu inlersarrleaplicaţH
pe lexte de IIansGeorg\Verner
(Wirkllngll!ldDiciltllJ/(jsgcochicilli')
şi GolLhard
Ler'ehner
(ZllsammPJlJljirken
Iin(fllisU,cilpr,
scmiolischcr
llndlileralurwissensc!mftlic!lCr
AJelhodc/l
in der IVir}wngs!orsc!uUly)
ln ilnlH;'jrul
81J979,ca 'iideGllnteJ'
AdIel"
(IrlenU{ikatioll-Disianzierllhg
in derLiieratlluezeplion)în
mllnă
ru1
2/Hl80,O contribuţie
de referinpîn domeniu!
ideilorHtel'are
aduceClallSTrtigcr1nnumiîtu!
12/1979
C[lstudiul
intitulat
Ulm
ivormaliuilat
clES1iassik
Begril!",
PeDDH
unwlid
fundament
teoretie
se sprijină
şiliisfnTÎzilii!
lucrarealuitind
DieLer
Schlcnsledl
despreLiteralur
dcr
il11
SpicyelilirerLileratilrgesciliehte,
puhlical'in!1l1m
,iru1 2/1980.
Se cllvinmenţiona
le iticişi cîtevaremarcabile
studiitie istoricliLcl'ur;i
consacrate,
ltti
I,eS:ling,
Moscs
Mendelssohn
şi epociilor(înnumerde11/1H79
şi 3/1980),
caşie:levafoartedetala-- Anuarul
de lingvistică211
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liate interpretăriale unorapartt.iiliterarerecente,ca romanullui Dictcr::--loll
Kippenberq
şi
culegerea
de prozăa lui Gunter de BruyriAiitrkischc
Forsclsunqen.
AndreiCorbea
"ZEITSCHHIFT
1"OHBALKA::--lOLOGIE",
XIV(1978,
XV(1979.
Un evantaitematicfoartelargcuprindsumarele
ultimelor
douănumere(XIVşi XV)
ale prestigioasei
revisteeditatela OttoHarrassowitz,
Wiesbaden,
sub redacţialui Norvert
Reiler,StavreSkendişi Klaus-Detlev
Grothusen.
Lingvistică
şi dialectologie,
antropologie
şi
olcloristică,
istorieşi istorieliterară,prezenţ.a
lor reunităconfirmă
odatămaimultvirtuţile
studiuluiinterdisciplinar;
aspeelelecomune,ca şi celediferite,pe carele consemnează
cercetărilede profunzime
asupracivilizatiilor
din PeninsulaBalcanică,
constituie
la rîndullor
probeconcludente
ale roluluipe carecouvletulrea
paşnicăşi emulattaspiritualăreciprocă
îl'
joacăîn evoluţiaIstoricăa unorasemenea
ariigeografice.
Specialişti
germani,
bulgari,Iugoslavl,
români,greci,maghiarise numărăprintrecolaboratoriiaccstelpublicaţii,
adincimplantatăîn activitateauzualăa cercurilor
ştiinţificedin
ţărilerespective.
Contribuţii
interesante
în domeniul
lingvisticii
semnează
PctyaAssenova,
Mlehael
Fritsche,
Maxim
Mladenov,
KlausSteinke,
NorbertReltcr,Wolf'gang
Zcitlcrîn numărul
XIV(1978
şi ChristoHoliolcev,
KarlMenges,
JOrnIvarQvonje,
Hupprecht
Hohr,DmitriTheodorldls,ChrlstoVasiliev
în numărulXVj1979.
Heţiuem
deasemenea
dinnumărulXIVo foarte
amănunţită
analizăasupraunuipoemgrecesc
de Ia Inceputul
secolului
al XVIII-leadatorită
lui GerhardEmrlch,ca şi studiulGabricllci
Schubertcunsacratimaginiisocietăţiimaghiare
şi strbeÎn ultimapartea veacului
trecutoglinditădeliteraturavremii;deinterferenţele
intre
lumeahizantinăşi slaviin folclorul
şi literaturamcdlcvală
iseocupăîn numărulXV Donka
Petkanova,
iarWalterPuchner
ia Indiscuţie
aspectealeiconograrlel
bizantine,
in acelaşinumăr.
Hevistareunesteşi cîtevafoartetemeinice
studiiasupravechilorcivilizaţii
şi culturi
din nordulDunării:Miisikalisclie
Puppcnspielc
orientalischer
Ilcrkunţtin det riunănischcr
Folklore
deNicolae
Hădulescu,
TheDomeslic
Grotipin ttieTraditional
BalkanSocieiies
dePaul
H. Stahl(Innumărul
XIV),Zumdakisclieti
Substrat
desRumiinischcn
de HupprechtRohr
(în
numărulXV).în acestdinurmănumărcitimdeasemenea
o prezentare
a acl.ivl
tăţtlştiinţifice
a regretatului
savantromânMihaiBerza,subsemnătura
luiKlaus-Del.lev
Grot.husen,
precum
şi o recenzi«
la ultimaediţiea cărtllluiH.Mihăescu
Lalanguc
latinedanslesud-est
del'Europe,
aparţinîndlui KlausSteinke.
AndreiCorbea
* * * Oderreichiscf1-po!nÎsche
lilerarische
Nachbarscha{t,
coordonator
HerhertOrlowski,
Poznall,197\l,144p.
Volumul
1Ilal serieidefilologie
germanieă
a Universităţii
"AdamMiekiewicz"
din Poznan
cuprinde
comunicări
prezentate
la simpozionul
polono-austriac
pentrugermanistică
dinPoznall
(30.11-20.121977),la careau luat parteşi invitaţidin Iugoslavia,
Cchoslovaeia,
Olandaşi
Franţa.Fteferatele
şi diseuţ.iile
au abordate1tevacomplexe
tematice,cumar fi principiişi
metodeale cercetăriicompara
le a literaturii,delimitarea
relaţIilorliterarepolono-austriecc'
faj.ăde celegerrmmo-auslriece,
specificul
lIteraturiişi culturiidin Galiţiaş.a.
Uncaracterevidenteterogen
arcprimacategorie
tematică,undepotfi încadrate
lucrări
precumaceeadesprerolulliteraturiipoloneze
in preocupările
comparalismului
austriac(Zoran
J{onstantiuovic,
Iunsbrl1ck)
.- undecercetătorul
rornâ.u
va găsişi sugestiireferitoare
la rolul
culturii.româneÎn mozaicul
naţionalaustriac--, consideraţii
referitoare
la relaţiileliterare
dintreAustriaşi &lavii
de sud(StrahinjaK. Kostie,NoviSad),despresprijinirea
revoluţiilor
poloneze
decătreBoemia
(AloisHofman,
Praga),precumşi despreimaginea
Poloniei
in ziarele
literarevienezede la rnijloeul
secolului
al XIX-lea(OlgaDobijankaWitezakowa,
Cracovia
ş.a.Apariţiaunorcurenteliteraresaua motivelor
similare
Inoperele
scriitorilor
ce aparţin unor
culturi(ţiferitenu
poatefi considerată
defiecaredatăreznltatul
unorinfluenţ.e
directe.UnasUe1
de paralelism
literarne prezintăAlfredDoppler(Innsbruck)
în articolulsău despreArthul'
Schnitzler.
Autorulevidenţiază
fenomene
similareestetism
uluivienezde la sflrşitulsecolulu1
al XIX-leain literaturapoloneză.
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Trcidintrecoruunicărfle
simpozionului
au.fostdedicatelui .Joseph
Hoth,a căruioperă
oferăcomparattstului
numeroase
modalităţi
deIntrepretare.
HansWurznar
(Leidcn)
urmăreşte
ecoulopereisale In Olanda,In timpce .IakobForst-Battaglla
(Viena)şi Eva MarfaMazur
(Tcrun)analizează
motivelepoloneze
dlnu-omanele
lui Roth.
Una din problemele
fundamentale
ale literaturiigermanecontemporaneconcrc
l.lzareaexperienţei
Istortcein literatură'- esteprezentăin materialnl
semnatde Hans Holler
(Montpcllier)
cu privireIa reflexiiJe
scriitoareiInge.borg
Bachmann
asupra răspunderiice
revinescriitorului
de a transmiteejUtorului
propriatrăire.
Impresionant
princantttateamaterialului
şi varietaleaproblemelor
tratate,valorifieînd
textedin celemaidiferite alătnri(ledramelelui Grlllpurzer
sauliricalui Bachmann
sînt
analizate
memoriile
13erthei
VOJl
Suttnersauautorimaiputin.cunoscuţl
ca OskarTauschlnsk
i
şi MarttnaWied-'.., volumulatrageatenţiaprin reconsiderarea
unormetodeşi procedee
de
literaturăcomparatii,
344.
SorinChiţanu
ALEXIUVICIU,Floride cîmp.Doine,strigături,bocete,balade.Colecţie
de Iolclorinedită,publica
tă, custudiuintroductiv,
note,indicişiglosar,dcn. Todoran
şi I. Taloş,Editura
..Daeia", 197G.
Profesorul
blăjeanAlcxiuViciua rămasunnumedereferinţăInfolcloristica
românească
mai alesprinvolumele
Colinde
din Artieal
ţ 1914/,în prefaţacăruiaccrcetătorul
poateafla
nurneroase
informaţii
valoroase
asupracolindatulul,
şi Floridecimp/ 1976/,dar şi prinstudii
şi articoledesprepoveşti,obiceiuri
şi mitologic,
răsptndite
In numeroasele
periodice
la carea
colaborat,
princîntecele
liriceşi epicepublicate
maialesin "Convorbiri
literare"
/ ,351detexte
intre anii 1888-·18\)2,
o adevăratăcclecţle
r.
Indemnul
de a culegefolclor1-3venitlncăpe cînderaelevdinparteaprofesorului
său
IoanMiel!Moldovan,
acelacarea realizatcn ajutorulelevilor
monumentala
colecţiedepoezii
populare
publlcn
tă de I. I... Jarnikşi A. Birseanu.
CaI. MicuMoldovan
va procedaşi Alexiu
Viciucindva ajungeprofesor,
culegînd
poeziipopulare,
povesti,ghlcltorl,obiceiuricu ajutorul elevilor.Colecţiasa de ctntccepopulare
eragalapentrutiparlncăin 191,3,
cinda fost
înaintatăsprepublicare
Academiei
Hornâne,
darcondiţ.li
potrivnice
au făcutca ea să nu vadă.
luminatiparuluidecîLdupămaibinede o jumătatede secol.Ediţia datorată.profesorului
Homulus'I'odoranşi cercetătorulut
Ion 'I'aloşcompensează
aceastăindclungat
ă aşteptare
prinţtnutaşliinţ.ifică
deexcepţie,
aducind
numeroase
noteoriginale
ineditareatextelorfolclorice;
ea sesituează.
alăturidecelemaibuneediţiicriticepublicate
lnrolclortstlca
rmflnească,
Toal.e
secţiunile
ei sintrealizateexemplar.
'
într-unamplustudiuintroductiv
esteprezentată
activitatea
de[oldorislşi dedialcctolog
a luiAlexiuVidu,(·.oncePlia
şi metodasade lucru,loculsăliîn folcloristicâ
şi dialectologia
1'0mitneascli
şisîntcomentate
curigoareştiin!jficll
şireceptivitate,
curaportărila varianteleromâneştişistrăine,celemaiscmlliJicative
poeziI
dincolecţ.ie.
Bibliografia
scrierilor
luiViciuîntregeşte
t'ericitimaginea
asupraaetivităj.ii
sale.Poatec{to ediţieselectivă
a studiilordespreculturapopularăar fi linsemnelehincmeritatiî
einstirea memoriei
unuidascăImodestşi harnic,ar fi c\l
siguranţăo eontribulie
la istoriafolclorislicii
româneşti.
Ne gîndimmaialesla descrierile
de
datinisaulapaginile
despre
prozapopulară.
Parteaceamaiamplăa colecţiei
oformeazEt
CÎntecele
liriceşi strigiHuriIe,
urmaUfiindde baladeşi de boeele.în organizarea
materialului,
editorii
respedăclasificarea
lui Viciu,deşiin NoMasupraeditieiformulează
rezerve
întemeiate
asupra
ei: A. Doineşi sll'(qâtul'i
: dedragosle
I cupriI/zind
numeroase
subdiviziuni
/, deveselie,
umorşi
satiră,batjocl1ră,
de dor,dejale,de /Irit,familiale
şi sociale,
mustrârişi blestemuri,
călăncşti,
filoso{ice,
bocete,
{elurile
şi B. Balade:Î8lorice,
sociale,
baladeşi doinehaidl!ceşii.
Aşaeumsedemollstrează
1nstudiulintroductiv,
liricapopulară
estenu numaiparteaeeamai
bogată,cişi ceamaiva]oroasă
a colecţiei.
Profesorul
bUijean
a inclusaici,alăturideliricaneritllală,şicînteceşi.strigăluri
nupţiale,
ba chiaruntextdeurarela mireasăcare,prinstruefurasa,
nu parea fi cîntec,ci oraţie.în textelelirice,sentimentele
umanesintnesfîrşitnuanţateşi îmbracăadeseaformeleinefah.iIului.
Do.!'u.!,
dragostea
şi ur.1tnl,
joculingenuu,glumaşi ironia,
jaleaşi amilrăeiunea
selnlreţ.es,oIerind.o
imagine
.fidelăa sufletului
popularIn diferiteleIui
ipostaze.
Numeroase
variante,
făcîndparteprohabildinfondulcelmaiarhaicalliriciipopulare
transpul1
In imaginipoeticevechipractleişil'ituride dragoste,.
oferindprinaceastasugestii
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interesante
referitoare
la raportulliriciicu fondulde credinţe.Altevariantese constituieîn
relaţiecu realităţieconomlco-sociale
şi de mentalitat.e
mainoi.
Dintreceleşasetextefunebre,lncadrate
la bocete,numaidouăsintbocetepropriu-zise,
celelalte
fiindcîntececeremoniale
I alezorilor,alebradululşi cînteculcelmare1.
Secţiunea
baladelor
esteimportantă
maiintiiprinbogăţiaei,ştiutfiindfaptulcăTransil..
vaniaestemaisăracăIn cîntecepovestitoare,
apoiprincuprinderea
unorvariantemaipuţin
cunoscute.
Numeroase
texteau un caracterIlrlco-epic,
atit de specific
epiciitransflvănene
In
versuri.Poateşi dinacestmotivViciua clasificat
la unlocîntreagapoezie
haiduceascălirică
şi eplcă-- saua inclus,în cîtevacazuri,In categoriile
Itriclltexteepice.
în manuscrisul
pregătitdeViciupentrutiparexistaunumeroase
notepecareeditorii
le-au
lmhogăţit
substanţtal,
Iolcslnd
toateinformaţiile
pecareIolclorisl.ica
romănească
Ie-aachlzttionat
intretimp.Capitolul
Noteesteimpresionant
prinbogăţia
Iutormattcl:
pentruIudicarea
variantelor
baladelorsintfolosite,alăturide volume,celemaiimportante
periodiceprecumşi bogatul
materialdinArhivasectorului
deetnografie
şifolclordinCluj.Pentrufiecarevariantăseindică
localitatea.
înfelIIIacestaediţiaoferăinformaţii
extremdepreţioase
maialespentruo tipologie
completă
a baladeipopulare
româneşti,
cuatît maimultcucîtuneletemepara aveamaimulte
variantepublicate
în periodiee
decîtInvolume.
Pentruvariantele
dinvolume
editoriianfolosit
catalogul
tematicşi blbllogrut!c
aldtuit deAI.1.Amzulescu.
Notele
seconstituie
apoişi Intr-un
bogataparateriticIntern,cuprinzînd
numeroase
raportăriintrediferitetexte.Volumul
seincheie
cuunindicealfabetic
altextelordupăprimulvers,cuuuindiceallocalitătllor,
cualtulalculegătorflor,cu un glosarşi cuo hartăIncaresîntmarcatelocalităţile,
diferenţiate
in şasecategorii,
dupănumărultextelorculesedinfiecare.FărăIndolală
că În acestimpresionant
de rigurosşi
demeticulos
aparatcriticunlocaparteocupăIndicele
culegătcrlIor.
Incare,pebazaconsultări!
anuarclor
glmnazillini
dinBlajpeperioada
duda funcţionat
acoloViciucaprofesor
/ 1879 1911/
sedauaniide.studiu
aidiverşilor
culegători,
pentruilsestabiliastfelperioada
culegerii.
Îndreptul
Iiecăru
la seIndicălocalitatea
de baştinăşi număruleleordineal textelorculese.Hartareparti"
jiei geografice
a textelordezvăluie
o maredensitateti Investlgaţ.lllor
în centrulTransilvaniei,
ceeacefacesemnifica
tivăcolecţiapentruaceastă7On,1.
Puţineediţiidefolclorepuizează
atiteaprobleme
strictnecesare
pentrustudierea
textelor
pecarelecuprind.
Printinutasa,ediţiaFlorilor
decîmpdeschide
o nouăetapăÎneditarea
folclorului.
NicolaeBol.
AHTUHGOHOVEI,
Literaturăpopa/ară.Culegerişi studii.EditielngrijiEl,studiu
introductiv,
note,bibliografic
şi indicide IordanDatcu,Bucureşti,EdituraMinerva,
1976,
XXVII71l p. + 21 foto.
Hepl'czentant
deseamăalIolclorlxtlcil
româneşti,
pecarea ilustrat-o,
ca put.ini
allii,pînă
la ndlnclbiHrîneţe,
Art.urGorovei
esteastiizibinecunoscut
în Iitcraturndespecialitate.
Monugrafiadespre"Şezătoarea"
(el'.P. Ursachc,"Şezăloarca"
in contcxtulŢotctoristicii,
Bucureşti,
Edit.uraMinerva
"1972),
ceadîlllJirevistărornâneascăde folclor,este)in f'ond,o H1011ografie
despreGorovei,
acestaidentificîndu"e,
cumbine
ClIpuhlicat
ia carei-aasigurat,curînd
dupăaparltlc,o pe deplinmeritatănotorietate.
corespondenţei
primită,delafolc!orişlii
dinţ,arăşI străiuăiate,lnlI'lHl1nd
nurneiHnlreceletnalprestigioase,
a Jostşi t',;]rubUcaă(ef.
Scrisori
către
,Arlur
GOf011i:i,
.Editufil
Minerva,
1.970),
iar Cimili/arilc
dintre
cele
dou!i
eorpusuri
peBueul"cşti,
carcle-ainlo(:mii,
abenerldat,
'acum
cîţ.iva
ani,românilor,
eleo nouăinlliul
ediţ.ie,
euad:lugarea
ghIcitorilor
apăruleln l'Şe7;rltoafea'
dUpf'i
întîiatipărirea lucrăriilui Gorovei.
Fiicii
a fifost,pîniÎînprezent,
reeditale,
celelalte
lucrârinleluiArLul"
Gorovei
şi,înspecial,
DescÎntecele
TOIl1ânilor
(193J),ceadea do,u,u
c.ontl'ihuţJe,
cucaracterdeeo\'pns
..peClrea realizat-o
vC!:ltabii
inslrllment
deIncI"n
Încercetarea
incHnta\iilor
populan:,
au spori!.
eon.siderabil,
printre
ronlflnişi străini,11restigiul
cîştigatprinpublicarea,
vrelneîndelungată.
a !:HH
de aprec.iaiei
salerevistedefolclor.Invita!iaeleaeoln!Jol'lJ
la diferiievolumeomagiale
(eam:elaînchinat,
In 1906,p!'ofesOfului
P. PonidinIaşi); Încredereaarătat{l
folclorIstlllui
de nemlmiiraLe
personalltăţ.i
alcvremiisale(amintim,
întrealtele,căM.Caster,careprcg{,
Lea()cartedespredeselntece,
a Iăsat··o
inSNlltw
lui/U'llll'Gorovei,
apreciind,
Înfinal,că.lneral'ca
acestuia
"Vl1
rilmînc
unmonumentnepreţuitşihazanestl'ămutată
pentrucercetările
ştiinţifice
asupra()l"igillira(:(stor
descînteceşi panile.lcle
lorinIitenrtura
universală");
participarea
sa la diferiteinstituiiişImallÎfest'll'i
ştiinţifice
\nţarflşiîn.străinătate
(laA.clldemia
F:.omână,
alcăreilncmbl'll
deonoarea fost,precum
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şi la congresele
internaţionale
dela Praga,Parisşi Chicago)
stntaltecîtevadovezicareprobează
prestigiul,
puţinobişnuit,
clşttgnt,în timpulvieţti,deacest"eminent
folclorist",
arareoriegalat
de alţiidintreccnlucrătorll
săipetărîmulfolclorului.
Surprinzător
este,lnsă,faptulcăIntreaga
lucrarea acestui"patriotşi omdebine",elimil numeaMihailSadoveanu,
unuldintreprietenii
folcloristuJui,
a Jcstrealizatăin absenţauneiprcalahl!e
pregătiride specialitate,
într-ovreme
cindIntreagadlsclpllnă
se aflasuhsemnulamntortsmulul,
şi incăintr-unmodesttirguşorde
provincie,
cupuţ.ine
posibilităţi
deinformare,
cumerauFăltlccnit
acelorvremi.
DarAr-l.ur
Gorovei
a Insemnat,
pentrufolelorbtica
românească,
maimultdeclt.
entuzlastnl
redaelorşianirna
loral"şcz(\toarci",
maimultchiardecîtautorulcelorcîtevalucrărimonografice,
a carespecialiştii
se referă eu prioritate,omltmd,insă,să se ocupede contribuţiile
salemal
S ărunl.ecare,deşimaiputinrăsunătoare,
"sintlnsepa
rahlledef'inirtl
activităţiiaceluiacareş-a
dedicutelipasiuneşi realăcompetenţă
cunoaşterii
splrltualtt
ăţl româneşti".
Atariconsiderente
parcsă fi avutÎn\ edereşi EdituraMinerva,
care,Inideeauneimai
drepte'prcluiria luiGornvei
, a eleeis
reeditarea
lucrărilor
salemaiputincunoscute
şi,eutrecerea
timpului,din ce In ce maigreuaccesibile,
Incrodluţlnd
misiunea
alcătuiriiuneinoiediţiilui
IordanDatcu,eumeriteimportante,
şiplnăla aceadată,Instudierea
şipopularizarea
activităţii
tolcluristulut
de la H\ltkeni.Cercetînd
revista"Şezătuarca"şi alte publicaţiide speclnllt
ate,
precumşi micileediţ.iide popularizare
publicatede Artur Gorovr-i,
IordanDatcua selectat
()partedintrecelemaiimportante
culegeri
şi studiideIulcloraleacestuia,careau darulde a
lărgisferaatît de labortoaset
saleactivităţi.
Hcproducerea
, în cadrulvolumului,
a maimultorbasme,snoaveşi cîntecepopulare,
ne oferăposibilitatea
dea-lcunoaşte
pe Gorovei
in posturădeculegător
deIolclor,preocupat,
eu excepţiaPooeştii
cuFăt-Frumos,
crca].ie
voitpersonală,
de păstrareaintactăa autenticului
Iolclot-ic,
interesul
săupentruînregistrarcaexacti1
a literaturii
populare
mergind
pînăacoloincit
a publica
t .,0seriedecînteceaşacumserostescIndlIeritelocalttăţi".
Goro
vc!teoreticianul,
dornledea facedincercetarea
folclorului
o diseiplină
rigurosştllnţ.ifieă,neapare,ClImeritele
şi greşelile
sale,dinmaicunoscuta
Noţiunidefolclor,
importantă
în
special
pentru
fO-piul,
remar-cat
de
Ion
Muşlca,
că
"de
la
Ovid
Dcnsusianu
1H10,
lin
se
mai
scrtsese
o priviregenerală
asuprafolclorului
ca dlselpltuă
apar-te".
'J'rIbutară
lucrărilor
luIDCI1susia.nu
şi S6billot,hroşurH
abordeaz:l
feluriteaspeclealedomeniului,
detaş!!1du-se,
caimportanţă, aceleade ordinmetodologice
Conştient
că ,,0regulăgenerală
pentrumetodade urmatar fi
inutih\",Gorovei.
pretindea
fokloriştilo]'()
temeinică
pregătire.
de speeialHate,
făr de care"nu
ar puleasăoh(.in:I
Clislleces
informaţiile
necesare,
dacălIUar cUlloaşte
cîtseJloateuiaillmăllunţit
ceeaCI'se petreceîn aceastăprivinţăşi În altelocalităţi,
nu numaidinaceeaşi1'9gilme,
ci.din
(araîntreagăşichiardinţ{trile
vecine",
Autor,elînsuşi,al unuichestionar,
Gorovej1
eradepărere
eiicercetarea
fenomenelor
folcJorke
urmează
IlsefaceprinanchetedirecteşillUJll'inchestionaTe,
eaaceleadifuzatedeB. P. Hasdeuşi N.Densuşianll,
la eare "răspunsuri
s-aut'îpătat,dar fără
s{tse Ii pututverifieaexactitatea
sausinceritatea
lor".Helativla sistematiz:area
materialului
cules,Gorovei
aprecia,pe bllni'idreptate,că "unmaterialdefolclor,oridt ar fi de numeros
şi
de interesant,
îşi pierdemultdinvaloaredacăesteadunatla întimplare,
fdn'iniciun sistem,
şi fărăsă fierinduitîn eadrul\llleiclasifkaţ.ii
hinestabiJjtă".
în consecinţă,
va eritica"ediţia
ministerială"
a luiGrigore
Tocilescll,
cumdenumea
cunoscuta
Nlaterialuri
[olclorislice
a acestuia,
tocma
i pcntmfaptulei)"rareoris-arputeagăsiatita nechibzuinjă
în aranjareaunuimaterial
nşadeimportant.
şi tipăriteuatita dărnicie,
şi nusîntmultecărţicaacesta,încarecercctătorlll
să găsească
ceeaee-itrebuie(dacăar gClsi
cevanon)('Uatîta Hncvoinţă".
Cuun pronunţatcaracterpolemic,
evidentşi ÎllarticolulOchestiedefolclor,
reccnzia
Ia
Materia/uri
[olclorislice
facetrecerea
la contribuţiile
deistoriea folclorislicii
aleluiArturGorovei.
Prezenteşi in Noţiunidefolclor,
In specialin capilo.lul
Istoricul,
"important ciUPi)
Ionl'vluşlea pent.ruinJ"ormajiilc
eu privirela diferitele
noastreperiodice
de folelor",
ataripreocupări
devinmaisubstan!iale
odaUCU"Şczătoarea"c
Povestea
lIic{ii1I11ei
revistede folclor,biografie
amănunţită,
pe bazaa numeroase
doeumente,
fiimportantei
salepublicaj.ii.
1 se alăturăsuita
de evocăriJllllâ(<Îtori
folclorişli,
,'el'itahilomagiuaduscolaboratorilor
siHde odinioaril,
precum
şiarticolele
desprei\1.GasteI'
şiAlexiuVieiusaudesprepreparativcle
fileu!.eînvederea
Întemeiedi
uneisocic1.,;ţi
il foleloriştiJor
români.
Niciobiceiurile
n-aurămasÎn afarapreocupărilor
luiArtu!'Goroveî,
teledouă broşuri
;llesale,Datinile
noastre
/11naştere
(1HOH)
şi Datinile
noastre
la nUlllâ
(1\llO),scrisepelJazamonogmfiilor
llli.Mariun,
constituind
importante
mijloace
depopularizare
a feluritelor
aspectelegate
de celedOUft
lI!oIl]('nle
dinviaţaornului.Maivaloroseste,însă,studiulPartea surletullIi.
Un
vechiobicf'ijmidic
alpopomluj
român,earerelevăpreocup{trile
deetnologic
juridic{l
ale jmistului
Gorovei,
acestademonstrînd,
pebazauneiminuţioase
documentaţii,
că"parteasufletului"
estecu
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totulaltcevadecit"cantitatea
dlspcnlbilăvşl
reprezintă
"oporţiunedinavereacuiva,destinată
in specialpentrupurtareagrijilorsufleteşti,
dupădatinanoastrăcreşl.inească''.
Fărăa aveao valoareştiinţifică
deosebită,
celelalte
studiialeluiAr-turGorovel
atestă
pluralitatea
preocupărflor
salerolclorlstlce.
Ele sint dedicateiderîtificării
unortemeşi motive
comune
alefolclorului
românesc
cuceluniversal
(Legenda
arborilor
imbrăţişaiişi Şerpele
decasă.
Cercetări
defolclor)
sauelucldăril,
pecîtii staînputinţă,a raporturilor
dintrefolclorşiliteratura
cultă (Elementul
popularin Litcratura=cultă
),
Important,întîide toate,pentrua fi adunaL,dinpubUcaţii
maigreuaccesibile,
cîteva
dincontribujJile
demaimicăîntindere,
aleluiAr-turGorovei,
prezentul
volumîntruneşte
toate
atrlbuteleuneiadevărate
ediţiicriticedefolclor.Pentrucă IordanDateu,editorCllexperienţă
şi, totodată,unuldinceimaiavizaţ.i
cunoscători
ai activităţiilui Gorovei,
nu s-amulţumit,
nlclpe departe,cu simplareproducere
a studiilorşi articolelor
acestuia.Supunlndu-Ie
unui
rigurosexamendespecialitate
(a sevedea,ClIdeosebire,
Introducerea,
piesădebazăa bogatului
aparatştiinţific
auxiliar,
meticulos
Intocmit),
editorulstabileşte,
în deplinăcunoştinţă
decauză,
loculpe careacestea
IIocupăIncadrulactlvităţ.ll
, cuadevăratpilduitoare,
a luiArturGorovel.
Ţtnlndseamarapot,
decaracterul
lirn.itat
alinformaţiei
luiGorovei,
IordanDatcua acordat
o deosebită
atcnţiedificile!
operaţlidestabilirea textului,indreptind,
în note,unele"datărişi
alribuirieronate",indicîndcu exactitate
sursele,rămaseneprecizaLe,
ale maimultorcitateşi
restablltnd
formeleoriginare
în cazulunor"transcrieri
liberedupătextenotalefonetic".
Substanţială
şi cudeosebire
binevenită
estecontribuţia
lui IordanDatcuîn cadrulsuitei
de evocăribibliografice
din Învăţători
[olclorişii,
activitateaacestora,prezentatăde Gorovei
exclusiv
prinprismacolaborării
lorla "Şezătoarea",
apărludu-ue
acum,în urmacompletărilo
r
bibliografice
derigoare,
cumultmaicuprinzăLoare.
Lafeldeutilsedovedeşte
a fi aportuleditoruluişiîn cazulamintitelor
studiidesprenaştereşinuntă,derlcttare,
subaspectştiinţific,
tocmai
datorităvoltuluilor caracterde popularizare,
carel-a determinat
pe Gorovei
"săcomprime
şi
fenomenele
folclorice
deseriseşicitaleledinlucrărilelui S. FI. Marian,cătrecareîndeamnă
pecititoriidornicideaprof'undărl".
Stabilirea,cuexaeLiLale,a
raportului
dintrelucrările
celor
doifolclorişti
seimpunea,
însă,cunecesitate
.tncadruluneiediţiiştiinţifice,
anevoioasa
muncă
de colaţionare
intreprinsă
de IordanDatcudîndu-ne
posibilitatea
de a cunoaşte,
în sfîrşit,"in
ce măsurăsînt trlbutaremicilestudiiale lui ArturGorovei
monogrnlltle
lui S. FI. Marlan''.
Astfelîntocmită,
ediţiadefaţă are daruldea ne prezentao imaginemalexactăşi mai
cuprinzătoare
a actlvttăţiiunuiadintreceimaipasionaţi
cercetători
şi populartzatori
ai culturii
noastrepopulare,
inlesnlnd
cunoaşterea,
maiaprotundată,
aceeacenumim,pe bunădreptate,
"momentul"
Gorovei
in folclorislica
românească.
VirgilFlorea

