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Sudosteuropas. Materialien, Hen 4/1994; 
fUr donauschwăblsche Geschichte und 

Fascicula a patra din ciclul Materialien ,- denumire generică ,- "depozitează" nesistematic, dar 
absolut necesar, importante contribuţii metodice, respectiv empirice ln domeniul cercetarii dlalectelor 
şvabilor dunăreni. Sub titlul: mai general, de Interferenzen in den Sprachen und Dialekten 
Sudosteuropas, redactorii Hans Gehl şi Maria Purdela Sitaru au tipărit în anul 1994, la Tubingen, o 
"culegere" de articole şi studii, toate gravitând în jurul subiectului dat. Publicaţia se oferă cititorului 
IlU numai prin datele ştiinţifice- deosebit de valoroase ,- pe care le contine, ci, mai mult decât atât, ea 
este rezultatul unei colaborări Între specialişti germani şi români, urmând unei tradiţii de contacte 
între universităţile noastre şi Academia Română şi corespondentele lor din Germania, 

Interferenzen in den Sprachen und Dialekten Sudosteuropas este precedata de alte trei 
publicaţii. Acestea şi-au. concentrat discursul asupra climatului socioeconomic şi politic 'In care' 
minoritatea germană Nl menţinut În spaţiul Europei de Est ca etnie _. Sprachinsel=, consideră autorii. 
Prezentul volum tratează numai problema interferentelor lingvistice,' {onaz!\ profund În terenul 
nisipos al limbii pentru a descoperi "relicve", etimologii. Atenţia ce trebuie acordată 
stabilirii corecte a acestora este subliniată de fiecare autor în parte, pericolul unui "fals" pândind la 
fiecare pas, deoarece pe teritoriile "mixate" din punct de vedere etnic atât preluarea, cât şi redarea 
unei vocabule au fost diferite ca orientare şi intensitate, cuvântul putând pătrunde în limbă pe mai 
multe căi. Autorii ajung la concluzia că problema influentelor reciproce nu trebuie cercetată prin 
prisma unei singure etnii, cu atât mai mult cu cât 'în spaţiul sud-est european a fost şi este vizibilă o 
stare de .. multi-" sau de "polilingvism". 

Volumul a fost gândit pe două planuri, deci în două părţi: prima. teoretică, subsurnând doar trei 
articole, a doua, de cercetare propriu-zisă, de aplicare practică. Lista bibliografică -- 2 de pagini -r-, 
cuprinzând ati ase lingvistice, dicţionare şi suplimente, glosare dialectalc, manuscrise şi arhive, cărţi 
de specialitate, denotă efortul autorilor de a cerceta un material covârşitor catntlndere şi complexitate 
şi de a-i extrage esenţele pentru a-şi sprijini demonstraţiile lingvistice, 

Rolul important, de "mijlocitori" lingvistici, al şvabilor dunăreni in cadrul schimbului de 
"cuvinte şi locuri" În spaţiu! sud-est european este mereu în atenţia autorilor. Maria Purdela 
Sitaru şi H, Gehl, urmând lui V. Arvinte şi Helgăi C. Osterloh, concluzionează că împrumuturile din 
germană În română rezistă numai În domeniul vieţii materiale iEinleitende Ubcrlegungen zu den 
sprachlichen lntnferenzen in Siidosteumpa), Acest adevăr va t1 demonstrat şi susţinut pe Intreg 
parcursul lucrării, articolele abordând {I gamă largă de domenii, În care sunt vizibile intcrferenţele 
lingvistice pe un teritoriu dat, Banatul devenind, de-a lungul secolelor, "scellâ" pentru evoluţia 
materială şi spirituală a trei populaţii: română, maghiarl1, germană, cărora li se:. adauga cea ;sârbă 
(precizarea îi aparţine lui H. Gehl in VoraUSSelz!mg(lljiJr sUdosteuropăische Sprachint/!r:ferenzfll). 

Fundamentale pentm o cercetare viitoare, de sinteză, sunt articolele care aduc în dezbatere, 
concret, transferurile, penetl'ările de cuvinte dintr-o limbă in alta, metamorfozele acestora În urma 
pre!ulirii, diferite c!li, de către vorbitoml singular în raport cu 1) colcctivitate, de o colectivitate În 
rap0l1 Cii de o coÎectÎvitate in raport 1iI.I o personalitate sau cu un fbr autorizaL Rezultă, de aici, 
c!! ar exista două tipuri de imprumuturi: primul, cel mai ră.spândit şi firesc, tÎnând cont de convieţuirea 
pe un teritoriu a atâtor etnii, intre care s-au stabilit diverse contacte lingvistice datorate imprejur!'irilor 
istol'ice şi socloeconomice ce le-au â!ături, dar şi faţll În faţli, relaţiile nefiind totdeauna de 
cordialitate (v, Binder, RumtJnische EinflUsse in den .lJanater del4tschen 
Mundarum), cel de·al doilea, pfitruns pe cale cultă, de origine savamă, '. 
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Studiile teoretice ale volumului constituie lin [,:1 de "introducere" În labirintul conceptelor 
lingvistice, o reiterare a unor termeni CU1l0SCUli: Transferenzen, interferenzen, Fremdwort, Lehnwon, 
Entlehnungen etc., fază preparatorie pentru discuţiile etimologice următoare. De amintit sun! cele 
două direcţii pe care H. Gloning (Spf'(lh!iche lnierferenzen im donauschwâbischen Siedlungsgebie; 
unei iim! Bewertung durcli die Sprecherţ, după ce ii intervievat diferiti subiecţi şvabi, le-a descoperit 
în gândirea acestora, cu referire ia receptarea limbii "mÎxaltl" pe care o vorbesc, la funcţia ei 
socială, la modul cum resimt transformările ce au avut loc la nivelul ei, la felul cum o evaluează, 
Astfel, o categorie de vorbitori doresc păstrarea intactă, nealterată a graiului sau a dialectului, cealaltă 
categorie, însă, se jenează când îşi vorbeşte graiul sau dialectul, sentiment care determină gestul de 
negare totală a acestuia. Pentru "rezolvarea" unei asemenea crize de conştiintă, autoarea citează o 
opinie Il lui Peter Polenz, care ar putea duce la o schimbare a gradului de percepere a transformărifor 
lingvistice: .Purificatorii limbii credeau aşa cum şi astăzi cred multi critici ai limbii -- că limba 
trebuie apărată de uzul lingvistic al societătii, ca şi când limba ar fi () fiinţă mitică, una căreia 
vorbitorii ar trebui să-i slujească. Limba aparţine cu mult mai mult societatii şi îi serveşte ca mijloc de 
înţelegere şi de exprimare" (p, 29). 

Influentele Iingvistice sunt considerate în două direcţii: 1) influenţa pe care românii sau 
minoritatea maghiară le-au exercitat asupra şvabilor şi 2) influenţa inversă, prin care şvabii dunăreni 
şi-au adus contribuţia la îmbogăţirea vocabularului românesc, respectiv unguresc, 

H. Ochi (an. cii.) se opreşte asupra domeniilor de activitate în care contactul dintre etnii le 
conlocuitoare a putut deveni strâns. gospodăria ţărănească, cultivarea cerealclor, alimentaţie, 
constructia de locuinţe, îmbrăcăminte, meşteşuguri, subliniind că evoluţia lingvistică în Europa de 
sud-est ii stat în ultimele trei secole sub o "inllucnţli a variantelor austriece ale germanei (şi asupra 
graiurilor şvabe dunărene) asupra limbilor şi dialectclor vecine" ("Eint1uss der osreneichischen 
Variante des Deutscber. (auch liber die donauschwtibischenMundarten) auf die bcuachbarten 
Sprachen und Dialekte") (p. 74). 

Tinănd cont de faptul - incontestabil _ .. că aparitia noilor realităţi reclamă termeni noi pentru a 
putea li denumite, "personalizate", precizate, ca viaţa in sine este intr-o continuă prefacere, Şt. Binder 
tart. ciI,) trasează În tirnp> limite orientative, perioade, deci, în care a putut fi sesizabilă o influenţă 
lingvistică de un anume tip sau cuo anumită intensitate. Anul 1945 este considerat drept "graniţi\" 
lingvistică, C( separă împrumuturile "vechi" de cele "moderne". Au!orul analizează intluenţa limbii 
i·omâ.nc asupra limbajului coloniştilor germani din Banat, cnumerand, pe sl:url, factorii care au condus 
la preluarea şi însuşirea de către vorbitori a unui termtn sau a altuia: 1) mediu! rOlnânesc in care 
şvabii bănăţeni au trăit şi .muilcit; 2) intensitatea COmili.:wltli şvabilor bănăţeni cu populaţia romană; 
3) condiţiile istorice i sociale in care au avut loc accste contacte (p. 80). 

Distribuirea materialului înainte şi după 1945 este difhiti\, vizibilă fiirid intensitatea influenţei 
înainte (1e acest an. Populatia şvabi'l a pre.luat, În aceata prirnă fază, atât toponimicc,'cât şi o seamă de 
termeni din stera culturii matt:riak, dar şi din cea a trăirilor a[cctive, termeni ce se regăsese şi în 
poezia populară, într\m umestec lingvistic uneori comi.e, deoareGc in unele cazuri sunt in(\:rcalat\) 
cuvinte româneşti 'In textul dialcctal, iar alteori sunt traduse f1del nu numai cuvin1C accidentale, ci 
chiar propoziţii ori strofe Întregi. După 1945, în urma ecntral,izi\rii administrative şi politice, au 
pătruns în limba şvabilor mai ales substantive, câteva verbe şi părţi de vorbire - spune autorul - care 
desemnează realităţi noi şi care nu s-au adaptat din PUI}ct de vederc fonetic şi morfologic, fiind 
resimţite ca Fremdworter, deşi llzulle-a impus ca Lehn/jrter. 

În continuare, două studii succesive restrâng cercţtţea la limbaje spccitlce anumitor domenii 
"tehnice''': arta culinarll, pe de () palte, medicina şi farmsiN,.pe de altă parte. 

Maria Purdela Sitaru şi Livia Vasilută :o;emnazii articolul Rumiinische Fach.ausdrUcke 
(leutscher HerkuflJt im Bereich da Kochkunst, predzând că este vOl'ba de ullstudiu etimologic: 
Lexikalische und etymologische Anmerkungen. Cele două autoare cercetează 24 de termeni "culinarl" 
ce sunt 1n română de provenienţă germaniI. CO!1centrându·,se asupra unei singure sfere de activitate, 
analiza se face pe verticală, rezultand o adevărată "biografle" terminologic!1, deoarece fiecare cuvânt 
este discutat cu reflexelor sale În limbile cU care Il venit 1n contact pe acelaşi teritoriu, 
enumci'âlldu-se varhmtele fonetice şi Încărc!ltura semantică, descoperilJdu-i-se, prin paralelism. 
etimologia. , . 
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Maria Purdela Sitaru Investighează Deutsche Lehnwărter im Fachwortschatz de!' Heil - und 
An:.ndmittelkllflae in den rumănischen Mundarten des Banats, Autoarea îşi propune să se desprindă 
de concluziile lui V, Arvinte şi de cele ale Helgăi C, Osterloh. Mai mult, ea reuşeşte să completeze 
tabloul Împrumuturilor germane în limbajul specializat al medicinei şi al farmaciei la 'români cu 30 de 
termeni, pe care-i discutii, atentă fiind la posibilitatea pătrunderii cuvăntulul împrumutat şi pe cale 
cultă, din greacă, latină, italiană sau franceză. 

H. Gehl revine cu un articol despre Deutsch-ungarische Sprachinterferenzen, În care studiază 
un numar mare de Împrumuturi în maghiară din germană, din diferite domenii. Autorul constată că 
înainte de anul 1930 existau În limba maghiară mii de cuvinte de origine germană. în specia! termeni 
tehnici care au intrat în limba standard şi, prin scris, au cunoscut o largă circulatie. Dintre aceştia doar 
unii au rămas În uz şi astăzi, marea lor majoritate pierzându-se în uitare. O influenţă inversă, suferită 
de limba minorităţii germane din Ungaria, este detectată ca fiind foarte puternică după.anul 1945, mai 
ales În sfera administrativă. 

Un articol cu un stblecl mai aparte li reprezintă cel al Doinei Babeu, care tratează neologisrnul 
romanle pătruns în limba română prin germană sau/şi maghiară: Uber die deutsche arid ungarische 
Sprache entlehnte Latinismen und Romanismen im Rumănischen. Autoarea, având ca punct de plecare 
observaţia lui Alf Lornbard că limba română este "une langue hospitaliere'', schiţează caracteristicile 
neologisrnului latin în română, delimitând zonele de influenti! pentru Transilvania, undeneologisrnul 
a pătruns din limbile germană şi maghiară, şi pentru Muntenia şi Moldova, unde acesta a intrat prin 
neogreacă şi rusă. Pe baza exemplificărilor, Doina Babel! enurneră normele Incadrării fonetice şi. 
rnorfologice a ncologismului. în final, autoarea menţionează caracterul regional al acestor 
împrumuturi neologice, 

Ultimele două studii au ca subiect de cercetare toponimia românească de origine germană din 
Banat. 

Primul, semnat de Rodica Sunete! - Orts- und Flurnamcn deutscher Herkunft im rumănischen. 
Banat -r, este o analiză a unor "componente din vocabularul graiurilor românilor din Banat", care sunt 
cuvinte ce intră In structura unor nume de locuri sau de localităţi şi au provenienţă germană, Autoarea 
nu face o clasificare a toponimicelor, ci o listare alfabetică, la sfârşitul fiecărui cuvânt .. titlu. prccizând 
ctlmologia acestuia, Multe dintre aceste cuvinte .- conchide Rodica Sullcţcl - nu au piitrl\llS numai In 
limba română, ci s-au dezvoltat şi În alte limbi (sârbă, slovenă, sârbo-eroat:l, rnaghiari.) În timpul 
monarhiei austro-uogare, .. I 

Banalei' Ortsnamen als Spiegel deul.l'c/z-TUmânischer hislOriscfwl'. wil'lsc/u:liiliclwr und 
sprachlicher Bezielumgen, contribuţia lui V. Ioniţă, concepută in c!our, secţiuni, pr,tltlcreuză da\ek 
preluate din DTB (Dicţionarul subdialecluluÎ bănăţean). Aut.orul discut[\ wponimia rom:lneasc\ de 
origine germană, cea creată de eo!oniza(orii Înşişi, dar influenţată. de româniI, ca şi !oponimia olkialll 
românească de origine germană. Fiecare toponimie creat relkctă În denorninnţia Si; o situaţie soeiah't, 
politică ori economică aparte, când nu cste vorba de relaţiile interne. Astfel, dUp[1 p(m;rea autorului. 
numek de IOI.:uri, prin complexitatea lor, nu sunt decât o "imagine in oglindă" a interl,-'rcn\elof 
culturale romfmo-germane, 

Volumul se încheie cu liste \oponimice pentru judeţele României, comitalcle Ungariei şi 
Serbiei, însoţite de două hărţi ilustrati.ve, 

lnterferenzell in elen Sprachen und Dia/elaen Siidos:europas se conflgureaz(l, deci, ca (1 
"culegere" de idei, de contribulii individuale izolate la problematka interferenţelor lIil)LVI'''JI.:t 
eoioniile de şvabi din Banat. Toatc aceste materiale sunt doar rezultate parţiale ale unui 
cercetare global şi eaTe se oferă specialiştilor atât ca propunere de colaborare, cât şi ca discurs 
incitant şi captivant, !.lŞteptând opiniile critice ori sugestiile. 

Laura Manta 
Institutul de Filologie Română 

HA, Philippide" 
laşi, str, Codrescu, nI'. 2 
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Limbaje şi comunicare, II, laşi, Ediţura Institutul European, 1997,420 p, 

Colocviul International de Ştiinţe ale Limbajului (organizat o dată la doi uni de Facultatea de 
Litere şi Ştiinţe a Universităţii "Ştefan cel Mare" din îl devenit nu numai una dintre cele mal 
interesante manifestări ştiinţifice naţionale, cum se exprima Luciu Wald, ci fi realizat şi {} adev!l.ratli 
tradiţie (în perioada 16-18 octombrie ! 997 s-a desfăşurat ediţia a IV -a) Il dezbaterilor filologice in 
vechea cetate de scaun moldavă. Organizatorii acestei manifestări ştiinţifice au înteles că, indiferent 
de nivelul participări lor şi indiferent de actualitatea temelor In discuţie, pentru i exista o bună 
cunoaştere a problemelor abordate şi fi manierei de tratam a lor se impune, în mod necesar, publicarea 
contribuţiilor participantilor la colocviu. În acest mod, S"R născut seria Limbaje şi comunicare, al cărei 
al doilea volum, apărut în anul 1997 la Editura Institutul European din laşi, conţine cele mai multe (In 
număr de 58) dintre comunicările prezentate la editia a m-a a Colocviului, din 1995. 

Ceea ce se poate constata la o primă evaluare a acestui volum este o surprinzător de amplă 
participare II specialiştilor la lucrările editiei respective a cclocviului. Desigur, numărul cel mai mare 
al participanţilor 'li constituie cadrele uni versitare şi cercetătorii români din numeroase centre (Bâlti, 
Bacău, Bucureşti, Chişinău, Galaţi, Iaşi Oradea şi Suceava), dar nu este deloc neglijabilă participarea 
europeană prin specialişti din Cehia, Danemarca, Franţa, Germania şi Spania. 

Lucrările ediţiei din 1995 S-au desfăşurat În trei secţiuni (Lingvistică Semantica, Semiotică 
Poeticăş; situaţie reflectată de volumul care conţine lucrările prezentate. Tematica acestora este 
deosebit de variată (şi, ca atare, imposibil de prezentat În puţine cuvinte), căci antrenează probleme 
teoretice sau aplicati ve şi vizează diferite domenii lingvistice şi filologice: lingvistică generalâ. 
gramatica, analiza limbii din texte (literare) vechi sau moderne, limbaje de specialitate etc. 
Remarcabilă prin numar şi, mai ales, prin valoare este participarea tinerilor specialişti din 
universităţile recent infiinţate (printre care şi Universitatea din Suceava), aspect care afirmă aceste 
institutii nu numai ca centre educative, ci şi ca centre ştiinţifice cu serioase posibilităţi de consolidare. 

Parcurgerea volumului atestă efortu 1 autorilor de ii oferi solutii şi interpretări originale, 
reevaluări metodologice şi recuperări critice de concepte, opinii şi teorii. în mod firesc, un studiu de 
interes major cuprins in volum este cel semnat de Eugen Coseriu, intitulat Modele logice şi nivele de 
analiză lingvistică şi însoţit. de discuţiile prilejuite de prezentarea lucrării la un colocviu organizat de 
Universitatea din Meu (Franţa), 

Un argument important În favoarea seriozităţii unei Întruniri ştiinţifice cu participarea 
specialiştilor români îl poate constitui, desigur, prezenţa lucrărilor de analiză şi interpretare a operei 
eminesciene. Opera marelui poei nu putea lipsi deci din tematica colocviutui sucevean. un lmrnAr 
insemnat de lucrări fiind consacrate anaizei ,şi interpretării ei: Dumitru Irimia, Semne. Ultl/UI, sensuri 
poetice Înl,ucealdrul; 1, C. Corjan, Motivul oglim:.ii tn poerfll41 Lucf!ajaru4 de M. Eminescu; 
A. Diaconu, Pentru o poetică eminescionă; Maria Şleahtiţchi, Funcţia poetică CI tram:itivitiiţti 
verbelor la Eminescu: 

Există 'insii numeroase alte puncte de interes în volumul Li,mbaje şi comunicare, Il, specîaliştii 
irI diferite domenii lingvistice şi în găsind aici studii ce se inscriu în sfera preoeupărilor lor. 
In general, se poate constata tnsă o preferinţă pentru lingvistica generală, ca det.hatete il proprietâii şi 
9.l'licabilitAiii unerconcepte specifice şi drept cadru pentru analizele concrete, Nu 
studiile eontrastative, de semantică şi de limbii literară, din urmă oti.;!i1tate nu flumai 
opera unor marlscrtitori români sau spre ci şi Spre texte şi opere din 
culturi europene. 

AIlaH71l limbii textelor şi scriitorilor fiti este însâ căr sI! priveascii numai pe 
lingvişti, literaţii mnd În aceeaşi miisurli interesaţi de asemenea exegeze. De altfel, secţiunea Poetic:1J 
este (} suită de studii, fOl'lrte diferite ca metodl, dar unital'tJ faptul că discută chestiuni de principiu 
şi de amAnunt pornind de la opere Hterm româneşti şi străine. 

Complexitatea, diversitatea şi cuantumul contribuţii!ot în " 
comunicare Il solicitat, fl\râ indolală, efo rIuri seriQe din partea colectivului de din 
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Plorian Bratu, Cornetla Mănicuţă, Georgta Raţă şi Gabriela Rangu) pentru uniformizarea manierelor 
de redactare li manuscriselor. Rodul acestor eforturi s-a concretizat însă intr-un volum merituos din 
toate punctele de vedere, 

Ioan Oprea 
Institutul de Filologie Română 

"ti. Philippide" 
laşi, str, Codrescu, nr. 2 

ION GHETlE, Introducere în dialectologla istorică românească, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 1994, 174 p, 

Ne aflăm in faţa unei cărţi, am putea spune rare, pentru că specialiştii În dialectologie îşi 
asumă greu riscul unei astfel de cercetări. AVt:f11 acum deci posibilitatea de a lectura pagini de reală 
importanţă, care Încearcă să rezolve nu putine probleme dificile şi discutabile, 

După o Introducere, în care se schiţează obiectivele propuse şi se face o sumară trecere In 
revistă a ideilor de bază exprimate anterior de specialişti în domeniul dialectologiei istorice româneşti, 
se trece la o analiză consistentă a unor fapte reprezentative privind "evoluţia dialcctelor şi graiurilor 
româneşti din cele mai vechi timpuri până ln zilele noastre" (p. 8), 

Lucrarea este structurată în .patru mari părţi, care conţin, la rândul lor, mai multe capitole: 
Chestiuni generale. Originea dialecte lor române, Dialectul dacoromân. Particularităţifundamentale, 
Repartiţia graiurilor dacoromâne. . , . 

Prima parte prezintă un Scurt istoric al preocupărilor de dialectologie istoricii românească şi 
câteva Consideraţii teoretice şi metodologice, Sunt trecute în revistă ideile şi studiile unor specialişti 
şi cărturari legate de aceste probleme, Astfel, sunt menţionaţi Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Petru 
Maior, L Maiorescu şi B, P. Hasdeu, iar mai apoi se evidenţiază cercetările mult mai la obiect ale lui 
H, Tiktin, M, Gaster, G, Weigand şi Ovid Dcnsusinnu. 

Un spaţiu mai larg este acordat unor preocupări considerate mult mai importante. Sunt 
evidenţiate aici ideile lui Sextil Puşcariu, Iosif Popovici, A. Philippidc, Th. Capidari, AL Rosetti şi 
Emil Petrovici, De asemenea, sunt subliniate meritele şi rezultatele de după 196;\, data inceperii 
elaborării Istoriei limbii române, când se intensifică studiul românei primitive, citândlif-se contribuţiile 
în acest domeniu ale lui Em, Vailiu, l. Coteanu, Marius Sala şi altele, ce aparţin lui Q, Ivănescu şi 
Vasile Frăţilă, . i 

Pagini mai numeroase au fost consacrate unui "punct de vedere original" ;(p, .14) ce aparţine lui 
Em. Vasiliu, care, în Fonologia istorică (/ dialectelor dacoromâne, susţine că <trecerea de la româna 
comună la dacoromâna actuală s-a făcut "fără o perioadă de comunitate a acestor dialecte" (p, 14), 
deci n-a existat o dacoromână comună, Ion Glleţie are însă aici unele rezcrve, adudmd, credem noi, 
argumente viabile, când afirmă ell cercetarea nu este amănunţită privind descrierea unor Hlpte de 
limbă şi că cra nevoie "dc formularea unor principii tcoreticc şi metodologice de investigare istorică a 
graiurilor" (p, 14), Şi în cazul ideilor expuse de Plorica Dimilreseu (Contribuţii la repartizarea 
regională a lexicului românesc În secolul al XVI-lea, În set, XV, 1964, p. 539-j59), se fa,'e 
precizarea că ne este ofel'îtli ,,0 imagine neconform1i cu realitatea asupra vocabularului dialectal 
românescdin perioada studiată" (p. 14), I 

în fine, sunt citate numele unor specialişti eare discută În lucrările lor prob!C!lle de 
fonetică, morfologie şi lexic, legate de dialectologla istorică: Vioriea Pamfil, R. Todoran, C. Frâncu, 
N. Saramandu, Ruxandra Pană-Boroianu, Mirela Teodorescu, Al. Mareş şi Ion Gheţie. 

Câteva COl1siderâţii teoretice şi metodologice precizează c11 "iuvestigarea istorică a dialectclor 
cunoaşte unele limite" (p. 32), dar eerceW.!.ontl trebuie sli plece de la ideea că, deşi riscurile există, ele 
pot fi asumate, spre apropierea de soluţii, ca în cazul analizei actuale a dialectelor şi graiurilor. 

Originea dialecte/oI' rolru'llU; 'll'ost discutata pe larg şi pcrtinent în cele trei capitole ale părţii il 
doua, 
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Date sumare sunt consacrate, la început, Române; primitive. În legătura cu această problema. 
se trec tn revistă părerile lui A. Philippide, G. Ivănescu (cu toate obiecţiile aduse fostului saU 
profesor), W. Meyer-Lubke, Q. Weigand, Sextil Puşcariu, Ion Coteanu, D. Maerea, 1. Şiadbei, Emil 
Petrovlci, V. Arvinte, M. Sala, AI. Rosetti ş.a, 

Se precizează apoi in final că toţi aceşti cercetători, la care se adaugă şi alţii. au lncereat o 
reconstituire Il acestei limbi pe baza existenţei unor fenomene din dialectele actuale. FărIi Il descoperi 
solutii categorice, Ion Gheţie afirmă însă că procedeul folosit de lingviştii amintiti constituie totuşi "o 
întreprindere ce trebuie părăsită, ca insuficient fundată din punct de vedere ştiinţific" (1'. 44). 

în continuare. Ion Gheţie acceptă ideea că au existat o serie de Diferenţieri dialectale tn româna 
primitivă, datorită teritoriului vast pe care se vorbea aceasta, acceptănd părerile lui G. Weigand • 
. SexUI Puşcariu, Th. Capidan, Ion Coteanu şi, în special ale lui G. Ivănescu, care susţinea că, până În 
jurul anului 1000. existau patru "dialecte" principale: rotacizant (din care se va dezvolta mai târziu 
dialectul istroromân), macedoromân-megienOl'omân, bănăţean-erişean-maramureşean-ardelean şi 
moldovenesc-muntenesc (Istoria limbii române, p. 323). Autorul arată Însă că această împărţire. ca şi 
altele, este relativă şi discutabilă, fiind rezultatul "unor speculaţii sprijinite pe un material de limbă 
amorf, insuficient de atent selectat" (p. 51). 

În privinţa actului de dezmembrare a românei primitive părerile specialiştilor au fost, în bună 
măsură, diferite şi Ion Ghcţie, referitor la Originea dialectelor române, crede că ne aflăm iarăşi "în 
prezenţa unor speculaţii mai mult sau mai puţin justificate" (p. 53). Cu toate acestea, sunt prezentate 
opiniile diversificate ale specialiştilor legate de momentul separarii grupurilor de români şi se schiţează 
date semnificative privind originea aromânilor. meglenoromânilor, istroromântlor şi dacoronuinilor, 
Subliniem aici faptul că, discutând despre originea dacoromânei, autorul evidenţiază ideea legăturii 
care trebuie să existe int» "problema teritoriului (le formare a limbii şi poporului român, precum şi de 
cea a continuităţii elementului romanle în nordul Dunării" (p. 61). în ceea ce priveşte ultima problemă, 
Ion Gheţie este categoric, afirrnând "Cr\ potrivi! celei mai elementare logici prezenţa românilor În zilele 
noastre pc vechiul teritoriu al Dacici romane constituie ea singură principalul argument În favoarea 
continuităţii. Nu românii trebuie să-şi dovedească permanenta În Dacia. ci adversarii continuităţii sunt 
datori să producă probe În favoarea punctului lor de vedere. Tezele formulate de aceştia sunt lipsite de 
suport logic şi documentar şi au fost respinse cu argumente convingătoare. Constatări:e recente ale 
istoriei şi, În special, ale arhcologici pun In afara unei discuţii ştiinţifice serioase contestarea 
continuităţii românilor În Dacia" (p, (1). 

Partea a treia, Dialectul dacoromân. Particularităţi fundamentale. pe baza unor aspecte de 
limbă atestate în scris, consemnează evoluţia unor fenomene mai importante fonetice, mortologice Ş'I 
lexicale, în decursul a şapte secole (secolele al Xlll-lca - al XIX-lea). Privite din punct de vedere 
istoric, descrierile faptelor de limba sunt necesare "pentru a stabili dinamica graniţelor dialcctale" (p, 
9) În decursul perioadei amintite, iar oprirea analizei numai asupra dialectului dacorornân se explică 
prin aceea că numai aici, după secolul al XII-lea, au existat "fapte de limbă, consemnate în scris" (p. 
9, nota 1). Sc acordă o atentie dtosebită mai alcs inovaţiilor (rar.fenomenelor arhaice, dispărute intre 
timp), care au fost prezentate pe epoci şi regiuni dialectalc. 

Ultima parte este rezervată Reparliţiei graiurjlor dacoromâne. 
La început, un capitol analizează Origineq graiurilor dacoromâne, unde unt prezentate ideile 

câtorva specialişti referitoare la vechimea şi constituirea "unor <$iviziuni dialectale în cadrul 
dacoromftnei" (p . .139), la faptul dacă a existat o comunitate lingyistică sau, in dacoromână, au fost 
ramificaţii teritoriale. În acest context, sunt prezentate părerile lui A. Philippide, Emst Gammscheg, 
Emil Petrovici, G. Ivănescu, Em. Vasiliu, AI. Rosetti ş.a. 

Autorul est adeptul existenfei unei diversiftcări dialectale, care "era certa in secolele al XIV-Iea- 
al XV-lea" (p. 142) şi s·a accentuat cu timpul, fapt care il determină să nu accepte termenul de 

. dacoromânl1 comunl1, ci pe cel de "dacorom/ini1 primitivii" (p. 143). 
Urml1toarele patru capitole analizează graiurile dacoromâne, 'incep/lnd cu secolul alXm·lea şi 

terminind cu secolul al XX-lea. 
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1 Primul (secolele al XIII·lea .. afXV-lea) face referiri ru exclusivitate privind foneticll, pentru 
secolul al XIIHea. fiindcA atestArile morfologice şi lexicale sunt rare şi provin, tn mare măsură, din 
documente slavo-romăne. ln urmatoarele două.secole faptele sunt mai numeroase, dar nu suficiente 
pentru generali$i elocvente. Concluzia este aceea Că inaintea secolului al XVI·lea putem vorbi de 
doua m.ari sub4ia1ecte; unul no,.dt (o parte 1\ Olteniei. Banatul, Transilvania şi Moldova) şi altul 
sudic (Muntenia propriu-zisă şi o parte Il Olteniei). Dacă ultimul se caracterizează "printr-o relativă 
unitate" (1'. 147), primul, cel nordic, prezintă "o oarecare discontinuitate teritorială" (1'. 147), din care 
ar rezulta trei graluri: bănăţean-hunedoreen, ardelean de nord şi moldovean. 

în secolul al XVI-lea lucrurile stau altfel. datorită, în special, textelor româneşti care apar în 
număr mai mare. Trăsăturile caracteristice sunt mai numeroase şi ele aparţin deopotrivă celor două 
subdivtziun! ale dacoromânel descoperite de Ion Gheţie în această perioadă: nordic (Moldova, 
Transilvania de nord şi Banatul-Hunedoara) şi sudic (Muntenia şi o parte din Oltenia). Există însă 
'intre aceste tipuri de subdialecte o serie de graiuri de tranzitie, cum ar fi cele din Oltenia de vest şi de 
nord, Transilvania de sud-est şi Transilvania de sud-vest. 

în secolele al XVII-lea -al,XIX-lea (-1850), in cadrul dacoromânei se fac simţite aceleaşi 
două subdialecte, cu zonele de tranzitie amintite mai sus, eu observaţia esenţială că În această epocă 
multe fenomene fonetice şi morfologlce munteneşti "tind să se răspândească spre nord cu cât ne 
apropiem de sfârşitul ei" (p. 160). 

Capitolul al cincilea al acestei părţi discută probleme legate de Graiurile dacoromăne În 
secolul al XX-lea. De la bun început, Ion Gheţic nu este de acord cu unii dilectologi (O. Weigand, 
Emil Petrovici, R. Todoran, Ion Pătruţ, Ion CoteanuŞt, Giosu ş.a.) care împărtăşesc ideea existenţei a- 
trei SaU cinci subdialecte ale dacorornănei, păreri personale, care ridică "un grai sau altul la rangul de 
subdialect" (1'. 162). În aceeaşi ordine de idei este şi mai incorectă încercarea de a demonstra că pot 
avea acelaşi statut şi graiurile.dinOltenia, Transilvania şi Oaş, cum au încercat să demonstreze 
Gr. Brâncuş, V. Frăţilă sau Dorin Uriţescu, 

Concluzia lui Ion Ghetie, pe care o acceptăm şi noi, este clară şi reproducem pentru edificare 
un citat din finalul cărţii: "Nu ni se pare de aceea exagerat să susţinem, pc baza materialului de limbă 
examinat, că segmentarea Dacoromâniei 1n două mari arii (nordică şi sudică) continuă să se păstreze 
şi astăzi. Până ce se va tntreprinde o cercetare temeinică, bazată pe criterii metodologice riguroase, 
asupra repartiţiei graiurilor dacorornâne în secolul al XX-lea, ne socotim îndreptăţiţi s dăm credit 
opiniei lui A. Philippide, împărtăşită şi de Iorgu Iordan, conform căreia dialectul dacorornân cunoaşte, 
În momentul de faţă, două mari subdiviziuni dialectale" (p, 167). i 

Cartea se încheie cu unele' Abrevieri bibliografice riguros selectate, iar fiecac capitol este 
Insoţit de Note utile şi temeinic Întocmite. . 

Lucrarea poate fi considerată un model de redactare şi prezentare, o reuşită' incontestabilă în 
dialectologia istorică, ceea ce evidenţiază, o dată În plus, calităţile unui speCialisti de primă mărime, 
cel care, cu ani În urmă, ne-a mai oferit volume, studii şi articole de rcală valoare. Este. În acelaşi 
timp, şi o provocare adresată specialiştilor de a incerca să clarifice o problcmă dilicilă, îllCă 
nerezolvată În totalitate. Poate ar fi trebuit, În final, măcar un Indice de nume, dacă nu şi unul de 
cuvinte şi forme. 

Ion Nuţă 
Institutul de Filologie /?omână 

"A. Philippide" 
laşi, sir. Codrescu, nr. 2 I 

ŞTEFAN AVÂDANEI, La inceputa/ost metafora, Iaşi, Editura Virginia, 1994,270 p. 

Istoricul pre7.entator al metaforei, anglistul Ştefan AVll.danei, se situeax.l!. in însuşi centrul 

limbajului teoretic când propune comentariul metaforei din perspectiva simiHtudinii şi Il contiguită{ii, 
privind conceptul referenţial in evoluţia sa istoricii. Cele zece capitole ale Cărţii, scrise, in anul 
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universita.r 19919931l1Universitatea Yale din New Havel, propun In trei paragrafe initiale definitii 
ale omului, vietii şi lumii, pentru II scoate in evidenl! importanţa verbului afl, 

Comparati a, legată prin juxtapunere, analogia, substituirea, lnvenţla şi strategi,! metaforei 
pornesc, din valul perspectivelor lărgit metaforice. In toate domeniile. Tensiunea metaforei se aş/lZA 
logic în domeniul transferului pentru reroncicnl, dar ca este şi un instrumentneeesar creaţiei sau un 
tiran ale cărui capcane mito-poetice sunt dificil de evitat. 

întrucât prin metaforă Ştefan Avădanei doreşte "să impace oamenii şi pietrele" (nu se ştie dacii 
oamenii intre ei sau pietrele intre ele), calitatea esentiala li acestei lucrări stă In explicitate şi In 
capacitatea de Il concentra informatiile din domenii diverse ale culturii, oferind o carte nu doar plină 
de elegantă. dar şi utilă şi nu lipsită de umor. Iniţierea in domeniul literaturii ne "transportă" dincolo 
de fenomenul obişnuit şi dovedeşte că semnificaţia textului poetic porneşte de la metaforă şi 
. circumscrie in poiein şi mimesis imaginarul contemporan. 

Procesul de semnificatie şi iconicitate al metaforei poetice devine, In aceasta carte, un semnal 
ce obligă receptorul sti intreÎI1 câmpul magnetic ai literaturii universale, În aproape toată poetica 
omenirii - concentrată şi transfonnijtfi într-un singur text _., dar mai ales să se integreze In viziunea 
noastră asupra vieţii: "În cazul celei din urmă translaţii.> al metaforeiflzionomice să spunem - 
înlănţuirea este mai complexă: actorii se identifică sau încearcă să se identifice cu personajele, 
personajele trimit la persoane din atara scenei, împrăştiate în timp şi spaţiu, iar spectatorii, prin 
aceeaşi «suspendare a neîncrederii», participă emotional şi intelectual prin. sau alături de actori; 
principiul dramaturgie mobilizează În marea lui metaforă nu numai mimesis-ul e : ci şi catharsis-vi. De 
aceea şi metafora interpretării sau jocului. teatral, pc diverse tipuri de scenă şi în afara lor, împreună 
cu masca, dcghizarea, prefăcătoria, disimulareaşi celelalte a ajuns să fie considerată _. sau să :;c 
dovedeascăe- periculoasă, implicând adesea schiz.ifrcnia" (p. 61.-(2). 

Ironia toarsă prii. re trimitcrilc erudite şi capacitatea de a asambla sfere dificile ale acestui trop 
determină intersecţia metaforei cu psihologia. filosofia, cibernctica, ştiinţa, educaţia şi ... religia, 

Tensiunea textului se vădeşte In accată opţiune, În care metafora revclatoric, cu model in 
textele lui Blaga, este comentată din perspectiva retoricii religiei, Într-unu! dintre cele mai interesante 
capitole ale cărţii. Cadrul interpretării rndafo(eic:;\c lumea negatiei, magia verbală 
confruntându-nc. O dată Cu mitul, cu verbul iniţial. Caracterul cmblemetic al metaforei rdigioase este 
doar osecvenţă În construcţia În spirală a textului, în general structurat pc două dimensiuni: a. 
instrument de lucru pentru filolog}: b.În particular, un proces de comunicare a cercetatorului 
Avădanei cu el Însuşi şi cu marii înaintaşi, începând eu Aristotel şi eontinu,lnd eu 1. A. Rlchard:;. 
K. Burke, N. Fry..:, P. Ricoeur. 

Întâlnirea cu ideii..: din textul lui Ştefan Avădanci arc avantajul de a deschide drumul Cittre 
hora Îelelor, dMsul împreună eu retorica mctafor..:i în..:orporfll1du-ne în lumea imaginarului, d"r şi ·in 
aceea ..:urasieă, dacÎl reuim să ne elib..:răm de vClja infinita a textelor ch..:mate şi obligat..: să 
del1ncască începutul metaforei, ca să ne apropiem nu doar de semne scrise pclik, ci mai ales de 
semnele scrise În noi. 

Noemi Bomher 
Facultatea de Litere 

Universitatea "AI. 1. Cuza" 
laşi, Bulevardul Copou, J 1 

CARMEN VLAD. Sensul. dimensiune esenţială a 
214p. 

Cluj-Napoca. Editura Dada, 1994, 

Cartea c;lolUnnei Carml,ln Vlad. repre7"Cntantă de valoarea şCQlii iin/ţvistice clujene, ne propune 
un discurs ce se dOfl;:şte 11 fi citit Pll verticală, oferind, simultan, un demers teoretic asupra categoriei , , 
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de teMI ş! asupra instrumentelor de abordare, precum şi aplicarea ideilor teoretice 'in analiză şi 
interpretare, 

Fără orgoliul unei orlglnalităti obligatorii, autoarea enunţă critic şi sintetizează .- sub semnul 
semioticii şi al lingvisticii  cele mai importante teorii textualiste, având la îndemână o bibliografie nu 
doar bogata, ci şi adusă, firesc, la titluri de Ultimă oră, Cartea reprezintă o concreuzare a studiilor şi 
cercetărilor realizate de autoare În ultimii zece ani, în acelaşi timp constituindu-se ca o reluare şi 1} 
continuare, din perspectiva unor principii noi, a lucrărilor şi studiilor deja publicate', 

însoţite de motouri fermecătoare, [ucându-şl bine rolul de captatio benevolentiae, cele patru 
capitole - .Pulsul" actual al lingvisticii, Bazele semiotice ale textualttăţii, Elemente de analiză 
lingvistică a textului, Sensul, între evanescenţă şi prezenţă - construiesc un discurs coerent şi unitar, 
oferind informaţii riguros selectate, citate cu funcţie explicativă şi argumentati vă, scheme condensate, 
catalizatoare de sens, chei originale de descifrare şi înţelegere a textului literar. 

în primul capitol, după ce stabileşte raportul existent, diacronic, între text şi lingvistică. 
autoarea prezintă circumstanţele ce au influenţat evolutia lingvisticii din ultimele două-trei decenii, 
comparând epoca actuală cu aceea din anii '60: "A stabili O anumită similitudine a perioadei actuale 
cu starea lingvisticii din jurul anilor 1960 nu mi se parc hazardat" (p. 13), şi indicând tendinţa 
constituirii unei teorii generale a comunicării. 

Pornind de la dialogismullui Bahtin, parafrazând concepţiileliteraturii tcxtualiste franceze din 
ultimul deceniu, autoarea simte nevoia unei clariticări terminologice şi de semnificaţie, punând, 
alături de Eco, semnul egalităţii Între text şi discurs, pentru a putea releva în continuare "aspectele. 
teoretice mai importante ale textologiei actuale'". Pe linia lui E. Coşeriu, se arată specificitatea 
semantică a textului şi caracteristicile lui (caracterul reticular, cel interferenţiaţ, cel pluricodic sau 
volumnic şi cel sinergie), pentru ca În partea ultimă să se facă descritli'ea/imcţionilrii enunţului, pe de 
o parte, ca .mărturie" a textului (mărturie a unui text şi nu semn al unei propoziţii, din cauza 
incompletitudinii in sfera scnsului), şi, pe de altă parte, ca text complet. 

Cel mai larg capitol este tel în care sunt prezentate elementele de analiză lingvistică a textului, 
Împărţit in şase părţi ce actualizează oscrie de modele de analiză şi interpretare, autoarea notând că 
pentru cercetarea sensului textual este nevoie de surprinderea "tuturor tipurilor de relaţii: pragmatice, 
semantice, în toată complexitatea lor" (p. 68), cu accentuarea perspectivei semantice necesare. Din 
această perspectivă, sunt detaliate coeziunea textuală, configurativitatea seniantică. referinţa, 
coerenţa şi giobalitatea, ceea ce facilitează receptarea distinctiilor ele finete pe calc autoarea le face 
prezentând statutul textual-narativ al persoanei Întâi şi textul poetic, surprins in.dinamica semiotică. 

Se face astfel legătura cu ultimul capitol al cărţii, constituit din .Jectura" textologică a trei 
fragmente de operă literară: Replici de M. Eminescu, aşezat sub "grila analitică texrologică", Lseifeţe 

! 

1 "Considerăm' textul un produs eminamente verbal, în acelaşi timp parte a unui proces 
semiotic complex şi reflex ai acestuia" (p, 27). 

2 Carmen Vlad, Semiotica criticii literare, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
1982; cadem, Perceptive Levels in a Stratified Representation of Text, în R.R.L, XXVII, J 982, nr, 4, 
p. 315-323; cadem, Sensuri 91 funcţii ale persoanei Întâi În textul narativ: Hanul Ancuţei, în vol,' 
Semiotică şi poetică (2), Textul şi coerenţa (ed. Carmen Vlad), Cluj-Napoca, 1985, p. 104·-141; 
eadem, Romăflisch: Textlinguistîk, în G, Holtus, M, Metzellin, C. Schmidt (eds.), LexiC(n der 
Romanistiscltell Linguislic. voI. fII, TUbingen, Max Niemeyer Verlag, 1989, p, 126-137; Cimncn 
Vlad, Emma H.mlian, Textual Semio/ies of Proper Names in Romania/! Poeti:)!, în "S, Ellfl1pean 
Journal for Semiotic Studies", Wien, Barcelona, Budapest, Pctpignan, 1990, p. 339-354; Carmen 
Vlad, Emma Tămîian, Numele propriu in dimensiunea sintactică a textului poetic, În CL XXXV, 
1990,nţ, 2, p. 153-159 .. 

3 Auto!\fea "convoaca. tn instant" pe ,. Lotmall. Ch, S. Pierce, N, Chomsky, R Coşeriu, 
Harald Weinrich. E, Benveniste, Van Dijk, Pettili şi Oii vi Beaugrande şi Dressler, Deledalle, Ochler, 
Mariana Net, L. Thban şi Em. Vasiliu, prezenţi. alături de alte nume, de-a lungul Intregului demers 
teoretic,' , , 



de LUCÎ3tl. Blaga - t 
Ancup?t de M. SadOVI>lMtI, ale carui 
valorilof persoanei întâi. 

Ceea ce conferă deplina strălucire .temel1luhli 
sunt concluziile spre care, cu eJl:lgantă şi ne 
statutul 'emiolin8vistic al textului verbal ... lel\.tul constituindu-seîn 
a limbl\iului, şti.ll'licomunicativă a !;Iţlt,stuia, (1'1. 
teoriei textului ca "baston de argint", 
cuprinzl\toare şi deschise, ÎI1 "inţelegerea lumii în 

Parcurgerea acestei nu satisface doar curiolitaU,:!l intelectual.culitug1l,l 
generozitaw P!ă(;efea lect\.lrii unui {meta)teltt, 

Gabriela Haja 
inlilitutul de Filologie RomtlhiJ 

"APhilippide" 
laşi, str. Codrescu, nr.2 

STEUAN DUMISTRĂcEL, În colaborare cu DOINA HREAPCĂ . şi ION-HORIA 
aJRLEAN\!, (incheia dialect'l/l!. ca [ormă de comunicare, laşi, Editura Academiei Române, 1991, 
454 (1, 

o echipă de dia! ctologi, constituItă În urmă cu care Il enlctua.t anchete în zona  
sud a Moldovei, finalizează tnultimîi ani lucrările ale disciplinei (atlasul şi 
şi ne oferă acum o lucrare nouă, unică În domeniu .din mai multe puncte de vedere. Mai întâi, spirittrl 
de .echiţ>â, consoliclat 'In ani Îndelungaţi de cercetare şi de aşteptare li momentului favorabil 
va!orifjcare<l deplină a mnncli, ma! puternic decât relaţii de "coiaCvrare", asigu!'ă 
deplilll1 a !,Inei Cărţi, ati\t de conţinuI, cât. şi in expresia astfel tneât contribuţia fiecăruia dintre 
cei trei autori, indicată la p .' 35-36, se sub conducerea competentă şi 
discreta a luiStelian Dumisuăcel, personalitate bine conturată il. dlaleetologiei româneşti. În al doilt!l\ 
rând, cartea pe care oprezentăm nu este curs sau .,tratat"dedialectologie 
1.1;1:\11 .didactiC, deşi ealitătile unui asemenea (sisternatizare SIlU accesibilit.ate) ntt-Î lipsesc, 
dimpotrivl!, o recomandă mal interesaţi de eunoaşterea acestui domeniu, In acelaşi timp arid 
prin maximă specializare, dar cu de deschidere culturală, dacâ existflI.lI'lce!lena 

unor p()sitjilitl\ţi. Lucrarea nu este un "bHanf, ci un "eseu" (1'. 35), 
propunândtl-şL cu modestie, doar semnalarea unei cu 9"Cent pe aspectele teoretice şi 
metodologice dialectale, dat tealizând rtlult.mai mult, oaatentieă lntrcdueere in .ştiin\a 
uneori arta) dea comunica, intr-o li interumane. In al treilea 
fJroblematica noului volum se rOOI'l!c unde () disciplinl1 tigtitos delImitată se 
tntAlneştecu ideile fertllizatoarc ale O alta. tr!l<;i1turll. care eonferă o pregnanta 
originalitate acestei nci contribuţii de cercetare (şi nu 
didactică), atât a celor treÎ Pop. 
In primul SeXtii li 
flealizl\rilof europene, fa\'(lI'1izata 
ldnguarum şi 
valoare  lifgument sau 
fl1lU!.eeze, belgient $11\1 spaniole, 
ptegnantli notA persomdl1, 
Claritatea ş\ ordina se trrulsptlfl 
in. , adevîlmte expediţii tfll:l'"UfI 
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(indeosebi tn Jurnal de Qflche'td), rellliz4ndu-se astfel (1 perfonnanţli tn literatura noastra ştiinţifică. 
Rareori c carte atât de densă in abordllri specializate. şi nu dintre cele mai simple, se citeşte cu atât 
folos de cunollŞtere. diU' şi cu reală plăcere Il lecturii. 

Un reumat. fie şi foarte parcimonios. al unei asemenea luc1'll1'i, dificil de realizat când 
numerose probleme merit Il fi mllcar mentionate, nu este nici comod pentru recenzent şi nici foarte 
util pentru.cjţjtor, ClIŢe nu se poatedispensa de concreteţea faptelor lingvistice, de detaliul 
semnificativ şi de .alte elemente re.zultate numai din experienţl\, ca modalitate de cunoaştere. De 
aceea, vom semnala doar cteva linii de forţă ale câmpului de probleme pe care le organizează, ca 
într-o radiorafie. n(lUaapllŢiţi", e<iitl;uialâadialectologilor ieşeni. 

Ştructurat in (:iouăpllrti de întindere aproape egală şi "echipatâ" cu utile instrumente de 
consu!tareşi info\1ll8fe(Pipliqgrafie1 indici şi anexe), lucrarea pune În cumpănă dreaptă abordarea 
tehnicA a temei. $us\inl,l!{\cu siguranţă deStelian Dumj!itrăcel, şi un bogat materialc,0ncret, cu valoare- 
(,{qcumentară. jntntreulei, cartea se vrea o aotoanallzăş! oevaluare critică a rezultatelor la care a 
1\Î.l.lns, dupâ o experi\ln\ă de· trei genera.tii, ancheta dialectală, dar nu ca "bilant" al eficientei metodelor 
(,{e. anchetă (p, 34}, ci ca provocare asupra unei probleme episternologice de sorginte coşeriană: 
evi4entierefl compebnll,li Hnvisticea vorbitorilor atât din perspectiva facultăţii de cunoaştere, cât şi 
dina.ceea a fl.lcultătii de a gândi, prin e(ţ-,nul de "gramatlcalizare" la care este solicitat informatorul în 
(ladrul unei relatii illter\Jl"ane al.ât de rate, care este ancheta diălcctală. . 

Problematica principală a lucră.rii se pune cţlpregnan\ă în a treia generaţie a cercetărilor 
dialctale,d\Jpa depfişircllconpep\iei despre. anchetă ca metodă de "prelevare" a materialului. 
li/lgvistic prin"traduccre",matrial prillPare se manifesta doar competenta idiomatică a-vorbitorilor, 
adică acea capacitate a infonnatorilor. de a .ştl să vorbească o anumită limbă (in speţă, dialectul 
invesţigat), Deşinumeroaseielemenle .alc unei noi abordări teoretice porfi descoperite şi În practicile 
de anchetă ale unor cercetători mai vechi, care au ilustrat în mod remarcabil metoda "Wtirter und 
Sachen" (lll noi, de pildă, O. Dcnsusianu, S. Puşcariu, Sever Pop, E. Petrovici), abia în faza realizării 
NALF şi NALR ancheta dlalectală este concepută ca "formă de comunicare", În cadrul căreia se 

studiaZli nu nurnuivarielatca diatiipiciia .limlnţjlllui, ci şi, din perspectiva psiholingvistică şi 
sociolingvisticll,cOInpetenla expresiva a. subiecţilor, capacitatea lor de a adecva vorbirea la 
circumstanţele bine determinate de rclapa specială care se shlbileşte, printr-o convenţie de lucru, între 
anchetator şi i!)formator. '. 

Pagini substanţiale sunt consacrate diverselor probleme nou apărute în anchct'l(dialcctaIă din 
perspectiva propllsăde. această cercetare: . uţiHzarca magnetof0I1111ui. care flcilite[ă cunoaşterea 
tuturor relaţiilor şi silulIfiiiorce apar Între actantiiinterviului dialectologic, cu ditii1Cţii importante 
indiend avantajele faţă de ancheta tradiţională cu chestionarul; atentia acordatrlspaţiului şi timpului 
comunicării;evidenţierea problemelor specifiee bilingvismului;virtuţile stimulative ale)nregistrrtrilor 

penttustudiul interacţiunii lingvistice În interviurile având ea scop realizarea unor etllO" şi .\ociote.we. 
o .. 1l1t1i atentie specială este acordată unei probleme esenţiale În ancheta dialectali'l. aceea a 

rapotlurilor dintre limba literară şi graiuri sau dialecte, aşa cum se manifestă. in atitudinca subiccţilor 
faţă de proprialof vorbire. Cu ample referiri .Ia experienţele dialectologiei străine (îndcosebi francc7.e, 
italiene .şi. germane, adesea divergente in.praetici şi concluzii), subeapitolul Comunicarea asupra 
instrumefttului dnJomunicare prezintă evollliiaconcepfiilof asupra naturii raporturilor menţionate şi 
diversitatea situatiilor de cercetat, cu interesante constatări din punctul de. vedere al sociolingvişticii şi 
psihoHngvisticiL Suntmenţi6nate, de pildă, comportamentul informatorilor fală pe convenlia dp lucru 
a anchetei, gradul de eon$tientizare Il diferentelor dintre graiul lor obişnuit şi normele limbii literare, 
tendinţele conştiente sau spontane de "arhaizare" sau, dimpotrivă, de "literali zare" a exprcsiei, 
influellţl1vArstei,ocupâţiei, Statutului social, experienţei de vlaţli şi gradului de instrucţie asupra 
comportamentului lingvistic. Sunt consemrtate diferenţe de comportament, cu motivaţii sociale, 
tlultttrrue sau temperamentale, tntre Î11fonnatorii din Moldova şi cei din alte prqvincii istorice 

romArteşti sali dinttesubieclil solicitaţiţ)entl'ti texte dialectaleşicei utilit.aţi in anchetele pelltnl aUase. 
De 11 Indiscutabill\ utilitate, pentrU toţicercetătorU de teren, dar indeosebi pentru cei care se 

ini\iazl\ tntt-o Mtmene& aventurII. a cunoaşterii, este un amplu capitol (p. 70-122), o iltentic!l 
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introducere În cercetarea dialecWlogică, cu valoare degidtehnic, consacrer ilspectelor pracţlQe 
anchetei dlaleetate: stabilirea relaţiilor cu oficialitAtile şi cu intelectualitatea locală, ipl'ltinca,rflj,\ ..  
selectarea informatorilor şi motivarea lor complexă (materială, socială, psiholqgicâ), crl;ar 
condiţiilor de lucru, pregătirea ambianţei şi convenţiile de colaborare, caracteriz!\rile. subiectilor 
corespunzători sau, dimpotrivă, li celor mai puţi» perfonnanţi, dar acceptati totuşi din lipsa "/lei 
alternative convenabile, în funcţie de capacităţile intelectuale şi lingvistice, in primul rând, dar şi 
condiţionările profesionale, de vârstă, sex, instrucţie şcolară, autoritate morală. Pe de altă parte, SlIn! 
definite calităţile indispensabile ale unui bun anchetator, care dat! autorilor acestei lucrări posibilitaţa 
unor ample exemplificări, Intr-un registru larg, variind lntre colaborarea perfectă şi ostilitatea 
periculoasă, între realitatea dramatică şi comicul pur, tntre eficienţa maximă şi efortul steril. Armliza 
critică a chestiouarululşi a modului de a-l utiliza În anchete, a avantajelor aparaturi] de inregistrare şi 
a implicaţiilor deontologice ale unor abuzuri (ancheta "spion") dovedeşte o cunoaştere temeinică şi o 
apreciere judicioasă a valorii izvorâte atât din experienţa proprie, cât şi dintr-o rppll1 bibliografie 
europeană. Prezentarea unor anchete experimentale efectuate 1n 1974, cu scopul provocării şi 
cuantificării competenţei expresive a unor subiecţi În spaţiul dintre registrul literarşi cel dialcctal al 
vorbirii (p. 122138), ca şi lrcturile înregistrate ale unor texte de limbii literară, inovaţii şi premiere în 
domeniu (1'. 138-142), suru elocvente pentru maniera elastică şi lipsită de dogmatism În eate se 
valorizează posibilităţile variate ale cercetării, atunci când metoda adecvată.scopului, 

Deosebit de instructive sun! constatărilc, concluziile şi recomandările care rezultă' din 
evaluarea materialului de anchetă, pentru cunoaşterea posibilităţilor reale de 11 Înregistra vorbirea 
populară (p. 143-- 190). Dacă în domeniul lexicului contrastul dintre gândirea concretă şi cea abstractă, 
în general mai bine studiat şi cunoscut, este mult atenuat de nivelul instructie! şcolare şi de Inzestrarea 
intelectuală a informatorilor, iar fonetismele sunt cele dintâi conştientizate ca regionale SUI populare, 
pc terenul gramaticii, in 'eoscbi almorfologici, surprinderea "normelor" dialectale este foarte dificilă, 
informatorul fiind (suprajsolicitat "să gândcască asupra felului cum vorbeşte" (p. 148). Formularea 
pluralulul substantivelor (p. 153-158), obţine ca formelor verbale (p. 159-·17Q) prilejuiesc informaţii 
dintre cele mai interesante privind mecanismele logice ale gândirli şi inventarul de forme al limbii, 
Nu sunt neglijate nici problemele sintaxei graiurilor (p, 170·173), deşi domeniul este Încă departe de 
a fi cercetat şi evaluat cu acelaşi interes sau cu rezultate. comparabile eu cele din fonetică, lexic sau 
morfologie. 

Amplul material documentar din partea a doua a lucrării, În care contribuţia l:clor doi 
colaboratori, Doina Hreapcă şi Ion-Horia Blrlcanu, .cstc demnă dc o subliniată apreciere, ilustrc871i 
principalele probleme teoretice mai sus semnalate. Experienţa practieăa autorilor a impus adecvarea 
chestionarului la exigenţele anchetei, atât sub raportul conţinutului, corijând diverse erori, cât şi sub 
raport tehnic (schimbarea ordinii Întrebărilor, modificarea enun\ului, evitarea anticipării şidecî a 
sugerării termenului căutat etc.). Cercetătorii ieşenî [lU preluatşugestii, reguli, observaţii şi pr,)ccdee 
de anchetă datorate Îndeosebi lui Sever Pop şi lui Emil mereu invoeati cu distinsă preţuire, 
sau au inovat, contribuţii proprii fiind semnalate Cl! modestiei şi măsura cumpănită II 
importantei lor. 

Ultima sectiune a lucrării, un Jurnal de anchetă, dezvălUIe virtuţi puţin obişnuite în literatura 
de specialitate, caracterizată prin specializare extremă, li faptelor, precizie a dcrtJonstmţiei şi 
proprietate Il stilului. Definitivat in cioul\. etape (1976-1977 şi 1993-1994), prelucrând note şi 
însemnări din caietele de andl(te efectuate între Mii 1967 şi 1972 (in unele localităţi cercetarea fiind 

reluatl\ de mai multe afişi chiar la distante apreciabile in timp, În 1977 şi 1994), cuprinzând 
informaţii. indeosebi despre infom1atori, utilizate şi În volumul intmductiv ia NALR .... Mold01la şi 
Bucovina. Date despre localităţi şi ifţformatori, publicat în 1987, Jurnalul, iucare toti <;ercet!l.torii de 
teren (folclorişti şi geografi, toponimişti şi etnografi)vof câte ceva din propria lor experientă, 

citeşte cu Înteres şi nu de puţine ori cu pllicerea oferit!\ secvenţe cu calităţi literare aU1Cntice: 
Scurte oatâţiuni, Care au ritm şi semrlif1caţie, numeroase portrete, sumllf, dar incisiv c()nturate, destule 
scene tipice pentru anii !:n care $-au efectuat anchetele, toate puse tnpagini1 cu o detaşare pe cltre () 
aduc retrospectiva şi spiritul de obiectivitate al cercetlltorului, dar şi cu secretele anul!) ale "rl1zbun!\tW' 
pentnl toate mit.eriile pl'icinl.lite de oameni $i "timpuri", singurele la 'Indemina celui cU \locaţie pentru 



--"-"""_._- .... ""_._--- seama, umorul. Pe fundalul satelor de tot felul, înstlirite sau 
nnelor ploioase, străbătute cu "venerabile" autobuze sau tn 
le, se perindă figuri caracteristice ale a:nilor evocari: primari, 
"de la centru", militieni suspicioşi şi abuzivi, intelectuali ai 
vanitoşi şi la "necalificati" cu "pretenţii", şi, tn primul rând, 
tiri forestieri, brigadier! de la C.AP. şi navetişti la şantiere 
, naratori de excepţie şi antitalente înnăscute, parteneri de 
t pronunţia cutărui cuvânt era sau nu cu gifl6ng sau, şi mai 
ui apelativ. Numai spaţiul limitat al acestei prezentări ne 
: şi pasajele elocvente, dar nu ne putem reprima dorinţa de a-l 
.1 instructive cărţi, străbătănd uliţele întortocheate ale unui sat 
nutată de la gazdă şiavând în loc de şa o ... bască veche, fapt 
s eminescian "Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată", sali pe 

v .. ',,, Uw ,,,. ,'" ,, , F' "" ., __ • __ nunţa pc cercetători că "nişte· persoane de femei" solicitate 
pentru înregistrări aşteptau afară, sau pe cutare nevastă care refuza orice colaborare "ca să nu le facă 
salariul" dialectologilor, invitaţi prin gura satului "să meargă la muncă". 

O carte în acelaşi timp riguroasă şi agreabilă, sinteză cu valoare de introducere În tehnica 
cercetării diatectologice, dar şi noutate prin perspectiva originală a abordării unei discipline vechi, 
lucrare unitară prin concepţie, constructie şi stil, deşi realizată In echipă, aşteaptă atât pe criticii 
avizaţi şi "eârtitori", cât şi pc invăţăceii gata oricând să pornească pc bicicleta cu bască în căutarea 
pronunţiei cu diftong, 

, 
Mircea Ciubotaru 
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, ,1 
Indelungata experienţă de dialectolog, ca şi deschiderea spre discipline conexe cu lingvistica 

(istorie şi demografie, sociologic şi psihologic, etnologic şi folclor), capacitatea de a distinge cu 
luciditate oportunităţi le şi urgenţele în cercetarea ştiinţifică, dar şi sensibilitatea pentru traurncle pe 
care istoria le provoacă mereu indivizilor şi colectivităţilor dau roadele aştepjatc în ultimele cărţi şi 
studii ale autorului, bine cunoscut deja pentru contribuţii foarte specializate la realizarea marilor 
proiecte ale cercetării româneşti (/VALR. Moldova şi Bucovina, DLR, serie nouă) şi europene (Atlas 
Linguarum Europae, Atlas Linguistique Roman). 

Cartea pe care o semnalăm acum îşi propune un obiectiv. pe cât de modest delimitat şi 
formulat, pt;: atât de important şi de presant: identificarea şi "amor!jarea" pentru forurile ştiinţifice, 
pentru oficialităţi şi opinia publică a proiectului Arhiva satelor dispărute din România, sugerat de 
initiativa belgiană Operation Yillages Roumains, declanşată în mai 1988 şi continuată şi după 

• decembrie 1989, proiect conpeput însă in tradiţia metodologică a Şcolii sociologice a lui Dimitrie 
Gusti. Iniţiativele autorului in această direcţie de cercetare sunt mai vechi (v, Anexele 1-3), dar cu 
puţine şanse de a provoca un efect pozitiv atât in iunie 1988, când furia demolatoare fi vechiuiuhcgim 
nu putea admite. nici măcar aluzii .Ia fondul chestiunii, cât şi în perioada imediat postrevoluţionară, 
când Academia Românlt îşi redeflnea ezitant şi, uneori, eronat priorităţile şi strategiile. Lucrarea de 
faţă Se structurează, aşadar, ca un dosar de probleme şi fapte care Îşi aşteaptă Încă cercetătorii Într-un 
demers coerent, st.atornic şi Înstituţionalil.at. 

Partea 1. a volumului schiţea71i etapele tn care agresiunea asupra satelor se dovedeşte şi se 
cOţ\tureat.,\ prin aCţIuni pla:nificate ale politicii de industrializare, de "sistematizare" şi de "apropiere fi 
satului de ora$", concretizatApl'in str!1mutll.ri de vetre de sat, dezafectll.ri ale utilitătilor ,p.ublice, 
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inrQiclia. de it constril! SiW repara case, licarcturi şi chiar garduri, demolări bl'\,ltale, eu conseci'1lt1 
Itdcsa tragice I'cntl'uvil\ÎI1.şi sufletele oamenilor. Autorul. nu contesta, il'! principl, necesitatea sau 
utilitatea IJIlOf dezvoUa.rÎ. io(:justriale. dar insistă asupra legalităţii şi rationalitAtii IlApr 4i$emenea 
progi<.IIT1e, care ar trebui şă aibă III vedere. şi importantele (uncQrÎ gravc:le) lor consecillltl ecolQgice şi 
social-umane. Aşadar. sunt reamintite strămuţăl'ilc impusc de realiZlll"etl hidrQCentralelorşi umplerea 
lacurilor de acumulare de la Bicaz ( 1954-1958), de III POrţile de Fier. de ţeSlllarizarea PrutulllÎ prin 
acumularea de la Stânca - Costeştl şi altele. Se adaugă, desigur. satele strămutate 1n urma unor 
inundaţii, precum Sceposenji şi.Zbieroaia din judeţul Iaşi, În 1969, sau aşe<r.ări din Delta Dunării. 
Activitătile de salvare a unor vestigii materiale şi de conservare a datelor demografice, etnografice, 
folclorice sau lingvistice n-au lipsit (cf. p. 25-28), dar nici nu ş.au remarcat prin duratll. 
completitudine sauapl'Ofundare a consecintelor sociale, culturale sau psihologice asupra 
expropriaţiler şi strămutaţi lor. Pentru comparaţie, este amintită experienţa germană din hUldul 
Renania de Nord - We.>lfaJia (zona Aachen - Kăln - MOnchengladbach), unde necesitatea exploatării 
la suprafaţă a cărbunelui a impus strămutarea unor aşezări, operaţiune atent supravegheată Într-un 
cadru. legislativ adecvat, având în vedere şi consecinţele operaţiunilor. 

O nouă etapă în acţiunea de distrugere a satelor româneşti, motivată de propaganda dlctaturll 
ceauşiste prin programul de "modernizare", debutează În anul 1974, când incep demolările unor sate 
din nordul Bucureştilor, fie pentru acapararea unor zone de agrement pentru nomenclatera comunistă, 
În zona Snagovului, tie pentru extinderea aeroportului Otopeni. Dimensiunile şi gravitatea planului de 
"sistcmalizare" se conturează însă în deceniul al nouălea, clindun prim proiect prevedea desfiinţarea a 
şapte sau opt mii de sale (trei mii, într-o evaluare mai ."realistă") din cele treisprezece mii existente În 
anul 1984. În mod demonstrativ, violenta impactului a fost resimţită tot de aşezărlle din Sectorul 
Agricol Ilfov. dezavantajat de vecinătatea capitalei. Ceea ce caracterizează această etapă este 
intronarea abuzului şi axamavolniciei, comparabile cu brutalitatea demolărilor bisericilor şi clădirilor 
istorice din Bucureşti. Nici un scrupul pentru legalitatea şi oportunitatea expruprierilor, nici 1) "griJa 
f11\11 dco!11", nici o intenţie de salvare a n .cmoriei etnoculturale, lingvistice sau de altă natură. 
Instrumentul principal al acestei acţiuni era buldozerul, ajutat adesea de obligativitatea 
autodcrnolărilor. Orice formă de protest public era considerată o infracţiune politică şi rcprirnată ca 
atare. Numai căderea dictaturii, În decembrie 1989, a limitat proporţiile unui dezastru Ila!ionalcu 
consecinte imprevizibile şi, poate, ireversibile. 

O perspectiva istorică şi geograficâ mai largr\ asupra unor fenomene similare are rostul de a 
caracteriza mai adecvat fenomenul românesc al dcpoplIlârii sau distrugcrii satelor. Autorul trece în 
revistă împrejurările strâmutării fermierilor irlundezi în secolul al XVII-lea, ruinarea fermierilor 
americani datorită presiunii economice din anii '30 ai veacului nostru şi îndeosebi adevăratul 
cataclism sQ(;ial al deportării "ehiaburilor" şi duşmanilor coleclivizâriişi coleclărilor dc produse 
agricole din îlltine J'(giulli ale fotci U.R.S.S., inclusiv din Basarabia, sub regimul stalinist. 

Partea a II-li. cea mai Întinsă a lucrării, se constituie ca o arhivă dc informaţii şi dc mrlrturii 
oralc ale unor locuitori afectaţi direct de fenomenul depopulării sau distn.tgeriiaţ;ezărilor rurale .din 
România şi Basarabia. Autorul nu esle doar un observator obiectiv sau un analist al proceselor 
isturico-sociale, ci şi un militant pentru o idee, În speţă aceea aC' salVării şi recupcrărHpatrimoniului 
satului traditional românesc. Astfel, sunt inventariate posibilît!lţile pe cure toponimia Ic.ofcră pentru 
reconstHuirea vechilor mişcări de populaţie (silişte pentru depopulări,sloboziile penttu eoloni71i.ri. 
numele care atesta transhumanta, "mirile" satelor, emigrl'trile arl;icleneşti) şi sunt COns.emrlate 
împrejurările dezafecH\rii unor sate În Irma unor alunecări de teren din judeţul DâmboYit sau 
inundatii .ale Prutului, SireWlui, DUnării, Someşului etc. Se atrage atentia asupra "disparitiei" unor 
sate prin mAsuri adnlinistrative (înglobări in aşezări mai mari, schimbări de nume),· se Încearcă o 
prognozA asupra cQnseeinţelor demografice ale reîmproprietăririi de după 1989 şi se evaluează 
rezultatele Şcolii sodologicea lui D, Gusti şi ale cercetărilordialectologice. Câteva anchete din anul 
1991, În sate de pe valea Pmtului, din România şi din Republica Moldova, efectuate 1n colaborare cu 

. dialectologi dela Chişinău, au constituit o primA tentativa de rcali7..ate aUllei "bănci de date", c;u 
mărturii orale despre modul in care S-au distrus câteva sate de inundaţiile Prutultli. in sfârşit, o 
reconsiderate a unor texte clasice pe tema contributiei satului la definirea speciticulQi naţional, 
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cunoscutele discursuri de receptie in Academia Română ale lui O. Goga, L .. Rebreanu şi L. Blaga, 
prilejuieşte şi o foarte interesantă decriptare Il valorilor spirituale traditionale in poezia lui Main 
Sorcscu (volumele La Lilieci). 

Autorul, dialectolog in primul rând, intrevede pentru viitoarele cercetări de teren adaptarea 
metodologiei clasice la exigenţele unei anchete de tip special, reeuperatoriu. Altor discipline 
(toponim ia, folcloristica, etnografla, sociologia, istoria) le revin obligaţii similare. 

Sate dispărute > sate ameninţate este un avertisment şi un inceput de arhivă, un act de 
cOl1şHinţll civică şi de responsebilitate intelectuală, 

Mircea Ciubotaru 

G!USEPPE MASn<OMARCO, Intradurion« a Aristofane, Roma - Bari, Editori Laterza, 
1996,222 p, 

Aristofan este cel mai important comediograf grec şi părintele comediei europene, Piesele sale 
reprezintă o frescă fi vietii politice şi sociale din epoca războiului peloponeziac, Alături de istoricul 
Tucidide, Aristofan ne-a lăsat cele mai strălucite documente literare despre societatea greacă din 
timpul democratiei ateniene, Volumul lui G. Mastromarco, tipărit la prestigioasa editură Laterza, 
dedicat vietii şi operei lui Aristofau, este un reprezentativ capitol de istorie a literaturii europene. 
Autorul procedează monografie: urmărind cadrul istoric şi cultural, realizând o remarcabilă analiză Il 
scrierilor lui Aristofan, redactând 1) scurtă istorie a criticii şi, apoi, '(tamplll şi utili'! bibliografie. În 
felul acesta, volumul devine un instrument critic esenţial pentru Înţelegerea operei lui Aristofan în 
lumina celor mai recente cercetări istoriografice. 

Structura volumului este următoarea: l. Aristoţan şi comedia antică: 1. Teatrul şi cetatea: 2,' 
Forme şi teme ale comediei atice antice; li- Aristoţan: viaţa şi opera: 1. Opere conservate şi pierdute; 
2. De la dehutul.c.secret" al lui Aristofan la moartea lui Cleon; 3. De la pacea lui Nicias la 
înfrângerea Atenei; 4. Către comedia noui'!; m. Poetica aristofaniană: 1. Între realitate şi poezie; 2. 
Un text pentru scenli; 3. Memoria literară a polis-ului şi publicul fui Aristofan; 4. Concluzii. La 
aceste capitole autorul ataşează aceste utile părţi: 1. Cronologia vieţii şi operei; 2,T;e.zbateri critice 
şi 3. Bibliografie, care cuprinde: 1. Referinţe bibliografice (studii şi articole) şi 2. N.6te bibliografice, 
incluzând: 1. Recenzii bibliografice, 2. Ediţii, comentarii, traduceri, 3. Scolii, 4. lndtce, concordanţe, 
onomastică, 5. Istoria textului, 6. Limbă, stil, metrică, 7. Studii cu caracter general, 8. Comedii 
separate, ediţii, comentarii, traduceri, studii şi, În sfârşit, 9. Soarta receptării lui Aristofan. 

Autorul acestui volum face parte din rândul celor mai distinşi fildlogi clasici europeni, 
specializaţi în studiul comediei greceşti. Dintre aceştia menţionez pe A. H. Sornmerstein 
(Anglia), P, Thiercy (Franţa), B. Zimrnermann (Germania), Lopez Eire (Spania), E. Degani (Italia) 
sau N. Dracoulidis, LStephanidis şi Ch. Michail (Grecia). 

Cartea lui G. Mastromarco eRte o monografie care sintetizează, cu rigoare şi competenţă, 
problemele fundamentale ale cercetării aristofaniene la acest sflirşÎt de secol. După prezentarea 
relaţiilor lui Aristofan cu comedia atieă veche şi II operei acestuia cu societatea ateniană 
contemporană, G. Mstromarco redacl.ează un remarcabil ţapîtol despre poetica aristofunian1\, .• 

Concluziile acestui I.:ll.pitol sunt emblematice pentru spiritul de sinteză al acestel cărţi. utorul 
periodizeaz.1.l. opera lui Aristofan în trei etape, care se disting prin tematică şi poetică. In prim'a' etapă, 
cu teme politice pacifiste, vitupereazl! lideri radicali (cum sunt Cleon, Lamachus, Nicias) sau 
personlităţi culturale ca Socrate sau Euripide, în panlbaz.e, Aristofan anrm!! orgolios originalitatea 
nrtei sak\ comparândn"se cu Heracle, care luptl!.c\lmonştrii. În etapa II doua, temele inspirate din res 
publica Îmbină realismul cu fantasticul. culti vând, cu predilectie, viziunea carnavalesc!!, parodia şi 
grotescul. Acum, persol1qjele feminine devin protagolliste (v. l.isistrata). În etapa a treia, temele 
politice cedeazl'!. temelor morale. Acum, personajele anticipează tipologii din comedia noul!. (v, 
Plutos), structura pieselor se metamorfozeazll. Parabaza e redusă, conll diminuat, varietatea metrică 
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atenuaiă, Toate acc:>tea prevestesc comedia lui Menandru, inspirată din fes privata. Tot în tl 
etapă de creatie, precizăm noi, Adstofan trece de ia teatrul "teatral" la teatrul. "literar", de la spectacQl 
la lectură, păstrănd rolul educativ al cornedleiln societatea alcnianll. 

Prezenta acestui volum in bibliotecile academice româneşti va oferi cititorilor noştri 
posibilitatea de a întelege geniul şi actualitatea părintelui comediei europene. 

Traian Diaconescu 
Facultatea de Litere 

Universitatea "Al, 1, Cuza" 
laşi, Bulevardul Copou, nr. 11 

MATÎAS U)PEZ LOPEZ. Las personajes de I(J comedia plautina: nombre y ftmci6n, Lleida, 
Păges Edîto!'s, 1996,232 p, 

Plaut este, incontestabil, cel mai important comedlograf latin şi unul (iintte mafii precursor] al 
teatrului comic modern, Volumul lui Matfas Lopez este un studiu academic care a fost 
prezentat ca teză de doctorat În filologia clasică, În anul 1986. Autorul său este profesor 
titular de filologic latină l Universitatea din Ucida şi se preocupă, cu predilecţie, de comedia latină 
şi de istoriografia latină". In acest ultim domeniu 11 publrcer volumul La historiografia en Grecia y 
Roma. Conceptos y autores, Ucida, 1992, care l-am prezentat cititorilor români tn altă recenzie, 

Personaje/ii! comediei plautine: nume şi funcţii este una dintre cele mai importante cărţi 
publicate asupra lui Plaut la acest de secol, Autorul analizează numele personajelor 
plautine în relaţie cu fu: qia lor subtilitate şi competenţă, interesul lumii clasice 
pentru relatia dintre verba şi res, dintre cuvinte şi lucruri. 

Structura volumului este urmatoarea: cap. l Introducere; cap, Il. Lista de nume analizate; cap, 
m. Personaje fără nume tinnominadosi şi Titlul comediilor nevarroniene; cap. IV, Concluzii 
referitoare la: 1. Creaţiile plautine, 2. Originea numelor plautlne, 3, Formarea numelor plautine, 4. 
Ratlo (semnificaţia) numelor plautine, 5. Numele plautine şi tradiţia comică greacă, 6. Analogia şi 
contrastul În semnificaţia numelor plautine. Bibliografia cuprinde: 1, Lexlcoane plautine, 2. 
Repertorii de nume proprii, 3. Ediţii ale lui Plaut (ediţii complete sau piese singure), 4, Studii. Apar şi 
următoarele indice suplimentare: 1. Nume studiate in versiune castiliană, 2. Pasaje plautine citate, 
3. Nume pe comedii. Fiecare capitol este însoţit de Note, iar volumul se termină cu Addenda et 
corrigenda. 

Cartea lui Matfas Lopez L6pcz se remarcă printr-o excelentă documentare, prin metodă de 
lueru nguroasă şi prin inspirattl analize lh obiect. Pornind de .Ia afirmaţiile lui Dooatus despre 
congmenţa dintre nume şi funcţie in comedia latinI!, valoriHcând critic studiile scrise dcspre 
onomastica lui Plaut în ultimul secol, recitind cu acuitate piesele plautine, Matfas L6pez L6pez a 
realizat cea mai ampl1i lucrare academiei! cu acest subiect din bibliografia internaţională plautină. 

Autorul aplici!, În cl!fcetarea sa, o schemă ordonată şi fertilă., analizând 347 de nume, din 
piesele autentice sau apocrife. EI disociază 187de nume ale persomuelor cu replici, 87 dcnUlJle ale 
person<\jelor mrt'! replici şi 78 de supranume. La fiecare nume îndică piesa din care face parte, forma 
greac1i din Care derivă., atestărHe epigrafiee sau literare, antc!ioare sau postenoare lui Plaut, prezintă 
etimologia numelui propusă de diverşi exegeti (corectându·!e cele eronate şi avansând altele noi), 
traduce ingenios nominf1 eloquentia, dintre rUfmen şi res şi, în sffirşit, 
disociază numele de Plaut, relevând lingvistic al comediog:rafului latin. Toate aceste 
Ipostaze de sUnt argumentate. c:ând. l'o$ibil, cu ratia explicita prezentă Îtltextullatin. 

Cartea exegetului spaniol Matfas L6pez cercetător erudit şi rafinat, este, incontestabil, (} 
h.ICf!l.tC de referinţă in literatura de specialitate şi constituie un mode! de studiu lingvistic şi literar al 
ollOmasticil dill teatrul comic latin. 

Traian Diaeonescu 
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ION APE.TROAIE. Literaturd şi reflexivitale, laşi, Editura VniversitAţii ,,AI. 1. CU2;Il", 1996, 
248 p, 

Spre deosebire de criuce "foiletonisticli", obligatii sti recepteze toate noutăţile mai importante 
ce îmbogăţesc literatura autohton! intr-o perioad!!. limitată, critica universitară are privilegiul unei 
selecţii riguroase, in care totdeauna criteriul estetip acţionează decisiv. Din această cauză - a unei 
supervizărl critice, sinonime cu certiâcarea valorii - sunt necesare şi metode adecvate, privite adesea 
cu reticentă, pentru că introduc in câmpul analizei literare o terminologie pe care critica 
.. folletonistică" o acceptă cu greu. Cu riscul de a-l contrazice flagrant pe autorul cărţii care face 
obiectul recenziei de faţă, cele două tipuri de critică există, fără ca neapărat să se completeze, Uneori, 
dimpotrivă. Cărţi (şi autori) cu mare audienţă Într-o anumită perioadă (să-i amintim doar pe Dan 
Deşliu, Mihai Beniuc şi Ion Bănuţă, dintr-un trecut nu prea îndepărtat) au intrat Într-un con de umbră 
de unde cu greu vor 111ai putea ieşi. în schimb, autori ca V, Voiculescu sau Radu Gyr, Îndepărtaţi 
violent nu numai de regimul politic al vremii, ci şi de o critică literară obedientă, îşi recapătă astăzi 
statutul meritat tocmai datorită unor universitari. Se poate spune, aşadar -- fără să absolutizăm, totuşi- 
că, în timp ce critica .foiletonistică" acţionează pe orizontala literaturii, şi nu întotdeauna cu 
imparţialitatea necesară, cea universitară sondcază profunzimile acesteia aducând, dacă nu revelatii 
interpretati ve, atunci cu siguranţă nuante noi şi precizări importante în receptarea unor opere literare. 

Privit din această perspectivă, 'recentul volum Literatură şi reflexivitate al universitarului 
ieşean Ion Apetroaie ni se pare emblematic, fiindcă judecăţile de valoare, chiar focalizate în capitole 
separate (după cum acestea se referă la poezie, proză sau critică literară), au ca punct de plecare ideile 
estetice cuprinse în articole programati ce, jurnale şi manifeste literare, interviuri etc., aparţinând 
scriitorilor supuşi exegezei. 

Intitulat AI, Macedonski, poetician simbolist, articolul liminar poate fi considerat o adevărată 
introducere în metodă, Teoretizările macedonskiene publicate în .. Literatorul" ultimelor decenii ale 
secolului trecut sun! reluate pentru a se demonstra protocronismul românesc În privinţa conceptiei 
moderne care face din muzicalitate condiţia sine qua /lon a poeziei. Faptul - susţine Ion Apetroaie - 
este cu atât mai important "cu cât comentatorii lui Macedonski s-au mulţumit să-I vadă în genere pe 
poetul nostru cu un pas în urmă faţă de experienţele simboliste franceze" (p. 12), Iar Hinov, a cărei 
publicare datează din 1880, nu este numai prima poezie românească în vers alb, ci (şi) "Încă o 

prioritate în faţa confraţilor francezi" (p. 19). Macedonski apare mai putin În post;rra de poet 
contradictoriu şi mai mult În ipostaza şefului de şcoală literară, Reputat director de revistă, el a 
stimulat primele voci ale simbolismului românesc (1', Demetrescu, Ştefan Petică, ID, Iacobescu), 
pentru ca într-o fază ulterioară, printre colaboratorii revistelor sale să se numere T. Arghezi, 
G. Bacovia şi Ion Pillat. 

Deşi a teoretizatsporadic pc marginea propriei creaţii, mai ales În rareleinterviuri date, 
a, Bacovia şi-a afirmat neaderenţa la poezia epocii, optând pentru singurătatea lucidă În cârnpul 
literar. În articolul/postaze ale poeziei bacovielle, exegetul reţine afirmaţia în favoarea căreia aduce 
argumente ce vizează deopotrivă criza de sensibilitate şi criza de limbaj, specific bacoviene. 

Masca, interiorizarea peisajului, obsesia absentei, dublată de una a comuncării, jocul închidere 
- deschidere practicat exclusiv În viziune tragică sunt elemente peremptorii ce constituie un "miracol 
al rninimului" de o surprinzătoare originalitate. Consecvent cu sine însuşi, având în permanenţă 

conştiinţa zbaterii sale tragice, Bacovia a creat "una dintre cele mai tulburătoare poezii ale veacului 
nostru" (p, 26). Concluzia criticului ar putea părea lectorului de pe alte meridiane puţin f()flată, dar 
temeinicia şi finetea argumentării ne determină să-l considerăm pe Ion Aperoaie un exeget de marcă 
ai creaţiei bacovlene. 

Observaţii pertinente privind lirica argheziană sunt cuprinse În articolul T. Arghezi -, o poetică 
barocă, Menţionate in treacăt, unele directii interpretative, sunt repede abandonate pe motiv Că au 
devenit, prin utilizare frecventă, poncife ale criticii literare. Ca atare, Ion Apetroaie schimbă sensibil 
unghiul investigaţiei, ajungând la concluzii interesante. Admiţând "construcţia bogat antinomică". a 
poeticli argheziene, autorul remarcă, tn spiritul acesteia, posibilitatea unei substituiri esenţile. "In 
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locul eului arghezian ar putee sta aici tot aşa de bine şi cuvlinlul" (p, 42), ceea ce ru" face şi mai 
evidentă functia simbolului de "organizatQf al ansamblului", Din plicate, ideea respectivII., cu IlU'gli 
aplicabilitate la opera propriu-zisă, este insuficient fructificată. 

Pe un ton ponderat, Ion Apetroaie schiţează liniile unei posibile polemici cu Şerban Cioculescu 
şi N. Balotă. Primului ii impută eticheta de "amiintelectualist" pe care criticul, în mod eronat, ;-0 
aplică lui T. Arghezi-Iar celuilalt îi reproşează faptul că adesea este tentat să reducă forţa "conştiinţei 
critice" argheziene, ori să ignore unele "sensuri ale lirismului său voluntar" (p. 40). 

Demonstraţia vizează, în cazul de faţă, aspectul religios şi ludic al actului poetic, încadrat în 
limitele unei viziuni ce atribuie contrariilor o importanţă egală. "Perspectiva ideală" spre care tinde 
autorul Cuvintelor potrivite ar presupune identificarea acestora şi sublimarea lor În divin. 

În paginile consacrate lui G. Topîrceanu Uocul mtmesis-ului umoristic). accentul cade atât pe 
specifică micilor sale piese lirice, cât şi pe tehnica .Jnserţiei amănuntului" bine ales În tablouri 

cu tematică diversă. Aşa se explică distanţarea de erotica eminesciana (mai precis de optica 
prezentării acesteia), precum şi atitudinea faţă de poezia modernista. Receptată in registru umoristic, 
inexistent până atunci în lirica noastră. G. Topîrceanu nu apare, CU111 ne-am aştepta, Într-o. postura 
favorabilă "Est regretabil că poetul, devotat mimesis-ului-·· notează criticul -, găseşte numai 
prilejuri de a ironiza sau chiar de a blama pe faţă poezia modernistă" (1'. 56). Totuşi. este greu de 
admis că, ducă n-ar fi procedat ca G. Topirceanu ar fi dat inteligenţei sale (critice şi poetice) 
posibilltatea afirmării depline. 

Dacă În Poetică subversivă: măştile lul ., Dada" autorul se referă la contribuţia românească in 
contextul cultura! european din primul pătrar al secolului 110StnJ, în Poezie şi cerebralitate el revine 
pe coordonatele naţionale pentru a surprinde în. succinte notaţii specificul poeziei din deceniile 6 şi 7. 

Seria este desch:;ă de Nicolae Lal.iş, ate concepe un "lirism fără frontiere", A .. cstuia i se 
adaugă Ştefan Aug. j)oinaş, "poeta doctus" .. - cum îl numeşte Ion Apctroaic -, poscdând 
"raf1namcntlll unui cărturar de surpe rară" (r 73). ii urmează (cronologic, dar nu şi ea importantă) 
Nichita Stănescu, exponentul unui "dramatisrn cerebral", co.nparabil cu cel blagian. In această ilustră 
scrie este menţionat ŞI Grigorc l Iagiu, dar argumentele criticului nu sunt totdeauna convingătoare. 

Cu Marin Sorescu şijocul poeziei, Ion Apctroaie aduce discuţia despre lirica rnmânescă până 
În anii din urmă, ceea ce denotă o deschidere apreciabilă a cvantaiului său inicrpretativ consacrat 
acestui gen. Sursele noutăţii poeziei sorescicne sunt numeroase, iar efectele - neaşteptate. Universuri 
"cu densităţi diferite" se bucură de tratamentul amcstccului insolit S(1lI al colajelor surprinzătoare, În 
manieră avangardistă, după cum sistemul referenţial este altul decât cel îndeobşte acceptat. "Este 
tehnica alunecării În conotatia-şoc" - afirmă exegetul, dispus să demon teze cu plăcere mecanismul 
liric sorescian, pentru a-i surprinde toale: arti.culaţiilc. 

* 

Metoda abordării diaeronice a fenomenului poetic prin câteva eşantioane reprezentative, 
pleeându-se de la unele teoretil,ări, este aplicată şi în partea a doua a carţii, intitulată Roman şi 
conştiinţă reflexÎvă. 

Primul prozator din seria devenită' clasică este Liviu Rebreanu, care a nutrit În permanentă 
convingerea că romanul e .,0 povestire cu deschideri" (p; 89), altfel spus, având numeroase ramificaţii 
in strtlctura sa epicll. Reluată, afirmaţia rebrenianâ din JurlUl.l se transformă În argument forte: ,,0 
carte face mai mult decât. o mie de dosare" (p. 92). 

Ceea ce remarcă Ion Apetroaie in articolul Vocaţie epică şi coti$tiinţa măsurilor mari este, pe 

de o parte, impresionanta anvergură Il operei lui Liviu Rebreanu, ca expresie "vÎzjUnii totale asupra 

;!:!u1' 90), iar pe de altă parte lupta cu expresia, decurgând dintr-o T*eRI;ră conştiinţă a 

Neavând fisuri, construcţia romanesc1i se impune ea rod ni unor C!iU<C'>stau sub semnul 
cerehraliti\ţii şi armoniei muzicale. Dacă s-a vorbit îndelung despre "ritmul epopeic' al romanelor Ion 
şi Răscoala, exegctul descoperA "UIl ritm epopeic de creaţie" (p. 99) care explicit mai fidel 
monumentalitatea operei. • , 



Numeroase preciZări cu privire la tehnica descrierii sau "aglutinarea secvenţelor", Si;himbarea 
perspectivei auctoriale cu cea Il personajelor ete., precum şi repunerea in drepturi a unui roman 
considerat nereprezentativ (in speli Garita) vădesc profunzimea lecturii, dar sunt edificatoare şi in 
privinta caracterului reflexiv pe care Ion Apetroaie ti atribuie actului critic. . 

Cu Strategia deschiderii narative pătrundem tn laboratorul de creaţie sadovenian. Raportul 
di1jtre real şi imaginar, precizia termenilor şi imprecizia temporală, tehnica incipitului şi valoarea sa 
poetică sunt elemente urmărite cu precadere in romanele cu subiect istoric. In Fraţii Jderi. Nicoară 
Potcoavă sau Zodia Cancerului .... Ion Apetroateebservă "insertia unui topos sadovenien", uşor de 
recunoscut prin prefigurarea unei deschideri specifice in ansamblul epic. Incipiente polemici cu"Paul 
Georgescu şi Edgar Papu trădează firea criticului ,nderat şi educat in spiritul valorilor autentice, 
care pune preţ mai mult pe idee decât pe intensitatli'tonului. De altfel, "deschiderea textului" este 
problema centrală a respectivului articol, care are in vedere tensiunea creată "între timpul istoric, 
obiectiv, şi cel al ficţiunii narative" (p. 119). 

Cu toate că şi ÎI\ articolele deja citate se făcuseră numeroase trimiteri la scriitori străini {În 
special de provenienţă franceză), unele apărând (cum e şi firesc) şi În exegezele altora, abia În Carnii 
Petrescu, poetician al romanului deschis, numele pronunţate frapează prin insolitul apropierii, fiind 
totodată un indiciu al atitudinii lui Ion Apetroaie faţă de opera scriitorului român. Pasiunea lui Camil 
Petrescu pentru filosofie, considerată "una dintre cele mai vii note personale ale romancierului 
nostru" (p. 121), precum şi caracterul polemic (pronuntat eseistle) al scrierilor sale determină această 
afirmaţie îndrăzneaţă: "Pe Camus şi mai. ales pe Sartre el În acest sens ii anticipă generos" (p. 121). 
Din păcate, investigaţia critică se opreşte aici, deşi - in dramaturgie, mai ales -, s-ar fi găsit, prin' 
Husserl, şi alte tangente Între existenţialisrn şi substanţialism, 

în Teze şi antiteze, Camil Petrescu susţine că subiectivitatea În artă reprezintă singura 
perspectivă reală asupra autenticităţii existenţei. Filtrarea obligatorie a "concretului" şi "trăitului" prin 
conştiinţa scriitoricească este ideea de la care pleacă Ioan Aptetroaie pentru a se Întreba - inteligent şi 
logic -- ,;dacă este la fel de autentic jurnalul de front al lui Ştefan Gheorghidiu, riguros Împrumutat de 
Autor eroului său, decât jurnalul geloziei aceluiaşi erou din prima parte a Cărţii" (p. 125). Cu alte 
cuvinte, subiectivitatea operează la fel de intens În ambele părţi ale romanului Ultima noapte de 
dragoste ... , şi nu numai În prima - aşa cum invariabil sustine critica. Ipoteza lui Ion Apetroaie, 
valoroasă prin repercusiunile interpretati ve potenţiale, este menită să înlăture unul dintre locurile 
comune ale istoriei noastre literare. Iată de ce articolul despre Carnii Petrescu, incitândla discuţii, este 
una dintre cele mai interesante contribuţii incluse in prezentul volum.. 

Ca şi În cazul poeziei, câteva articole din cartea lui Ion Apetroaic urmăresc afirmarea prozei 
până În deceniile din urmă. Dacă, in Epică şi dialectică morală, autorul se ,referă la Alexandru 
Ivasiuc, a cărui pasiune "pentru existenţa spirituală În z.onele determinării, ale descrierii obiective şi 
subiective" (p. 134) se asociază cu "acuitatea monologului" pentru a-l situa "I cota cea mai Înaltă a 
artei unui prozator excepţional" (p. 140), În Naraţiunea ca plăcere şi vocaţie interesul criticului se 
îndreaptă spre romanele lui George Bălăiţă, Ştefan Bănulescu, Augustin Buzura şi Constantin Ţoiu. 
Analizele pertinente stabilesc profilul operei lor, ca şi tehnicile narative adoptate. 

Pe aceeaşi Unic a delimitării şi definirii unui punct de vedere personal se situează autorul şi în 
articolul Meditaţie şi construcţie epică, cuprinzând răspunsuri la una dintre anchetele revistei 
"Cronica" privind romanul actual "de idei", 

Ultima secţiune a cărţil este dedicată criticii literare şi "datoriei" acesteia fat1i de fenomenul 
literar. în primul articol sunţ, menţionate etapele prin care a trecut G. Ibrăileanu, de la critica.detip 
gherist la cea aflată partial sub influenta lui Maiorescu, pentru a concepe apoi critica totală, în care 
aspectele estetice şi ele psihosociate .sli se imbine armonios. Lui G. Ibrăileanu.vconsiderat "un 
veritabil contemporan al nostru" (p. t 95), li datorăm cele mai fertile sugestii În legătură cu Eminescu 
(dar şi cu alţi mari scriitori). 

Faptul c/l mentoru,l "Vieţii româneşti" s-a arAtat reticent cu o parte a "poeziei noi" nu trebuie să 
surprindă. A·i scuza atitudinea sau a-I invinui că "a trăit evidente stări de recul" (p. 195) este absolut 
nedrept, ftindCă.,inpeanentllG .. lbrAileanu avea tnfaţă modelul eminescian la care, indirect. raporta 
poezia modernistă. in felul acesta se explică şi de ce I·a preţuit pe T. Arghezi, văzând in el un 
deschizător de drumuri in liricA. dar şi un artizan al formei. 
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farA cl(l:.leptie, titlurile ft.I1i<lolelor 41.n volumul l.Iţerqtur4 ,t ,,111.14,,1''''(1 dt'h\efl<lenta 
acestora. Dupa o. Il)rlJtleanufl "datoria criticU" urmeaza Nlcoloe Io/go. Co",IîI"/d ,'lorl<;11 ,1 
enuea. Cea ce surprinde eegetul tn cll1,ullui Iorga este. pe lingA amploa operei !:ritice. un 
partizanat declarat In favoarea Hteraturii morale, "sanatoase". Privite cu tnlegere' inu$Ul'ilede tot 
felul nu pot umbri m.arile şale realiwi: .. Pe.terenulliteraturii vechi, Iorga  imbatabil" (p. 20;2). 

Preocupl\riJe . de stilisticl sttucturalll. pe care D. Caracostea le-a tnman\lncheat In Arrn 
cuvilntttlui la Eminescu şi CreatMtQtea eminesciană sunt comentate in .. l.uceajăn;I",ub unghi 
hermenetttic. Noutatea metodei în exegeza romnescll,. dar şi limitele unei viziuni ce afirml 
diminuarea pesimismului eminescian fac din aceste pagini o sursă esentiall1 in corecta intelegere a 
scrierilor lui D. Caracostea, 

Un pronunţat caracter eseistle îl are articolul V. Voiculescu şi datoria criticii de azi. s'ructurat 
pe douăidei mai importante. Prima se referă la "polimotfta voiculescianll,", iar a doua este axat! pe 
calitatea (informaţională şi ştiinţifică) a ultimelor contributii in domeniu. 

Un suboapltol se intitulează Contribuţii buzaiene, iar altul (omonim cu itlul volumului 
recenzat) Pe urmele lui V. Voiculeseu. Aprecierile vizează culegerea V. Yoiculeseu. Articole. 
Comunicări. Documente, apărută in 1974 sub ingrijirea lui AL Oproescu, respectiv cartea lui 
Florentin Popescu, tăcând parte dintr-o cunoascută colectie a EdituriiSp9rt-1\lrism. 

Virtutile sale de polemist, oarecum cenzurate până spre sfărşitul volumului Literaturli şi 
reflexivltate, ies înrelief în subcapitolul Documente şi interpretări voiculesciene, VQrbilld despre 
V. Voiculescu În orizontul tradiţionalismului, Ion ApetroaieU reproşează autorului ii, Min.:ea 
Braga (el însuşi universitar), deformarea aecepţiei termenului fundamental cu care operează 
("tradiţionalism"), precum şi neaderenţa la substanţa Ultimelor sonete ... , a căror valoare o 
minimalizează, Opus acestuia, volumul lui Marius Pop: Vasile Voieu/eseu, peregfinulprin veac este 
remarcat pentru "bunei!! servicii făcute memoriei scriitorului" (p, 229). 

Mai mult decât în volumele anterioare:V. Yoiculescu (1975) şi Orfeu şi Afis/arc 1982. 
înregistrăm in Literatură şi reflexivitate Clapa decisivă a purificării limbajului critic, COncomitent cu 
diversificarea şi adâncirea temelor abordate. I'e linia unor iluştri înaintaşi, Ion Apetroaie consideră că 
actul critic Înseamnă, pe lângă vocaţie, o problemă de conştiinţă şi, ca atare, un semndistineţjv al 
demnitAţii intelectualc. 

Adrian Voiea 
Facultatea de Litere 

Universitatea "Al. 1. Cuza" 
Iaşi. Bulevardul Copou, nr.11 

JEAN BESSIERE, Enigmatleil/? de la IItterature, Paris, Presses Univcrsitaires de France. 
1993.240 p. 

Jean Bessiere. profesor de literatură comparată la Sotbori. propune. în volumul enigmaticite 
de la litterature, o 1ncercare de a analiza relaţia explicabil-inexplicabil lnliteratură. Enigma.ticul se 
distinge de ceeli ce poate ti o interogaţie hermeneutică asupra sensului - sens ezoteric, sens aluziv -, 
aşa cum se distinge de ceea ce poate fi o interogaţie semioticl\ asupra. rapQrtului dintre semn şi 
reprezentant - indice, simbol, alegorie etc. Lectura unui text echivaleaza. cu recunoaşterea unui 
metasemn, •. cel care constituie textul. Caracterul enigmatir nu • seconfundli.cu. un rebus. A. scrie 
tnseamnl\ a scrie o parabolA, aşa cum a citi inseamnl1 a citi o Parabolli. .Literaturaconstli l.mr-o 
utilizare speciticl1ll limbii, care oU trebuie sli rupli cu limbLţjul comun.Da11 .sc faceafll'l1laţia cii 
institutia literaturii se destiinţeazA.şl cărţile, numite literare, "" mai ocupli o poziţie centrall1 sau el 
viata nu mai imita literatura, . aeeastanulnseamnl1 o cvasidjspariţle.literatur.ii.ri sugereazA 
socializarea Il cecace se 1lf1lidincolo de propria Institutie şi. tn cOh.seclolA,literatizarea sociirtl1til. 
DuaJitatea aceastll,vlne dlh lectia lui Flallert(Dna Bovary crede cil viaţa se aseamllnll cu literatura) şi 
erge pânAla âfirmaţia suprarealistl\ (poetlll este,p"estc tot.) 
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Povestirea este limita dubii a alegoriel şi Il iluziei. Astfel, ea reprezintă, intotdeauna, fabula 
enigmaticului; alegoria şi iluzia sunt date de traiectoria timpului, a realului, li discursului. Povestirea 
trebuie să aiba în vedere limita şi infinitul, precum şi convertirea paradoxului temporal intr-un 
joc spaţial. . 

O povestire poate prezenta un joc al întrebărilor explicite - este suficient sa ne amintim de 
Kafka sau de Robbe-Grlllet, şa notăm jocurile întrebărilor din povestirea fantastică. Evoluţia 
povestirii, in secolul XX, se caracterizează printr-o mai mare frecvenţa a ceea ce este explicit. 

Cartea Enigmatidte". este structurata În şase capitole Cu titluri sugestive pentru scopul urmărit 
de autor: Litterawrţ!, bligmatique, questionnement; Tacticile ei enigmatique, Concept d'ecriture el 
'!/ligmatique: Litterature, indijJerenciation dela litterature el enigmatique ş.a, Întregul expozeu al lui 
Jean Bessiere este o anatomie a fictiunii contemporane, cu trimiteri la opere ale unor scriitori de 
prestigiu din literatura universală: Sartre, Pound, Gracq, Melville. Cervantes, Săbato ş.a. 

Ofelia Ichim 
Institutul de Filologie Romană 

.. A. Philippide" 
laşi, sir, Codrescu, nr. 2 

GFmARD GENE1TE, L'(Euvre de l'art, 1. Immanence et transcendance, Paris. Editions du' 
seou. 1994, 302 p. 

Apariţia volumului Întâi din L'Oeuvre de l'art, subinutulat lmmanence el transcendance, nu 
mai constituie, prin trecerea la o problematică pronunţat estetică, un eveniment neaşteptat pentru 
cititorul obişnuit cu UI! mod al continuităţii tipic gcneuian: o altă carte, publicată nu cu mult înainte  
Ficţiune şi dicţiune (1991) -', ll înfăţişa deja pe Gerad Genette ca pe un posibil teoretician al artelor. 
Discuţia de la început pe marginea legitimităţii noului gen de demers poate să aibă, prin urmare. 
numai rolul unui captatio benevolentiae, adevărata justificare găsindu-se În convingerea alIorullli că, 
dacă literatura este o artă, "pe cale de consecinţă, poetica este un canton al teoriei artei. Şi deci, fără 
îndoială, al esteticii" (r· 7). 1 

În cheia unei observaţii din Discours du recit ("urmărind specificul, găsesc universalul"), 
studiile de poetică ale lui G. Genette - mai ales cărţile consacrate arhirextului, hipcrtextului şi 
paratextului - pol ti considerate cazuri particulare În raport ClI viziunea generalizatoare din L'Oeuvre 
de l'art, o "lărgire a câmpului de vedere", necesară pentru "a vedea mai clar sau a 11,\,tclege mai bine". 
De fapt, autorul mărturiseşte că a urmărit o mai atentă considerare a unui genus proximum, că a dorit 
să afle în cel fel ("de quelle sorte") este literatura artă şi În ce fel celelalte arte, pentru a înţelege. În 
cele din urmă, "ce este (1 artă În genera!". 

Desigur. "titlul de ansamblu" (supratitlu], cum i-ar fi numit în altă parte autorul) are nevoie de 
o justificare: sintagma Opera artei este in mod intenţionat ambiguă, urmărind să acopere totodată 
"simpla existenţă a operelor şi acţiunea lor, adică, într-un anumit sens, propria lor operă" (p. 8). 
Studiul Întreg va cuprinde două volume, dintre care primul are în vedere "modul, sau mai degrabă 
modurile de existenţă fi operelor", iar al doilea va trata despre relaţia estetică, În general, şi rcl$\ia cu 
operele de artă, in particular (opera acel Of opere de artii). 

Având drept obiect de analiză nu atât artele, cât arta, şi nu atM arta, până la urmă, cât 
artisticitatea, teoreticianul francez îşi adeeveazl1 demonstraţia la ideea unei "ontologii" sui gene ris a 
operelor de artă. În acest sens, definiţia potrivit c!lreia "o operă de artă este un artefact (sau produs 
omenesc) cu funcţie estetică" are,fn economia cărţii, rolul unui nod de semnificaţii, deoarece atât 
genul prmdm, cât şi difercllţa Specifici!. se ramifică, larândul lor (semn al analizei), În definitii 
particulare, Fiecare volum unnenză, aşadar, sA răspulldă la una dintre Întrebllrile Ce vizează definitia 
principalii.: .,In ce consUi acestartefact?", respectiv "in ce constă această funcţie estetică?" Opc:ele de 



CRITICA Şi BIBLIOGRAflB 

artă - subliniazăG. Geneue - sunt în aceeaşi măsură un caz particular alartcfactelor fi obiecte: 
estetice. aflăndu-se tn zona de lnterseetare Il celor două categorii. RAspunz4nd la prima intrebare, 
volumul Immanence el transcendance tratează despre statutul "ontologic" (termen provizoriu) al 
operelor de artă sau, tn termenii lui E. Souriau, .. modurile de existentA" ee le sunt specîÎlce. In 
definirea acestei ,,«onto!<>gih; re strânse", modul de existentă este considerat o "invariantă 
extrafuneţională" (a se inţelege "fizică"), În virtutea observaţiei'că operele de artă pot sa-şi schimbe 
funcţia practică (de pildă, Parthenonul nu mai este un sanctuar): sau estetică, fără a-şi schimba modul 
de existenţă (1" 14.) Pe de altă parte --şi cu aceasta, într-o perfecta tradiţie genettiană, actul de 
teoretizare ii conferă titlului cuvenita motivare, prin conţinutul analizei -, operele de artă, pe lângl1 
faptul de II "consista" într-un obiect, mai au cel puţin lncă un mod de existentă: "transcenderea 
acestei «consistente», fie pentru că ele «se incarnează» in mai multe obiecte, fie pentru că receptarea 
. lor se poate întinde mult dincolo de prezenţa acestui (acestor) obiectte) şi chiar, intr-un anumit fel, le 
poate supravietui" (p, /7). Transcendenţă s-ar numi acest mod de existenţă, iar celălalt - imanenţă. 
sensul complementar al termenilor fiind deja precizat de G. Genette În studii anterioare. in 
Palimpsestes, de pildă, autorul consideră că relatiile de transtextualitate (sau de .,transeendentă 
textuală") constituie îrrsuşl obiectul poeticii. Acolo, ca şi in studiul de faţă, termenii principali cu care 
se operează sunt foarte atent glosaţi, Teoreticianul ţine să avertizeze că nu dă termenului 
"transcendenţă" o conotatie "spirituaIă" şi nici filosofică, şi că trebuie avută in vedere numai accepţia 
sa etimologică, în care,a transcende" înseamnă "a trece dincolo de. o limită". De asemenea, cu privire 
la alta distincţie între termeni, autorul precizează că despre regimuri se poate vorbi În situatia În care 
"două moduri de funcţionare se exclud unul pe celălalt În privinta unei opere date" (de exemplu, 
regimul autograf şi cel alograţ], pe când prin moduri sunt desemnate "tipuri de funcţionare 
compatibile şi complementare, precum imanenţa şi transcendenta, sau diversele feluri de 
transcendenţă, care pot { oexista" (p, 23). 

Discuţia cu referire la matcrialitatea şi idealitatea operei de artă urmează modelul oferit de 
NeJsonGoodman în studiul său despre limbajele artei. Distincţiile operate de Goodman sunt 
transpuse în "sistemul genettian" in termeni diferiti: artele autografe ale lui Goodman devin opere cu 
imanenţă fizică (obiect material sau eventual perceptibil), iar cele alografe - opere cu imanenţă ideală 
(care consistă Într-un "tip" - după engl, type -- comun, cu mai multe ocurenţe corecte, cum este cazul 
literatu rii). 

Nu fără să amintească de existenţa unor cazuri "mixte", "intermcdiare" ori "ambigue", autorul 
îşi structurează prima parte a volumului, în care descrie "regimurile de imanenţă", În funcţie de cele 
două aspecte esenţiale: regimul autograf şi regimul alograf. Modelul acesta de dezvoltare a 
discursului teoretic aminteşte de afirmaţia lui G. Gcnettc din Critique et poetique, că c necesară o 
"poetică deschisă" atât către "realul literar':' cât şi către "virtualul literar"; studiile sale de poetică 
publicate ulterior sunt, de altfel, elegante demonstraţii de concepere a unui aparat descriptiv care să 
răspundă exigentelor de investigare a operelor literare, chiar şi a celor rămase in virtualitate. 

în studiul L'Oeuvre de l'art, sublinierea aspectelor de primă importanţă privind artele este 
însoţită de numeroase trimiteri la opere dintr-un fond universal.al artisueului, În privinţa imanenţei, 
ca mod de existenţă a operelor de artă, G. Genette distinge două tipuri de obiecte (de imanenţă) 
materiale: lucrurile (pentru care găseşte potrivit adjectivul "real") şi evenimentele sau actele, acţiunile 
(pentru care calificările adecvate par să fie .Jactual", .. evenimential" .sau "de performare"), 
importante, Într-o oal'ecare măsură, in economia studiului sunt şi .alte distincţii, de pildâ cele care apar 
În descrierea artelor cu "obiecte multiple" ("empreinte" vs. "copi!:" H). Acestea se integrează unui 
Soi de preambul la schema raporturilor tmanenţă-manije,vtări pe· care o întOCmeşte teoreticîanul, 
apropiind-o de opozitia husserlian II "individualitlltl ide.ale" vs. "unlversalii ideale". Autorul 
deosebeşte, în cazul fiecărei arte "alografe" - iar de aici nu poate lipsi literatura -, doUl1moduri 
(perceptibile) de manifestare aproape lnva.riabile: execuţie şi notaţilţ (pentru acest din uttnă termen. 
propunând forma denotaţie, dar cU particula de- intre paranteze). Astfel, obiectul. de imlUlcotă al 
literaturii ti constituie textul literar. iar modurile sale de manifestare ... dic/lunea .(.,diction")şi 
scrierea ( ... vcription "); la fel, pentru muzică, textul muzical, respectiv. execuţia şi partitura, pentru , . 
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teatru - regia, respectiv reprezenta/ia şi dida.fu;aliile ş. a. m, d, În acest context, Idealitatea unei opere 
de arta, aşa cum o intuieşte O. Genette, "nu este numai ceea ce e comun tuturor execuţlilor sau tuturor 
(de)notatiilor sale, ci. in mare măsură, ceea ce este comun tuturor manifestărilor sale, prin execuţie 
sau prin (de)notaţie" (p.III). Stabilind, de asemenea, limitele Între care se poate opera cu sintagma 
"stare conceptuală" a operelor de artă, Genette avertizează-că "nu există artă conceptuală, ci numai 
opere conceptuale", printre care se numără celebrele ready-made sau lipogramele, 

Cât despre .modurile de transcendenţă", acestea privesc cazurile in care opera rupe sau 
depăşeşte relatia cu obiectul material sau ideal în care "consistă", altfel spus cazurile în care intre 
operă şi obiectul său de imanenţă există un fel de ',joc". După Genette, se pot defini trei moduri de 
transcendenţă: prin ,,pluraUtate de Imanenţă" (o operă "consistâ" in mai multe obiecte diferite: 
versiuni, adaptări, replici, schhe, performări etc.), prin "manifestări parţiale" - care pot fi lacunare 
(fragmentele din Comedia umană, de pildă) sau indirecte (cazurile de .reproductibilitare tehnică", 
considerată de Walter Benjamin drept emancipatoare şi alienantă în acelaşi timp) "., precum şi prin 
.pluralitate operală" (datorată unor transformări fizice, dar mai cu seamă receptării plurale: nu citim 
de două ori aceeaşi carte, nici nu privim de două ori acelaşi tablou). 

Opera nu se reduce la obiectul său de imanenţă; când un text literar incepe să fie activ, "să 
opereze", atunci devine operă literară, Imanenta, cu cele două regimuri ale sale- conchide autorul 
studiului -, este de ordinul lui "a fi", pe când transcendenţa, cu diversele sale moduri, este mai mult 
de ordinul lui "a face" sau al lui "a acţiona", pentru că "ţine de raportul variabil Între obiectul de 
imanenţă şi efectul pe care îl exercită (sau nu) asupra receptorilor săi" (1'. 288). 

După o descriere a operei "pasi ve", aflată, intr-un fel, În starea de aşteptare, Gerard Genette 
anunţă, indirect, o El doua partea studiului, la fel de interesantă ca, demers, dedicată "operei 111 
acţiune", adică acelui fenomen care reprezintă propriu-zis "opera artei". 

Valeriu P. Stancu 
Facultatea de Litere 

Universitatea "Al. 1. Cuza" 
laşi, Bulevardul Copou, nr.ll 

CARL GUSTA V JUNG, Tipuri psihologice. Traducere din germană de Viorica N işcov, 
Bucureşti, Editura Humanitas, 1997 t 544 p. 1 

Prima versiune integrală În limba română a acestei opere, esenţială pentru înţelegerea 
eşafodajului ştiinţific ridicat de celebrul psiholog şi psihiatru elvetian, constituie un adevărat 
eveniment publicistic. Axată in esenţă pe dihotomia extravertit-introvertit, tipologia jungiană impune 
o optică largă asupra peisajului psihic uman, urmărind atât latura diferenţierilor "funcţionale", cât şi a 
celor "de atitudine". în pulsaţii de sistolă şi diastolă, istoria culturală a umanităţii este prezentată ca 
fiind o veşnică disputa şi echilibrare Între atitudinile extravertite şicele introvertite sau, aşa cum ne 
sugerează însuşi motoul cărţii (extras din Deutschland 1 de H. Heine), Între Platon şi Aristotel 
multiplicaţ! la nesfârşit, ii 

Autorul nu se limitează la cadrul ingust al psihologiei clinice, deşi excelenta sa experienţă 
practicii ar fi justificat pe deplin această cantonare pur medicală. ci întreprinde ample incursiuni în 
filozofie, istoria religiilor şi literatură. 

Prima parte a lucrării tratează problema tipurilor În istoria de idei a antichităţii şi a evului 
mediu, pornind de la Tertullian şi Ori gene. Discipol al lui Montanus (poet frigian extatic), cel dintăi 
opteazA pentru anima nasuraliter christiana in dauna rationalismului, pe când Ori gene din Alexandria 
sacrificA leglitura senzualA eu obiectul pentru sferele spirituale, astfel Încât tot ceea ce este. material 
apate transfigurat prin interpretare religioasA (exegezA alegoric hermeneutiCă). 
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Urmărind problelUll unversalHlor in perioada scolasticl, disputele dintre Afillelm din 
Ca.nterbury şi Oaunilo, încercarea JuiAbelard de unificare, controversa Cllharisticl\ dintre Luther şi 
Zwingli, autorul surprinde mereu rădăcinile psihologice ale unor atitudini diferite fală de âcelaşi 
subiect. 

Un capitol este dedicat concepţiilor lui SchHlerdespre tipurile umane, 'In functie de modul În 
care acestea receptează arta. În Tratatul. despre poezia naivă şi sentimentală, scriitorul german ajunge 
să stabilească existenţa a două. tipuri psihologice. Naivul este.In fapt extravertitul, cel care "lasa 
natura să acţioneze nelimitat in el" (p. 145). Sentimentalul are o atitudine introvertită, fiind in pericol 
să se desprindă total de realitate. confundănd-o cu fantezia nestavilită ce izvorăşte din propriul său 
inconştient. 

Un interes aparte îl reprezintă paralelismul intre tipurile apollnice şi dionisiace, aşa cum se 
desprinde el din scrierile lui Nietzsche. Reconcilierea dintre Apollo delfic şi Dionysos, Ca forta 
naturală primară, simbolizează balanţa eontrastelor din sufletul grecului civilizat. 

Miopia eleniştilor de. odinioară, .. careelimlnau În mod instinctiv sau Cu bună ştiinţă aspectele 
Întunecate ale mitologiei antice greceşti, este corectată prin înţelegerea sărbătorilor dionisiace ale 
satirilor şi menadelor ca. ceremonii totemice custrămoşj mitici şi animale-totem. Nietzsche exaltă 
diversitatea mitologiei antichităţii, eline, dar rămâne cantonat .într-o comodă atitudine estetică. 
Avantajul pentru contemplatorul de acest tip este. că se poate izola la o depărtare sigură de orice 
participare, "multumindu-se să retrăiască doar senzitiv pasiunea din imagine" (p, 155). Or, aşa cum 

subliniază C. G. Jung, lupta dintre Apotlo şi Dionysos şi Împăcl\fea lorfinală nu era pentru greci o 
problema estetică, ci una religioasă. Înţelegerea religioasă presupune o trăire autentică la nivel psihic. 
Extravertitul trbuie sa-şi trăiască propriul mit, introvertitul trebuie să-şi viseze viata exterioară. 

Capitolul al IV-lea al volumului se ocupă de problema tipurilor la Furneaux Jcrdan (după 
Character as Seen in B.idv and Parentage). Jordan adoptă împărţirea întipu'fiintuitive şi senzoriale, 
pe care o îmbogăţeşte cu opiniile sale personale. EI descrie În principal două tipuri caracteriorogice: 
"unul la care tendinta către activitate este puternică, iar tendinţa către reflecţie slabă şi un altul, la care 
predomină aplecarea către reflectie, În vreme ee pornirea spre activitate este mai slabă" (p, J 60). Lui 
Iordan îi revine meritul de .» fi oferit pentru prima oară o descriere relativ exactă a tipurilor 
emoţionale, 

Pentru a surprinde problema tipurilor În literatură, C. G. Jung a ales mitul prometeic, aşa cum 
este transflgurat în oda Prometheus (1774) de Goethe şi în poemul Prometheus und Epimetheus 
(1881) de Cari Spitteler. 

La Goethe, Prorncteu pIăsn1uieş!e şi acţionează în lumea exterioară, aşază În spaţiu figuri 
modelate de el şi animate de sufletul său, umple lumea de zămislirile puteriisalecreatoare.Tiind 
educatorul oamenilor, Ca şi marele poet. german, acest Promcteu este o persoană cxtravcrtită, 
Dimpotrivă,la Spiuelcr, I'rometeu estc un introvertit, jertfind prezentul unui viitor îndepărtat. Pentru 
că Îşi ascultă sufletul, el nu se bucui'ă de trăirea efectivă a vieţii. 

Haina mitului antic prîlejuieşte lui Goethe Încercarea dl! a uni funeria superloară diferenţială, 
corespunzătoare idealului creştin al favorizării binelui, cu fUlJ.Ciia mai puţin .. diferenţiată, a cărei 
refulare şi neacceptare corespunde idealului creştin al repudierii răului. Problema va fi reluată mai 
târziu in Faust, unde prinsoarea divină dintre bine şi rău eSte primită. Faust, Prometeul medieval, se 
opune lui Mefisto,Epirneteul medieval, şi incheie pactul cu el. Este soluţia rosacrueiană a unirii lui 
Dionysos cu Hristos. 

Analizând principalele religii orientale (brahmană, budistă şi daoistă), Jung constatăacestca 
au stabilit o soteriologie psihologică, ce plasează calea mântuiriUndomeniu.1 telurilor umane: Numai 
eliberarea de contrarii (nirdvandva) duce la echilibrul sufletesc. tncartea lui Manuse spune: "Dacă 
prin atitudinea sentimentului sllu el va deveni nepăsător faţli de toate obiectele, ya dobândi fericirea 
veşnică atât in aceastl!ume, cât şi după moarte" (p. 211). 

Jung acordA o atenţie aparte imaginii recipientului sacru in. contextul cultuluilngemlipat al 
femeii şi al sufletului. Skenos"ul din scrierllepatristice greceşti are o origineextrllbiblică. V8$ul a fost 
simbol frecvent în religia mitraicii şi la gnosticÎ., 9111a magicA din .mitologia celticA aparţinţa Zeului 
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Du.gda şi aducea lndestularc. Vasul pastrat de zeul Bran slmbolizaretnvierea. La vechii egipteni şi 
greci, recipientul denumit liknon reprezenta locul de naştere al bobului de grâu, simbol alfertilităţii. 
Mai tiu. in legendele medievale apare vasulsacru al Graa1ului. 

Lantul simbolurilor face sa vibreze fiecare coardă Il psihicului uman. Aşa cum spunea, atât de 
sugestiv, Melster Eckhart: "Natura dinauntru Il oricarei seminţe semnifica grâul şi orice metal aurul şi 
orice naştere omul" (p. 273). 

Capitolele VIII·IX analizeaza conceptia lui Wiliam James asupra temperamentelor umane care 
dau o anumita culoare principiilor filozofice, precum şi clasificarea oamenilor de ştiin!lI. din punct de 
vedere psihologic, făcută de Wilhelm Ostwald în lucrarea sa Grosse Mănner. Daca James ii imparte 
pe filozofi in rationali şti (intelectualişti) şi empirici (senzuali), Ostwald constată existenta unor 
opozitii psihologice tipice intre clasici şi romantici. 

Punctul esenţial al intregii lucrări il constituie capitolul X, care cuprinde descrierea detaliată ii 
psihologiet categoriilor uman stabilite de C. G. Jung. Pe lângă cele două tipuri, numite de savantul 
elveţian atitudinale generale, sunt prezente patru tipuri funcţionale. Prin combinarea acestora au 

rezultat opt tipuri psihice complexe, definitorii pentru diversitatea atitudinilor umane faţă de existenţă. In functie de primatul acordat gândirii, simţirii, senzaţiei sau intuiţiei, ca şi În funcţie de 
relatia subiect-obiect, oamenii reacţionează fiecare in modul său personal În situatii asemănătoare. 

Un mtnidicticnar al principalilor termeni de specialitate, utilizaţi În această lucrare, vine să 
confere accesibiiitatemailargăproblemelortratate.Notiuniledeanima.animus. arhetip, 
Individuaţie. inconştient, persona, suflet, umbră sunt expresii ale unei viziuni originale. ale unor 
inovatii prin intermediul cărora C. G. Jung a renovat ştiinţa psihologică. 

într-un secol in care s-a dezvoltat un vast curent de gândire sociaIă, în favoarea egalităţii 
oamenilor, În faţa legilor, Jung atrage atenţia asupra diferentelor structurilor psihosomatice, Ecuaţia 
personală determină În mare măsură destinul uman. Soarta unor oameni este decisă de obiectele 
intereselor lor, in vreme ce soarta altora este impulsionată de fiinţa lor lăuntrică, de subiectul lor. Şi 
fiecare este înclinat, in mod firesc, să manifeste înţelegere pentru tipul psihic de care aparţine. 

La 77 de ani de la prima apariţie. opera jungiană despre tipurile psihologice îşi păstrează suflul 
inovator, deschizând perspective inedite in abordarea istoriei culturii. Oscilarea permanentă Între 
impulsul către empatie şi cel de "agorafobie spirituală" a generat În sânul tuturor artelor dualitatea 
dintre operele aflate În strânsă relatie eu fenomenele lumii înconjurătoare şi operele abstracte (uneori 
Cu nuanţe intens transcendentale). j 

Trebuie subliniat, de asemenea, că interesul cu totul aparte pe care 11 suscită. oera lui Jung este 
evidenţiat şi de profesionalismul traducătoarei Viorica Nişcov, care pune la dlspozitia cititorului 
român o lucrare ştiinţifică de excepţie, intr-o expunere suplă, captivantă, 

Silvia Ciubotaru 
Institutul de Filologie Română 

"A. Philippide" 
laşi, str. Codrescu, nr. 2 

ALGIROAS JULIEN GREIMAS. Despre zei şi despre oameni. StI/dU de mitologie 
lituaniană. Traducerea de Rodica Paliga. Gloser de termeni şi divinităţi lituaniene de SorirrPaliga, 
Bucureşti, Editura Meridiane, 1997,292 p, 

Cunoaşterea culturii populare lituaniene a fascinat o parte din folclorlştii români, începând cu 
B. p, Hasdeu, care a fost iniţiat, datoritA mamei sale, in tainele acestui univers spiritual, şi terminând 
CU Petru Caraman, care, lncă de timpuriu. s-a lasat ispitit de cercetarea poeziei populare lituaniene. 
Dar pânA in prezent, in afarA de câteva comparaţii făcute Intre termenii doina şi doina; precum şi Intre 
divinitatea daco--getll Zalmoxis şi cea Iituanlanll Zjameluks (zeul pământului patern), infol1naţiile 
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asupra folclorulullltuilJ'lilUl au fost cu totul sporadice. Cu excepţia ci1rţH Marljei Oimbutas. CillilÎ$alie 
,i cultură (tratând sfere mai largi decât cele ale etnologie! litaantene), practic nu-s-au mai flcut 
traduceri din bibliografia acestei ţărl, A contribuit, poate, la acest fapt şi lipsa unul dicţionar român- 
Utuanian, ca şi inexisţenta. in cadnJl universitâţilor noastre, Il vreunei catedre de limbi baltice. Cele câteva 

articole privind Liţuania au fQst traduse prin intermediul versiunâer din limbile de largă circulaţie. In aceste condiţii aparitia in limba română Il studiilor lui Algirdas Jullen Orei mas constituie un 
eveniment important pentru specialiştii noştrI. 

Deşi, iniţial, lucrarea se.adresa in special tinerilor cercetători lituanienl, oterindu-Ie un fel de 
ghid de teren, ea constituie o sursă de informaţii la fel de utilă şi pentru alti cititori. 

Concepţiile lui Greimas continuă pe plan aplicativ teoriile lui .Georges Dumezil şi Claude 
Levl-Strauss. Potrivit acestor două mari persenalltăţi.gândtrea mitică ou este întâmplătoare. Zeii şi 
alt.e fiinţe mitologice sunt numai aparent creaturi fanteziste. în relitate, aceştia constituie mijloace 
figurative care permit să se vorbească despre om, despre lume şi despre ordinea cosmică. Mitologia 
exprimă adesea în subtext.ideologia politică a societăţilor studiate. 

După ce se ocupă de mitologie ca filozofie şi ca atitudine culturală, autorul prezintl\ 
problemele mitologiei Iituanlene din punctul de vedere al materialului acumulat pânl\ in prezent, 
adesea pe căi foarte diferite, prin intermediularheologilor, istoricilor şi folcloriştilor. 

Textele de literatură orală; textelerituale şi .datele mitologice se completează reciproc, 
alcătuind o hartă a mentalităţilor arhaice lituaniene. 

Primul capitol este dedicat zeilor furnizori: Kuakai şi Aitvarai. Kuakaii sunt fiinţe htoniene 
antropomorfe cu intervenţii binefăcătoare În viaţa umană, pe când Aitvaraii sunt fripturi aeriene, 
zoomorfe (balauri sau şerpi cu capetele nirnbate de flăcări), având o comportare capricioasă faţă de 
oameni, putându-le aduce rău ori bine, după Împrejurare. Kaukaii se aseamănă În mare măsură cu 
spiriduşii din mitologia românească, pe când Aitvaraii amintesc de acei balauri pe (are, potrivit 
credinţei ţăranilor noştn, îi poartă pe cer solomonarii sau grinţieşii. 

Analiza mitologică efectuată de autor este dublată de investigarea din perspectivă lingvistică. 
Materialul adunat pe teren În ultimele decenii este pus În mod constant în relaţie cu informaţiile din 
bibliografia anterioară, începând cu cele mai vechi mărturii. despre lituanieni şi strămoşii lor (în 
Germania, XLV, a lui Tacitus despre estii de la gurile Vistulei, iar în Deliciae Prussicae de 
Praetorius despre prusi), 

Un loc important îl ocupă În contextul mitologiei lituaniene divinităţile destinului şi ale 
norocului: Ausrine şi Laima. Algirdas Greimas le dedică cel mai amplu capitol al lucrării (al II-lea). 
Trebuie remarcată originalitatea abordării temei de către autor, Într-un mozaic sui-generis de 
subcapitole referitoare la simboluri, eresuri majore sau minore, motive literare. Pe lângă descrierea 
obiceiurilor, a credinţelor şi superstitiilor, sunt introduse citate ample din mai multe basme fantastice 
şi animaliere. Suita de tablouri poantiliste este presărată din loc în loc cu analize structuraliste, menite 
51\ ordoneze, prin intermediul unor observaţii tehnice, mesajul semantic al textului folcloric. 

Ausrine este zeita zorilor şi pluteşte Într-o corabie de aur pe apa mării, Roua dimineţii este 
iscatl\ de perle le risipite din colierul acestei divinităţi. 

lnima (sau, În ipostază multiplicat!\, prezicătoare le lailJ1os) se identifică cu ursitoarele din 
mitologia romească. Ca şi acestea, laimele prezic dalia (destinul) noului n!\scut la fereastra casei. în 
număr de trei, ca şi moirele greceşti, parcele romane sau nomele scandinave, laimele sunt confundate 
adesea În mitologia Iituaniană cu laumes, zânele torcătoare sau lesătoare, cu un comportament malefic. 

Aulrine, zeiţa de două ori nAscutii - prima dată, ca Afrodita. din adâncul m!'lrilor, a doua oară 
in lumea celestă -, este o divinitate de dată mai recentă comparativ cu Laima, care apartine 
panteonUlui arhaic, jucând un rol Important ÎI1 cosmogonie. 

Capitolul al treilea al volumului trateazli relaţia mitologiCI\ dintre albine şi femei. La prima 
vedere cu totul insolit!\, această leg!!.tur!!. se refera la rolul esenţial al femeilor şi al albinelor in 
contextul asigurAri! fericirii domestice.· Cuplul Babilas (zeul albinelor) - Lazdona(zeiţa alunelor) 
asigur!!. bunAstarea şi fericirea tinerilor Cl\l)iitoriţi. Mierea şi toate alimentele derivate din ea (de 
exemplu hidromelul) joacă un rol ritual de bazli tn toate ceremoniile familiale. Intervalul. de timp Pe 
cart-I petrece tânăra nevastA (marti 1n limba lituanianl\) In casa soţului pân!lla naşterea primulUi copII 
estenufilit,.luna de miere". 
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In utltimul capitol autorul se ocupa de zei şi de sllrbători. Unloc esenţial in calendarul 
!rad!ional litunian ti ocupă sarbatorile Krikitai. în epoca precreştlnă Krikitai denumea mijlocul 
temu, dar, cu timpul, acelaşi termen s-a extins asupra Epifaniei (6 ianuarie). asupra zilei convertirii 
Sfântului Pavel (25 ianuarie), Ca şi asupra cele! de a patra miercuri din Păresimi (sărbătoarea mobilă 
din postul Paştilor). în toate aceste cazuri, elementul unificator il constituie valoarea de omeri, 
KrikJlai tiind sărbătoarea inaugurllrilor faste. Semantica cuvăntului krikJtaieste deosebit de-bogată, 
cuprinzând, printre altele. intelesurile de: răscruce, inceput, locul cel mai de cinste la masă, troiţă. 

Glosarul de termeni şi divinităţl lituaniene, alcătuit de Sorin Paliga, completează volumul, 
suplinind golurile informaţionale din bibliografia românească legată de acest colţ de lume. 

Silvia Ciubotaru 

TRAIAN HERSENI. Colinde şi obiceiuri de Crăciun. Cetele de feciori din Ţara Oltului 
(Făgăraş). Editie, prefaţă şi glosar de Nicolae Dunăre, Bucureşti, Editura Grai şi Suflet - Cultura 
Naţională, 1997,634 p, 

S-ar fi cuvenit ca acest volum. să apară in timpul vieţii autorului, o dată cu Forme străvechi de 
cultură poporană românesca. Studii de paleoetnografie a cetelor de feciori din ŢaraOltului ._. 
publicat de Traian Herseni în 1977 -, pentru că astfel s-ar fi completat în mod fericit rezultatul' 
investigaţiilor de teren cu partea teoretică. S-ar fi respectat în acest mod unul dintre principiile ce stau 
la baza ştiinţelor sociale, principiu la care Traian Herseni ţinea atât de mulf " ... fără cunoaşterea 
aceasta de bază, adică fără fapte, ştiinţa rămâne o construcţie pur speculativă sau imaginară, O 
ficţiune" (Sociologie. Teoria generală a vieţii sociale, Bucureşti, 1982, p, 3.3). 

Acest inestimabil material folcloric care a fost adunat între anii 1932 şi 1938 ar fi Întărit pas 
j cu pas fiecare demonstraţie a celui mai riguros sociolog din şcoala Gusti. Mai mult, ar fi constituit o 
sursă preţioasă pentru toate cercetările etnologice asupra colindatului În general şi asupra cetelor 
juvenile în special. , 
, Când Nicolae Dunăre s-a angajat, câţiva ani mai târziu, să se ocupe de soartaiaccstui 
manuscris, lucrurile păreau să se aşeze pe un făgaş fericit. Printr-o coincidenţă benefică, atâtautorul, 
cât şi îngrijitorul culegerii aparţin aceleiaşi zone etnografice de la poalele Făgăraşului. Traiaq/Herseni 
s-a născut in satul laşi, judetul Braşov, iar părinţii lui Nicolae Dunăre proveneau dih ,localităţi 
apropiate (tatăl din Avrig, iar mama din Moeciu). Dar mai cu seamă ci au avut preocupări comune, 
legate de metodologia cercetării de teren şi de sociologic ca "exponentii a ştiinţelor sopial-umaniste 
moderne care studiază raporturile structural-funcţionale între societate, cultură şi personalitate" (T. Herseni, 
op. cit., p. 49). 

Din păcate, nici îngrijitorul volumului n-a apucat să-şi vadă visul împlinit, stingându-se din 
viaţă acum zece ani. 

Meandrele intolerantei constante faţă de complexul magice-religios căruia îi aparţine acest 
capitol al culturii noastre populare au împiedicat În mod regretabil apariţia la timp a volumului. 

Ne aflăm în faţa unei culegeri de excepţie, a unei investigaţii etnografice dintre cele mai atente 
care s-a realizat la noi şi chiar In întreg spaţiul european. Primul punct de interes major îl reprezintă 
fenomenul cetelor de feciori. Această grupare de vârstă, care păstrează rudimente din străvechi'rituri 
de iniţiere, a evoluat de la forma reglementată prin puterea tradiţiei la o societate cu statute şi 
regulamente scrise, asemănătoare unui cod juridic. Traian Herseni efectuează o cercetare amănunţită a 
fiecărui element al organizării cetelor de feciori, de la aspectele rituale (ceremonial, gesturi, simboluri 
magice, măşti ş.a.) până la cele artisitice, legate mai ales de stilul muzical şi poetic al colindelor. Sunt 
relevate cadrele naturale (cosmologice şi biologice) şi cadrele sociale (psihologice, istorice) ale 
fenomenului cercetat, Ceata este mai mult decât expresia credinţei tn cutume ancestrale; ca este Il 
modalitate a tri\irii axiologice. prin exprimarea unor stAri afective; a unor valori etice, estetice şi 
sociale. 
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AI doilea aspect foarte important al acstellucrâri il constituie relaţia fenomenului folcloric cu 
spatiul tn care este vehiculat. Prezentând asociaţiile juvenile masculine din satele cuprinse In spaţiUl 
mărginit la sud de Muntii .Fiigăraşului,la est de Munţii Perşani şi la nord de rAul Olt, Traian HerscnÎ 
realizeaza concomitent şi o analiză generală a unei zone-vatră etnoculturala viguroasă tn inilrul 
României. 

tnca de.latnceputul secolului al XIII-lea, cancelariile medievaleatestă aceasta obşte teritoriala 
şi etnoculturala ca pe o Terra Blachorum, Având reşedinţa voievodală la Breaza, lânga trecătoarea cu 
acelaşi nume, una dintre numeroasele ferestre carpatice spre Ţara Românească, ţinutul Făgăraşului se 
caracterizează printr-o puternică unitate de viaţa socială, antropogeografleă, economică şi etnograficl 
în secolele XIV-XV, teritoriul cuprins Între Mărginimea Sibiului, Târnava Mare, Ţara Bârsei, 
Museel şi Argeş a depins de domnii munteni şi de episcopatul Târgoviştei. 

Ca şi alte zone-nucleu de formare a poporului român, Ţara Oltului s-a bucurat de un statut de 
mai mare siguranţă şi stabilitate antropogeografică (favorizată de poziţia intracarpatică), de o veche 
autonomie, de o structură etnodemografică românească omogenă veacuri de-a rândul (relativ densă, 
mult timp neschimbată). Datorită acestor condiţii, comunitatea rurală din această Zonă se 
caracterizează prin port, obiceiuri şi datini comune, prin anumite perticularităţi.vdialectale şi social- 
psihologice bazate pe un trecut comun, printr-o puternică conştiintă de neam. 

Dintre satele investigate, un număr de 68 aparţin celor trei subzone ale Ţării Oltului: Avrig, 
Făgăraş şi Perşani. Pe lângă acestea au mai fost incluse câteva localităţi situate în afara zonei: 
Fântâna, Feldioara şi Rucăr, 

Practicile legate de cetele de feciori sunt numeroase şi variate, diferind prin unele 
particularităţi de la sat la sat. Traian Hersenipune Însă accentul pe caracteristicile fundamentale 
definitorii şi unificatoare ale fenomenului În ansamblul lui. Rostul esential al cetelor .. ste cel de Il 
indeplini magia benefică a colindatului. Credinta oamenilor acestor meleaguri este că în noaptea de 
Crăciun se deschide cerul, iar Dumnezeu coboară pe pământ: "Că vin junii lui Crăciun! Şi-aşa vin cu 
Dumnezeu/ Cu veşminte d'aurite;' Lungu-i lung până-n pământo' Largu-i larg pe jur pământ" 
(Arpaşul de Sus). EI purcede, alături de colindători, pe la case, pentru a împlini cu generozitate toate 
cele dorite de gospodari şi exprimate În colinde, adică: sănătate, îmbelşugare, viaţă lungă şi frumoasă. 
spor şi noroc. 

Colindele din Ţara Oltului au o frazare amplă, cu o bogăţie metaforică deosebită. Elementul 
fantastic se armonizează perfect cu datele reale, contribuind la crearea unei atmosfere sărbătoreşti 
aparte. Perspectiva spaţială şi temporală se schimbă mereu, satul lărgindu-şi graniţele cât să lncapă 
intregul univers, iar personajul de colindă se confundă cu toate vietăţile pământului. Astfel, de 
exemplu, în colindul Ziorile din Sebeşul de Jos, neliniştea eroului duce la comparaţii din cele mai 
diferit" medii:"Numai io nu pot durmi/ Pe valurile lumii,! Căci mă-ntorc şi iar mă-n-volbu.Z Ca albina 
la stupină,/ Ca peştele-n apă lină,1 Ca omu-n ţară străină". Poate mai mult decât În alte colectii 
similare, poezia colindelor din volumul lui Traian Herseni poartă la tot pasul straie de sărbătoare. 

fn incheiere, tinem să remarcăm, de asemenea, bogăţia de informatii aduse de prefata l\jcrărij, 
precum şi utilitatea glosarului din final, 

Silvia Clubotaru 

ROOER CAILLOIS, Omul şi sacrul -. diţie adăugită cu trei Mexedespre sex, joc şi război,in 
relaţiile lor cu sacrul. Traducere din limba franceză de Dan Petrescu, Bucureşti, Editura Nemira, 
1991.,204p. 

Eseist, sociolog şi filosof, Reger Call1ois (1913-1978) a fost fondatorul Colegiului de 
Sociologic, destinat să studieze manifestarile sacrului in viata socială, După lucrarea Le Mylh el 
"homme (1938), Reger Call1ois a publicat lucrarea L'homme el le sacre (1939), care apare acum în . .. .  I 



29 carneA 217 

traducerea românească a lui Dan Petrescu, intr-o editie adăugit!!. cu trei anexe despre sex, joc şi 
război, In relaţiile 101' cu sacrul, la Editura Nemira. Această lucrare a lui R.Caillois se înscrie în 
perspectiva larg deschisă acestui subiect de celebra Das Heilige (Sacrul) a lui Rudolf Otto, din 191" 
in care se analizau pentru prima oară modalităţile experienţei religioase (numinosul, elementul 
misterului, fascinantul, coloselu], irationalul şi divinaţie). Maestru al eseului (pentru care a primit 
Premiul European pentru Eseu în 1978), R. Caillois duce mai departe analiza lui R. Otto, urmărind 
relaţiile dintre sacru şi profan: ambiguitatea sacrului, teoria interdictelor, teoria sărbătorii şi sacrului 
ca o condiţie ti vieţii şi poartă a morţii. Relaţia sacru-profan este o problemă esenţială Il oricărei 
culturi tradiţionale şi reprezintă, după Mircea Eliade, elementul esenţial al religiei (La nostalgie des 
origines}. R. Caillois vede sacru! în relatie cu ordinea lumii, cu natura sacrificiului sau cu jocul 
ofrandelor. Ambiguitatea sacrului: sfinţenie şi necurăţenie se relevă din însuşi sensul originar. În 
latină sacer tnseamnă deopotrivă "sfânt şi blestemat". Această ambiguitate este polarizată de sacru, în 
care se poate detecta reversibilitatea despre pur şi impur. În fiecare compartiment aproape al unei 
culturi tradiţionale întâlnim' această dialectică a sacrului. Tratăm sacrul ca pe ,,0 categorie a 
sensibilităţii", ca pe .Jocul de deasupra şi de dedesuptul raţiunii", în timp ce profanul este "domeniul 
folosinţei cotnune.icare nu necesită nici o precauţiune din partea omului", spune Roger Caillois. Când 
echilibrul dintre sacrul pozitiv şi cel negativ tinde să se tulbure, când acesta îi conferă profanului o 
doză periculoasă de violenţă, intervin riturile, Categorii-ale sacrului în organizarea lumii sunt timpul şi 
spaţiul. Spaţiul se măsoară În timp. Există un model geometric simbolic al timpului: cel cursiv şi cel 
ciclic. Ritmurile cosmice le subordoneaza pe cele umane. Funcţia mitului este aceea de organizare 
repetitivă a timpului, de jalonare a datelor sacrifîciale sau ale ciclurilor relnceperii. Acţiunile omului 
se impart în secvenţe dictate de ritmurile cosmice, omul Încercând prin ritmuri prescrise îmblânzirea 
spaţiului şi timpului. R. Caillois dezvoltă o interesantă teorie a sărbătorii.îca recurs-la sacru, prin care 
omul societăţii tradiţionale recreează lumea. Autorul analizează aici rituri de fecunditate şi de initiere, 
sacrllegii alimentare şi sexuale, sacrilegii sociale la moartea regelui etc. El conchide că sacrul este o 
condiţie a vietii şi poartă a morţii. În esenţă, cuplul sacru-profan este elementul modelator al oricărei 
structuri tradiţionale, reflectat în mituri, obiceiuri şi chiar destin. Această carte, ca şi cea lui R. Girard, 
Violenta şi sacrul, sau ca cea, anterior citată, a lui R. Otto, constituie Împreună fondul clasic al 
etnologiei şi iniţiativa Editurii Nemira de a da varianta românească a lucrării celebre a ltti R. Caillois 
nu poate fi considerată decât ca lăudabilă, 

Lucia Berdan 
Institutul de Filologie Română 

,.A. Philippide" 
laşi, str, Codrescu, fU'. 2 

RENE GUENON, Simboluri ale ştiinţei sacre, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997.456 p, 

Volumul tradus de Marcel Toltea şi Sorina Şerbănescu şi apărut in colectia ele spiritualitate 
universală, "Terra lucida", coordonată de Andrei Pleşu, este o culegere de articole publicate In 
periodice (1929"1950) şi reunile postum de un adept român al ideilor lui Rcne Guenon, Mihai 
Vâlsan. Volumul este structurat în opt părţi, În jurul unui simbol central concentrându-se principalele 
semniflcatii (aspecte) ce converg spre acesta. De exemplu, in Simboluri ale centrului şi ale lumii 
întâlnim: Florile simbolice, Păzitorii Ţării ,"!finte, Pământul Sorelui etc. Simbolismul formei cosmice 
reuneşte: Grota şi labirintul, Inima şi Grota, Muntele şi Grota, Inima şi Oul Lumii etc, Extrem de 
dens este Simbolismul astral şi simbolismul trecerii, care include: Simbolurile analogiei, Arborele 
lumii. Arborele Vieţii şi licoarea nemuririi. Simbolismul scării, Trecerea peste ape, Simbolismul 
punţit, Legdturl şi Iloduri. 

În viaţa intelectualii interbelicll, Ilcest tl1.art'l initiat şi filosof: Relle GUt'!I1OJl, a jucat un rol 
considerabil nu numai în gândirea universalfi, dar şÎÎn gândirea românească din anii 1 92()--1 930, 
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influenţând intelectuali români ca Vasile Lovinescu, Mihai-Marcel Avramescu, Mihai Vâlsan. Allta 
din urmă, c\tfe Il eondus revista "Etudes tradltionnelles" şi i-a publicat câteva volume, este considerat 
un fel de executor testamentar al lui R. Guenon. Ideile lui R. Guenon au scandalizat insii pe catolicii 
fervenţi, dată fiind rezerva filosofului faţă de creştinism şi 1n final trecerea la islamism. El punea mai 
presus de orice Tradiţia, considerând că din tradiţia originară şi sintetică decurg toate celelalte. El 
voia sll. "reformuleze" Tradiţia pentru lumea modernă. Exaltând Tradiţia, el le dădea intelectualilor o 
cheie pentru propria lor tradiţie, oferindu-le, printr-un demers superior. o reorientare a gândiri] spre 
initiere. Pentru un intelectual de erudiţia lui Vasile Lovinescu, de exemplu, aceasta a insemnat o 
schimbare de destin, o recluziune în propriul eu prin care Încerca să găsească calea spre taina iniţierii 
şi a desăvârşirii, Guenon însuşi, după cum ştim, şi-a schimbat destinul trecând la Islam şi 
schimbându-şi numele în Yahiya, adică Ioan. Guenon nu s-a oferit pe sine ca exemplu, dar el a dat o 

. deschidere spre dimensiunea metafizică a unei traditii autentice, spre eficacitatea simbolismului ei, 
spre posibilităţile de a u realiza interior. Mircea Eliade, de exemplu, nu era de acord, în multe privinţe, 
cu ideile lui R. Guenon. Pentru istoricul religiilor, Tradiţia e o deschidere spre alte lumi, nu o încifrare. 

În ce priveşte simbolismul, R. Guenon aduce câteva contribuţii esenţiale. După Guenon, 
fiecare lucru emană În mod esential dintr-un principiu metafizic - adevărata sursă a realităţii -, pc 
eate îl exprimă conform modului său de existenţă. Într-un fel, toate lucrurile se leagă şi îşi corespund 
pentru a concura la armonia universIă şi totală (Simbolismul crucii). Pentru R. Guenon, simbolismul 
tradiţional constituie "inteliger.ţa lucrurilor" şi un suport pentru realizarea interioară a unirii Cli 
acţiunea Principiului asupra tuturor nivelurilor de manifestare. 

Simbolismul scării, de exemplu, este un simbolism axial, ca şi cel al Arborelui Lumii. În 
riturile de iniţiere, treptele sale sunt considerate ca reprezentând diferitele cercuri, adică stările 
sufleteşti ale fiinţei.Simholul scării duble implică ideea că urcuşul trebuie să fie ur-mat de. o coborâre; 
treptele sunt ca nişte "ş. i inte", adică grade ale cunoaşterii corespunzând realizării a tot atatea stări. în 
anumite rituri iniţiatice se întâlneşte un simbolism al urcării unei scări în spirală, spiralele fiind o 
reprezentare a gradelor Existenţei universale. "Lanţul luminilor"; in diferite forme tradiţionale 
simbolul cel mai obişnuit este şiragul de mărănii sau rozariul. Simbolul porţii strâmte este "urechea 
acului". În calitatea sa de "ochi al Lumii", Soarele este "poartă a Cerului" sau Janua Coeli, descrisă 
ca o "gaură" sau ca "gură" (oare "gura de rai" din balada Mioriţa nu este o "POal1ă a cerului?"), 
Aşadar, stările existentei manifestate sunt ierarhizare în stări superioare şi stări infcriroarc, unite 
printr-un "fir" în ambele direcţii: ascendentă şi descendentă. Frânghia simbolizează acelaşi lucru ca şi 
"firul", adică uneşte aceste stări între ele. Puntea este echivalentul stâlpului axial, care leagă cerul şi 
pământul, menţinându-le în acelaşi timp separate. Trecerea punţii nu este altceva decât străbaterea 
axei, singura care uneşte cu adevărat diferitele stări Între ele. Axa leagă şi separă, în acelaşi timp, 
cerul şi pământul, 

În capitolul Legături şi noduri autorul reia simbolismul firului, a cărui semnificaţie esenţială şi 
metafizică este că leagă toate stările de existenţă Între ele şi de Principiul lor. R. Guenon revalorifică 
metafizic şi simbolic Tradiţia. După citirea operei lui R. Guenon, mai mulţi cărturari şi-au manifestat 
deschiderea şi atracţia spre cunoaşterea altor tradiţii sau spre cunoaşterea În adâncime a propriei 
traditii. Aşa s-a întâmplat cu Vasile Lovinescu, marele iniţiat de la Fălticeni, care a găsit cheia şi 
creanga de aur a propriei tradiţii. 

LuCÎa Berdan 

PATRICIA HIDIROGLOU, Apa divină şi simbolistica ili. Eseu de antropologie. religioasă. 
Traducere de C. Litman, Bucureşti, Editura Univers EnciclopedicI 1 997, 222 p, 

în colecţia "Historla Religionum" a Editurii Univers Enclclopedlc a apărut versiunea 
fomiilleasCii a eseului de antropologie religioasă \ Patriciei Hidiroglou, din 1994, L'eau dMne el sa 


