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Sudosteuropas.
Materialien,
Hen4/1994;
fUrdonauschwăblsche
Geschichte
und

Fascicula
a patradinciclulMaterialien
,-denumire
generică
,- "depozitează"
nesistematic,
dar
absolut
necesar,
importante
contribuţii
metodice,
respectiv
empirice
lndomeniul
cercetarii
dlalectelor
şvabilordunăreni.Sub titlul:mai general,de Interferenzen
in den Sprachenund Dialekten
Sudosteuropas,
redactorii
HansGehlşi MariaPurdelaSitaruau tipăritîn anul1994,la Tubingen,
o
"culegere"
dearticoleşi studii,toategravitând
înjurulsubiectului
dat.Publicaţia
seoferăcititorului
IlUnumaiprindateleştiinţificedeosebit
devaloroase
,-pecarelecontine,
ci,maimultdecâtatât,ea
esterezultatul
uneicolaborări
Întrespecialişti
germani
şi români,urmânduneitradiţiide contacte
întreuniversităţile
noastre
şiAcademia
Română
şicorespondentele
lordinGermania,
Interferenzen
in den Sprachenund Dialekten
Sudosteuropas
este precedata
de alte trei
publicaţii.
Acesteaşi-au.concentrat
discursul
asupraclimatului
socioeconomic
şi politic'Incare'
minoritatea
germană
Nl menţinut
ÎnspaţiulEuropei
deEstcaetnie_.Sprachinsel=,
consideră
autorii.
Prezentul
volumtrateazănumaiproblemainterferentelor
lingvistice,'
{onaz!\profundÎn terenul
nisiposal limbiipentrua descoperi
"relicve",
etimologii.
Atenţiace trebuieacordată
stabilirii
corectea acestora
estesubliniată
de fiecareautorîn parte,pericolul
unui"fals"pândind
la
fiecarepas,deoarece
peteritoriile
"mixate"
dinpunctde vedereetnicatâtpreluarea,
câtşi redarea
uneivocabule
au fostdiferiteca orientare
şi intensitate,
cuvântul
putândpătrunde
în limbăpe mai
multecăi.Autoriiajungla concluzia
că problema
influentelor
reciproce
nu trebuiecercetată
prin
prismauneisingureetnii,cuatâtmaimultcucât'înspaţiulsud-esteuropean
a fostşi estevizibilă
o
starede..multi-"
saude"polilingvism".
Volumul
a fostgânditpedouăplanuri,
deciîndouăpărţi:prima.teoretică,
subsurnând
doartrei
articole,
a doua,de cercetare
propriu-zisă,
deaplicare
practică.
Listabibliografică
--2 depagini-r-,
cuprinzând
atiaselingvistice,
dicţionare
şi suplimente,
glosaredialectalc,
manuscrise
şi arhive,cărţi
despecialitate,
denotăefortulautorilor
dea cerceta
unmaterial
covârşitor
catntlndere
şi complexitate
şidea-iextrage
esenţele
pentrua-şisprijini
demonstraţiile
lingvistice,
Rolulimportant,
de "mijlocitori"
lingvistici,
al şvabilordunăreni
in cadrulschimbului
de
"cuvinteşi locuri"În spaţiu!sud-esteuropeanestemereuîn atenţiaautorilor.MariaPurdela
Sitaruşi H,Gehl,urmând
luiV.Arvinte
şi Helgăi
C.Osterloh,
concluzionează
căîmprumuturile
din
germană
În românărezistănumaiÎn domeniul
vieţiimateriale
iEinleitende
Ubcrlegungen
zu den
sprachlichen
lntnferenzen
in Siidosteumpa),
Acestadevărva t1demonstrat
şi susţinutpe Intreg
parcursul
lucrării,articolele
abordând
{Igamălargăde domenii,
În caresuntvizibileintcrferenţele
lingvistice
pe un teritoriudat,Banatuldevenind,
de-alungulsecolelor,
"scellâ"pentruevoluţia
materială
şi spirituală
a treipopulaţii:
română,maghiarl1,
germană,
cărorali se:.adaugacea;sârbă
(precizarea
îi aparţineluiH.Gehlin VoraUSSelz!mg(lljiJr
sUdosteuropăische
Sprachint/!r:ferenzfll).
Fundamentale
pentmo cercetare
viitoare,
de sinteză,suntarticolele
careaducîn dezbatere,
concret,transferurile,
penetl'ările
de cuvintedintr-olimbăin alta,metamorfozele
acestora
În urma
pre!ulirii, diferitec!li,decătrevorbitoml
singular
în raportcu1)colcctivitate,
deo colectivitate
În
rap0l1
Cii de o coÎectÎvitate
in raport1iI.I
o personalitate
saucuunfbrautorizaL
Rezultă,
deaici,
c!!arexistadouătipurideimprumuturi:
primul,
celmairă.spândit
şifiresc,tÎnândcontdeconvieţuirea
peunteritoriu
a atâtoretnii,intrecares-austabilitdiverse
contacte
lingvistice
datorate
imprejur!'irilor
istol'ice
şi socloeconomice
ce le-au â!ături,dar şi faţllÎn faţli,relaţiilenefiindtotdeauna
de
cordialitate
(v, Binder,RumtJnische
EinflUsse
in den.lJanaterdel4tschen
Mundarum),
celde·aldoilea,
pfitruns
pecalecultă,deorigine
savamă, '.
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Studiileteoretice
alevolumului
constituie
lin[,:1de "introducere"
În labirintul
conceptelor
lingvistice,
o reiterare
a unortermeni
CU1l0SCUli:
Transferenzen,
interferenzen,
Fremdwort,
Lehnwon,
Entlehnungen
etc.,fazăpreparatorie
pentrudiscuţiile
etimologice
următoare.
Deamintitsun!cele
douădirecţiipecareH.Gloning
(Spf'(lh!iche
lnierferenzen
imdonauschwâbischen
Siedlungsgebie;
uneiiim!Bewertung
durclidieSprecherţ,
dupăce iiintervievat
diferitisubiecţi
şvabi,le-adescoperit
în gândirea
acestora,
cureferireiareceptarea
limbii"mÎxaltl"
pecareo vorbesc,
la funcţia
ei
socială,la modulcumresimttransformările
ce au avutlocla nivelulei, la felulcumo evaluează,
Astfel,
o categorie
devorbitori
dorescpăstrarea
intactă,
nealterată
a graiului
saua dialectului,
cealaltă
categorie,
însă,sejeneazăcândîşi vorbeşte
graiulsaudialectul,
sentiment
caredetermină
gestulde
negaretotalăa acestuia.
Pentru"rezolvarea"
uneiasemenea
crizede conştiintă,
autoarea
citeazăo
opinieIlluiPeterPolenz,
carearputeaducelao schimbare
a gradului
depercepere
a transformărifor
lingvistice:
.Purificatorii
limbiicredeau aşacumşi astăzicredmulticriticiai limbii-- că limba
trebuieapăratăde uzullingvistic
al societătii,
ca şi cândlimbaar fi () fiinţămitică,unacăreia
vorbitorii
artrebuisă-islujească.
Limba
aparţinecumultmaimultsocietatii
şi îiserveşte
ca mijlocde
înţelegere
şideexprimare"
(p,29).
Influentele
Iingvistice
suntconsiderate
în douădirecţii:1) influenţa
pe careromâniisau
minoritatea
maghiară
le-auexercitat
asupraşvabilor
şi 2)influenţa
inversă,
princareşvabiidunăreni
şi-auaduscontribuţia
laîmbogăţirea
vocabularului
românesc,
respectiv
unguresc,
H.Ochi(an. cii.)se opreşteasupradomeniilor
de activitate
în carecontactul
dintreetniile
conlocuitoare
a pututdevenistrâns.gospodăria
ţărănească,
cultivareacerealclor,
alimentaţie,
constructia
de locuinţe,
îmbrăcăminte,
meşteşuguri,
subliniind
că evoluţialingvistică
în Europade
sud-estii statîn ultimele
treisecolesubo "inllucnţli
a variantelor
austriece
alegermanei
(şi asupra
graiurilor
şvabedunărene)
asupralimbilorşi dialectclor
vecine"("Eint1uss
der osreneichischen
Variantedes Deutscber.
(auchliberdie donauschwtibischenMundarten)
auf die bcuachbarten
Sprachen
undDialekte")
(p.74).
Tinăndcontdefaptul- incontestabil
_..căaparitia
noilorrealităţi
reclamă
termeni
noipentrua
puteali denumite,
"personalizate",
precizate,
caviaţain sineesteintr-ocontinuă
prefacere,
Şt.Binder
tart.ciI,)traseazăÎntirnp>limiteorientative,
perioade,
deci,încarea pututfisesizabilă
o influenţă
lingvistică
de unanumetipsaucuo anumită
intensitate.
Anul1945esteconsiderat
drept"graniţi\"
lingvistică,
C(separăîmprumuturile
"vechi"decele"moderne".
Au!orul
analizează
intluenţa
limbii
i·omâ.nc
asupralimbajului
coloniştilor
germani
dinBanat,cnumerand,
pesl:url,factorii
careaucondus
la preluarea
şi însuşirea
de cătrevorbitori
a unuitermtnsaua altuia:1)mediu!rOlnânesc
in care
şvabiibănăţeni
autrăitşi .muilcit;
2)intensitatea
COmili.:wltli
şvabilor
bănăţeni
cupopulaţia
romană;
3)condiţiile
istorice
i socialeincareauavutlocaccstecontacte
(p.80).
Distribuirea
materialului
înainteşi după1945estedifhiti\,vizibilă
fiiridintensitatea
influenţei
înainte(1eacestan.Populatia
şvabi'l
a pre.luat,
Înaceataprirnăfază,atâttoponimicc,'cât
şio seamăde
termenidinsteraculturiimatt:riak,
darşi dinceaa trăirilora[cctive,
termenice se regăsese
şi în
poeziapopulară,
într\mumestec
lingvistic
uneoricomi.e,
deoareGc
in unelecazurisuntin(\:rcalat\)
cuvinteromâneşti
'Intextuldialcctal,
iaralteorisunttradusef1delnu numaicuvin1C
accidentale,
ci
chiarpropoziţii
ori strofeÎntregi.După1945,în urmaecntral,izi\rii
administrative
şi politice,au
pătruns
în limbaşvabilor
maialessubstantive,
câtevaverbeşi părţidevorbire
- spuneautorul- care
desemnează
realităţinoişi carenu s-auadaptatdin PUI}ct
de vedercfoneticşi morfologic,
fiind
resimţite
caFremdworter,
deşillzulle-aimpuscaLehn/jrter.
Încontinuare,
douăstudiisuccesive
restrâng
cercţtţeala limbaje
spccitlce
anumitor
domenii
"tehnice''':
artaculinarll,
pede()palte,medicina
şifarmsiN,.pe
dealtăparte.
MariaPurdelaSitaruşi LiviaVasilută:o;emnazii
articolulRumiinische
Fach.ausdrUcke
(leutscher
HerkuflJt
imBereichda Kochkunst,
predzândcă estevOl'ba
de ullstudiuetimologic:
Lexikalische
undetymologische
Anmerkungen.
Celedouăautoare
cercetează
24determeni
"culinarl"
ce sunt1nromână
de provenienţă
germaniI.
CO!1centrându·,se
asuprauneisinguresferede activitate,
analizasefacepeverticală,
rezultand
o adevărată
"biografle"
terminologic!1,
deoarece
fiecarecuvânt
estediscutatcu
reflexelor
saleÎn limbilecUcareIlvenit1ncontactpe acelaşiteritoriu,
enumci'âlldu-se
varhmtele
foneticeşi Încărc!ltura
semantică,
descoperilJdu-i-se,
prin paralelism.
etimologia.
,.
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MariaPurdelaSitaruInvestighează
Deutsche
Lehnwărter
imFachwortschatz
de!'Heil- und
An:.ndmittelkllflae
in denrumănischen
Mundarten
desBanats,Autoarea
îşipropune
să se desprindă
deconcluziile
luiV,Arvinte
şi decelealeHelgăi
C,Osterloh.
Maimult,ea reuşeşte
să completeze
tabloulÎmprumuturilor
germane
înlimbajul
specializat
almedicinei
şi alfarmaciei
la'români
cu30de
termeni,
pe care-idiscutii,
atentăfiindla posibilitatea
pătrunderii
cuvăntulul
împrumutat
şi pe cale
cultă,dingreacă,
latină,italiană
saufranceză.
H.GehlrevinecuunarticoldespreDeutsch-ungarische
Sprachinterferenzen,
Încarestudiază
unnumarmaredeÎmprumuturi
în maghiară
dingermană,
dindiferitedomenii.
Autorulconstată
că
înaintedeanul1930existau
Înlimbamaghiară
miidecuvinte
deoriginegermană.
în specia!
termeni
tehnicicareauintratînlimbastandard
şi,prinscris,aucunoscut
o largăcirculatie.
Dintreaceştiadoar
uniiaurămasÎnuzşi astăzi,marealormajoritate
pierzându-se
în uitare.O influenţă
inversă,
suferită
delimbaminorităţii
germane
dinUngaria,
estedetectată
cafiindfoarteputernică
după.anul
1945,mai
alesÎnsferaadministrativă.
Unarticolcuunstbleclmaiaparteli reprezintă
celalDoineiBabeu,
caretratează
neologisrnul
romanle
pătrunsîn limbaromânăpringermană
sau/şimaghiară:
Uberdiedeutsche
aridungarische
Sprache
entlehnte
Latinismen
undRomanismen
imRumănischen.
Autoarea,
avândcapunctdeplecare
observaţia
luiAlfLornbard
că limbaromână
este"unelanguehospitaliere'',
schiţează
caracteristicile
neologisrnului
latinîn română,
delimitând
zoneledeinfluenti!
pentruTransilvania,
undeneologisrnul
a pătrunsdinlimbilegermană
şi maghiară,
şi pentruMuntenia
şi Moldova,
undeacestaa intratprin
neogreacă
şi rusă.Pe bazaexemplificărilor,
DoinaBabel!enurneră
normeleIncadrării
foneticeşi.
rnorfologice
a ncologismului.
în final, autoareamenţionează
caracterulregionalal acestor
împrumuturi
neologice,
Ultimele
douăstudiiaucasubiect
decercetare
toponimia
românească
deoriginegermană
din
Banat.
Primul,
semnat
deRodica
Sunete!
- Orts-undFlurnamcn
deutscher
Herkunft
imrumănischen.
Banat-r,esteo analiză
a unor"componente
dinvocabularul
graiurilor
românilor
dinBanat",
caresunt
cuvinte
ceintrăInstructura
unornumedelocurisaudelocalităţi
şi auprovenienţă
germană,
Autoarea
nufaceo clasificare
a toponimicelor,
cio listarealfabetică,
lasfârşitul
fiecărui
cuvânt
..titlu.prccizând
ctlmologia
acestuia,
Multedintreacestecuvinte
.-conchide
RodicaSullcţcl
- nuaupiitrl\llS
numaiIn
limbaromână,ci s-audezvoltat
şi În altelimbi(sârbă,slovenă,
sârbo-eroat:l,
rnaghiari.)
În timpul
monarhiei
austro-uogare,
.. I
Banalei'Ortsnamen
als Spiegeldeul.l'c/z-TUmânischer
hislOriscfwl'.
wil'lsc/u:liiliclwr
und
sprachlicher
Bezielumgen,
contribuţia
luiV. Ioniţă,concepută
in c!our,
secţiuni,
pr,tltlcreuză
da\ek
preluate
dinDTB(Dicţionarul
subdialecluluÎ
bănăţean).
Aut.orul
discut[\
wponimia
rom:lneasc\
de
originegermană,
ceacreatădeeo!oniza(orii
Înşişi,darinfluenţată.
deromâniI,
caşi!oponimia
olkialll
românească
deoriginegermană.
Fiecare
toponimie
creatrelkctăÎndenorninnţia
Si;o situaţiesoeiah't,
politicăorieconomică
aparte,cândnucstevorbade relaţiile
interne.
Astfel,dUp[1
p(m;rea
autorului.
numekde IOI.:uri,
princomplexitatea
lor,nu suntdecâto "imagine
in oglindă"a interl,-'rcn\elof
culturale
romfmo-germane,
Volumul
se încheiecu liste\oponimice
pentrujudeţeleRomâniei,
comitalcle
Ungariei
şi
Serbiei,
însoţitededouăhărţiilustrati.ve,
lnterferenzell
in elenSprachenundDia/elaen
Siidos:europas
se conflgureaz(l,
deci,ca (1
"culegere"
de idei,de contribulii
individuale
izolatela problematka
interferenţelor
lIil)LVI'''JI.:t
eoioniile
de şvabidinBanat.Toatcacestemateriale
suntdoarrezultate
parţialeale unui
cercetare
globalşi eaTeseoferăspecialiştilor
atâtcapropunere
decolaborare,
câtşicadiscurs
incitant
şicaptivant,
!.lŞteptând
opiniile
criticeorisugestiile.
LauraManta
Institutul
deFilologie
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 ŞtiinţealeLimbajului
(organizat
o datăladoiunideFacultatea
de
Litereşi Ştiinţea Universităţii
"Ştefan
celMare"din
îldevenit
nunumaiunadintrecelemal
interesante
manifestări
ştiinţifice
naţionale,
cumse exprima
LuciuWald,ci firealizatşi {}adev!l.ratli
tradiţie(înperioada16-18octombrie
!997s-adesfăşurat
ediţiaa IV-a)Ildezbaterilor
filologice
in
vecheacetatede scaunmoldavă.
Organizatorii
acesteimanifestări
ştiinţifice
auîntelescă,indiferent
de nivelulparticipări
lorşi indiferent
deactualitatea
temelor Indiscuţie,
pentrui existao bună
cunoaştere
a problemelor
abordate
şifimanierei
detratama lorseimpune,
înmodnecesar,
publicarea
contribuţiilor
participantilor
lacolocviu.
Înacestmod,S"R
născutseriaLimbaje
şi comunicare,
alcărei
aldoileavolum,
apărutînanul1997laEditura
Institutul
European
dinlaşi,conţine
celemaimulte(In
numărde58)dintrecomunicările
prezentate
laeditiaa m-aa Colocviului,
din1995.
Ceeace se poateconstata
la o primăevaluare
a acestuivolumesteo surprinzător
de amplă
participare
IIspecialiştilor
la lucrările
editieirespective
a cclocviului.
Desigur,
numărul
celmaimare
al participanţilor
'liconstituie
cadreleuniversitare
şi cercetătorii
românidinnumeroase
centre(Bâlti,
Bacău,Bucureşti,
Chişinău,
Galaţi,IaşiOradea
şi Suceava),
darnuestedelocneglijabilă
participarea
europeană
prinspecialişti
dinCehia,Danemarca,
Franţa,
Germania
şiSpania.
Lucrările
ediţieidin1995S-audesfăşurat
Întreisecţiuni
(Lingvistică
Semantica,
Semiotică
Poeticăş;
situaţiereflectată
devolumul
careconţinelucrările
prezentate.
Tematica
acestora
este
deosebit
de variată(şi,ca atare,imposibil
deprezentat
Înpuţinecuvinte),
căciantrenează
probleme
teoreticesau aplicati
ve şi vizeazădiferitedomeniilingvistice
şi filologice:
lingvistică
generalâ.
gramatica,
analizalimbiidin texte(literare)vechisau moderne,limbajede specialitate
etc.
Remarcabilă
prin numarşi, mai ales, prin valoareeste participarea
tinerilorspecialişti
din
universităţile
recentinfiinţate
(printrecareşi Universitatea
dinSuceava),
aspectcareafirmăaceste
institutii
nunumaicacentreeducative,
cişicacentreştiinţifice
cuserioase
posibilităţi
deconsolidare.
Parcurgerea
volumului
atestăefortu
1 autorilorde ii oferisolutiişi interpretări
originale,
reevaluări
metodologice
şi recuperări
criticedeconcepte,
opiniişi teorii.în modfiresc,unstudiude
interesmajorcuprins
in volumestecelsemnat
deEugenCoseriu,
intitulat
Modele
logiceşi nivelede
analizălingvistică
şi însoţit.
dediscuţiile
prilejuite
deprezentarea
lucrării
launcolocviu
organizat
de
Universitatea
dinMeu(Franţa),
Un argumentimportant
În favoareaseriozităţii
uneiÎntruniriştiinţifice
cu participarea
specialiştilor
româniîl poateconstitui,
desigur,
prezenţa
lucrărilor
deanalizăşi interpretare
a operei
eminesciene.
Operamareluipoeinu putealipsidecidintematica
colocviutui
sucevean.
un lmrnAr
insemnat
de lucrărifiindconsacrate
anaizei
,şiinterpretării
ei:Dumitru
Irimia,Semne.
Ultl/UI,
sensuri
poeticeÎnl,ucealdrul;
1,C.Corjan,
Motivul
oglim:.ii
tnpoerfll41
Lucf!ajaru4
deM.Eminescu;
A. Diaconu,Pentruo poeticăeminescionă;
MariaŞleahtiţchi,
FuncţiapoeticăCItram:itivitiiţti
verbelor
laEminescu:
Există'insiinumeroase
altepunctedeinteres
învolumul
Li,mbaje
şi comunicare,
Il, specîaliştii
irIdiferite
domenii
lingvistice
şi în
găsindaicistudiiceseinscriuîn sferapreoeupărilor
lor.
Ingeneral,
sepoateconstata
tnsăo preferinţă
pentrulingvistica
generală,
cadet.hatete
ilproprietâii
şi
9.l'licabilitAiii
unerconcepte
specifice
şi dreptcadru
pentruanalizele
concrete,
Nu
studiileeontrastative,
de semantică
şi de limbiiliterară,
dinurmăoti.;!i1tate
nu flumai
operaunormarlscrtitori
românisauspre
ci şi Spretexteşi operedin
culturieuropene.
AIlaH71l
limbiitextelorşi scriitorilor
fitiesteînsâ
căr sI!priveascii
numaipe
lingvişti,
literaţiimndÎnaceeaşi
miisurli
interesaţi
deasemenea
exegeze.
Dealtfel,secţiunea
Poetic:1J
este(}suitădestudii,fOl'lrte
diferite
cametodl,darunital'tJ faptulcădiscută
chestiuni
deprincipiu
şideamAnunt
pornind
delaopereHtermromâneşti
şistrăine.
Complexitatea,
diversitatea
şi cuantumul
contribuţii!ot
în
"
comunicare
Ilsolicitat,
fl\râindolală,
eforIuriseriQe dinparteacolectivului
de
din
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PlorianBratu,Cornetla
Mănicuţă,
GeorgtaRaţăşi Gabriela
Rangu)
pentruuniformizarea
manierelor
deredactare
li manuscriselor.
Rodulacestoreforturi
s-aconcretizat
însăintr-unvolummerituos
din
toatepunctele
devedere,
IoanOprea
Institutul
deFilologie
Română
"ti.Philippide"
laşi,str,Codrescu,
nr.2
ION GHETlE,Introducereîn dialectologla
istoricăromânească,Bucureşti,Editura
Academiei
Române,
1994,174p,
Ne aflămin faţauneicărţi,amputeaspunerare,pentrucă specialiştii
În dialectologie
îşi
asumăgreurisculuneiastfeldecercetări.
AVt:f11
acumdeciposibilitatea
de a lecturapaginidereală
importanţă,
careÎncearcă
sărezolve
nuputineprobleme
dificile
şidiscutabile,
Dupăo Introducere,
în carese schiţează
obiectivele
propuseşi se faceo sumarătrecereIn
revistăa ideilordebazăexprimate
anterior
despecialişti
îndomeniul
dialectologiei
istorice
româneşti,
setrecela o analizăconsistentă
a unorfaptereprezentative
privind"evoluţia
dialcctelor
şi graiurilor
româneşti
dincelemaivechitimpuri
pânălnzilelenoastre"
(p.8),
Lucrarea
estestructurată
în.patrumaripărţi,careconţin,la rândullor,maimultecapitole:
Chestiuni
generale.
Originea
dialecte
lorromâne,
Dialectul
dacoromân.
Particularităţifundamentale,
Repartiţia
graiurilor
dacoromâne.
.
,.
Primaparteprezintă
unScurtistoricalpreocupărilor
dedialectologie
istoricii
românească
şi
câtevaConsideraţii
teoretice
şi metodologice,
Sunttrecuteîn revistăideileşi studiile
unorspecialişti
şi cărturari
legatedeacesteprobleme,
Astfel,suntmenţionaţi
MironCostin,Dimitrie
Cantemir,
Petru
Maior,LMaiorescu
şi B,P. Hasdeu,
iarmaiapoiseevidenţiază
cercetările
multmailaobiectalelui
H,Tiktin,M,Gaster,
G,Weigand
şiOvidDcnsusinnu.
Un spaţiumai largesteacordatunorpreocupări
considerate
multmai importante.
Sunt
evidenţiate
aiciideileluiSextilPuşcariu,
IosifPopovici,
A. Philippidc,
Th.Capidari,
ALRosettişi
EmilPetrovici,
De asemenea,
suntsubliniate
meritele
şi rezultatele
de după196;\,datainceperii
elaborării
Istorieilimbiiromâne,
cândseintensifică
studiulromânei
primitive,
citândlif-se
contribuţiile
în acestdomeniu
aleluiEm,Vailiu,l. Coteanu,
MariusSalaşi altele,ce aparţinluiQ,Ivănescu
şi
VasileFrăţilă,
. i
Paginimainumeroase
aufostconsacrate
unui"punctdevedereoriginal"
;(p,.14)ceaparţine
lui
Em.Vasiliu,care,în Fonologia
istorică(/dialectelor
dacoromâne,
susţinecă<trecerea
de la româna
comună
la dacoromâna
actualăs-afăcut"fărăo perioadă
de comunitate
a acestordialecte"
(p, 14),
decin-aexistato dacoromână
comună,
IonGlleţieareînsăaiciunelerezcrve,
adudmd,
credemnoi,
argumente
viabile,cândafirmăellcercetarea
nu esteamănunţită
privinddescrierea
unorHlptede
limbăşicăcranevoie"dcformularea
unorprincipii
tcoreticc
şi metodologice
deinvestigare
istorică
a
graiurilor"
(p, 14),Şi în cazulideilorexpusede PloricaDimilreseu
(Contribuţii
la repartizarea
regionalăa lexicului
românesc
În secolulal XVI-lea,
În set, XV, 1964,p. 539-j59),se fa,'e
precizarea
că ne esteofel'îtli
,,0 imagineneconform1i
cu realitatea
asupravocabularului
dialectal
românescdin
perioada
studiată"
(p.14),
I
în fine, suntcitatenumeleunorspecialiştiearediscutăÎn lucrărilelor prob!C!lle
de
fonetică,morfologie
şi lexic,legatededialectologla
istorică:
Vioriea
Pamfil,R.Todoran,
C.Frâncu,
N.Saramandu,
Ruxandra
Pană-Boroianu,
Mirela
Teodorescu,
Al.Mareşşi IonGheţie.
CâtevaCOl1siderâţii
teoretice
şi metodologice
precizează
c11
"iuvestigarea
istoricăa dialectclor
cunoaşte
unelelimite"(p.32),dareerceW.!.ontl
trebuiesliplecedelaideeacă,deşiriscurile
există,ele
potfi asumate,
spreapropierea
desoluţii,
caîncazulanalizei
actuale
a dialectelor
şigraiurilor.
Originea
dialecte/oI'
rolru'llU;
'll'ostdiscutata
pelargşi pcrtinent
înceletreicapitole
alepărţiiil
doua,
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Datesumaresuntconsacrate,
la început,
Române;
primitive.
În legătura
cuaceastăproblema.
se trectn revistăpărerilelui A. Philippide,
G. Ivănescu
(cu toateobiecţiile
adusefostuluisaU
profesor),
W.Meyer-Lubke,
Q.Weigand,
SextilPuşcariu,
IonCoteanu,
D.Maerea,
1.Şiadbei,
Emil
Petrovlci,
V.Arvinte,
M.Sala,AI.Rosetti
ş.a,
Seprecizează
apoiin finalcă toţiaceşticercetători,
la carese adaugăşi alţii.au lncereat
o
reconstituire
Ilacesteilimbipebazaexistenţei
unorfenomene
dindialectele
actuale.
FărIiIldescoperi
solutiicategorice,
IonGheţieafirmăînsăcăprocedeul
folositdelingviştii
amintiti
constituie
totuşi"o
întreprindere
cetrebuiepărăsită,
cainsuficient
fundată
dinpunctdevedere
ştiinţific"
(1'.44).
în continuare.
IonGheţie
acceptă
ideeacăauexistato seriedeDiferenţieri
dialectale
tnromâna
primitivă,
datorităteritoriului
vastpecarese vorbeaaceasta,acceptănd
părerileluiG.Weigand
•
.SexUI
Puşcariu,
Th.Capidan,
IonCoteanu
şi,înspecialaleluiG.Ivănescu,
caresusţinea
că, pânăÎn
jurulanului1000.existaupatru"dialecte"
principale:
rotacizant
(dincarese vadezvolta
maitârziu
dialectulistroromân),
macedoromân-megienOl'omân,
bănăţean-erişean-maramureşean-ardelean
şi
moldovenesc-muntenesc
(Istorialimbiiromâne,
p. 323).Autorul
aratăÎnsăcăaceastă
împărţire.
caşi
altele,esterelativăşi discutabilă,
fiindrezultatul
"unorspeculaţii
sprijinite
pe unmaterial
de limbă
amorf,insuficient
deatentselectat"
(p.51).
Înprivinţa
actuluidedezmembrare
a românei
primitive
părerile
specialiştilor
aufost,în bună
măsură,
diferiteşi IonGhcţie,referitor
la Originea
dialectelor
române,
credecă ne aflămiarăşi"în
prezenţa
unorspeculaţii
maimultsaumaipuţinjustificate"
(p.53).Cutoateacestea,
suntprezentate
opiniile
diversificate
alespecialiştilor
legatedemomentul
separarii
grupurilor
deromâni
şiseschiţează
datesemnificative
privindoriginea
aromânilor.
meglenoromânilor,
istroromântlor
şi dacoronuinilor,
Subliniem
aicifaptulcă,discutând
despreoriginea
dacoromânei,
autorulevidenţiază
ideealegăturii
caretrebuiesăexisteint» "problema
teritoriului
(leformare
a limbiişi poporului
român,
precum
şide
ceaa continuităţii
elementului
romanle
înnordulDunării"
(p.61).înceeacepriveşte
ultima
problemă,
IonGheţie
estecategoric,
afirrnând
"Cr\
potrivi!
celeimaielementare
logiciprezenţa
românilor
Înzilele
noastrepc vechiulteritoriu
al Daciciromaneconstituie
ea singură
principalul
argument
În favoarea
continuităţii.
Nuromânii
trebuiesă-şidovedească
permanenta
ÎnDacia.
ci adversarii
continuităţii
sunt
datorisăproducă
probeÎn favoarea
punctului
lordevedere.
Tezeleformulate
deaceştia
suntlipsitede
suportlogicşi documentar
şi au fostrespinse
cu argumente
convingătoare.
Constatări:e
recenteale
istorieişi, În special,ale arhcologici
pun In afarauneidiscuţiiştiinţifice
serioasecontestarea
continuităţii
românilor
ÎnDacia"
(p,(1).
Parteaa treia,Dialectul
dacoromân.
Particularităţi
fundamentale.
pe bazaunoraspectede
limbăatestate
în scris,consemnează
evoluţia
unorfenomene
maiimportante
fonetice,
mortologice
Ş'I
lexicale,
în decursul
a şaptesecole(secolele
al Xlll-lca- al XIX-lea).
Privitedinpunctde vedere
istoric,
descrierile
faptelor
delimbasuntnecesare
"pentru
a stabilidinamica
graniţelor
dialcctale"
(p,
9)Îndecursul
perioadei
amintite,
iaroprireaanalizei
numaiasupradialectului
dacorornân
seexplică
prinaceeacănumaiaici,dupăsecolulal XII-lea,
auexistat"faptedelimbă,consemnate
în scris"(p.
9, nota1).Scacordăo atentiedtosebită
maialcsinovaţiilor
(rar.fenomenelor
arhaice,
dispărute
intre
timp),careaufostprezentate
peepocişiregiuni
dialectalc.
Ultima
parteesterezervată
Reparliţiei
graiurjlor
dacoromâne.
Laînceput,
uncapitolanalizează
Origineq
graiurilor
dacoromâne,
undeunt prezentate
ideile
câtorvaspecialiştireferitoare
la vechimea
şi constituirea
"unor<$iviziuni
dialectale
în cadrul
dacoromftnei"
(p. .139),la faptuldacăa existato comunitate
lingyistică
sau,in dacoromână,
aufost
ramificaţii
teritoriale.
În acestcontext,
suntprezentate
părerile
luiA.Philippide,
EmstGammscheg,
EmilPetrovici,
G.Ivănescu,
Em.Vasiliu,
AI.Rosetti
ş.a.
Autorul
estadeptul
existenfei
uneidiversiftcări
dialectale,
care"eracertainsecolele
alXIV-Ieaal XV-lea"
(p. 142)şi s·a accentuat
cu timpul,faptcareil determină
să nu acceptetermenul
de
. dacoromânl1
comunl1,
cipecelde"dacorom/ini1
primitivii"
(p.143).
Urml1toarele
patrucapitole
analizează
graiurile
dacoromâne,
'incep/lnd
cusecolul
alXm·leaşi
terminind
cusecolul
alXX-lea.
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1 Primul(secolele
al XIII·lea.. afXV-lea)
facerefeririruexclusivitate
privindfoneticll,
pentru
secolulal XIIHea.fiindcA
atestArile
morfologice
şi lexicale
suntrareşi provin,tn maremăsură,
din
documente
slavo-romăne.
ln urmatoarele
două.secole
faptelesuntmainumeroase,
darnu suficiente
pentrugenerali$ielocvente.
Concluzia
esteaceeaCăinainteasecolului
al XVI·leaputemvorbide
douam.arisub4ia1ecte;
unulno,.dt(o parte1\Olteniei.
Banatul,
Transilvania
şi Moldova)
şi altul
sudic(Muntenia
propriu-zisă
şi o parteIlOlteniei).
Dacăultimulse caracterizează
"printr-o
relativă
unitate"
(1'.147),primul,
celnordic,
prezintă
"ooarecare
discontinuitate
teritorială"
(1'.147),dincare
arrezultatreigraluri:
bănăţean-hunedoreen,
ardelean
denordşi moldovean.
în secolulal XVI-lea
lucrurile
staualtfel.datorită,
în special,
textelorromâneşti
careaparîn
numărmaimare.Trăsăturile
caracteristice
suntmainumeroase
şi eleaparţindeopotrivă
celordouă
subdivtziun!
ale dacoromânel
descoperite
de Ion Gheţieîn aceastăperioadă:
nordic(Moldova,
Transilvania
de nordşi Banatul-Hunedoara)
şi sudic(Muntenia
şi o partedinOltenia).
Existăînsă
'intreacestetipuridesubdialecte
o seriedegraiuridetranzitie,
cumarfi celedinOltenia
devestşi de
nord,Transilvania
desud-est
şiTransilvania
desud-vest.
în secoleleal XVII-lea
-al,XIX-lea(-1850),
in cadruldacoromânei
se facsimţiteaceleaşi
douăsubdialecte,
cuzoneledetranzitie
amintite
maisus,euobservaţia
esenţială
căÎnaceastă
epocă
multefenomene
foneticeşi morfologlce
munteneşti
"tindsă se răspândească
sprenordcu cât ne
apropiem
de sfârşitul
ei"(p.160).
Capitolul
al cincileaal acesteipărţidiscutăprobleme
legatede Graiuriledacoromăne
În
secolulal XX-lea.
Dela bunînceput,
IonGheţicnuestede acordcu uniidilectologi
(O.Weigand,
EmilPetrovici,
R.Todoran,
IonPătruţ,IonCoteanuŞt,
Giosuş.a.)careîmpărtăşesc
ideeaexistenţei
atreiSaU
cincisubdialecte
aledacorornănei,
păreripersonale,
careridică"ungraisaualtullarangulde
subdialect"
(1'.162).Înaceeaşiordinede ideiesteşi maiincorectă
încercarea
dea demonstra
că pot
aveaacelaşistatutşi graiurile.dinOltenia,
Transilvania
şi Oaş,cumauîncercatsă demonstreze
Gr.Brâncuş,
V.FrăţilăsauDorinUriţescu,
Concluzia
luiIonGhetie,
pecareo acceptăm
şi noi,esteclarăşi reproducem
pentruedificare
uncitatdinfinalulcărţii:"Nuniseparedeaceeaexagerat
săsusţinem,
pcbazamaterialului
delimbă
examinat,
căsegmentarea
Dacoromâniei
1ndouămariarii(nordică
şi sudică)continuă
săsepăstreze
şi astăzi.Pânăce se vatntreprinde
o cercetare
temeinică,
bazatăpecriteriimetodologice
riguroase,
asuprarepartiţiei
graiurilor
dacorornâne
în secolulal XX-lea,
ne socotim
îndreptăţiţi
s dămcredit
opinieiluiA.Philippide,
împărtăşită
şideIorguIordan,
conform
căreiadialectul
dacorornân
cunoaşte,
Înmomentul
defaţă,douămarisubdiviziuni
dialectale"
(p,167).
i
Cartease încheiecu unele'Abrevieri
bibliografice
rigurosselectate,
iar fiecaccapitoleste
InsoţitdeNoteutileşitemeinic
Întocmite.
.
Lucrarea
poatefi considerată
unmodelde redactare
şi prezentare,
o reuşită'
incontestabilă
în
dialectologia
istorică,
ceeaceevidenţiază,
o datăÎn plus,calităţile
unuispeCialisti
de primămărime,
celcare,cu aniÎn urmă,ne-amaioferitvolume,
studiişi articolede rcalăvaloare.
Este.În acelaşi
timp,şi o provocare
adresatăspecialiştilor
de a incercasă clarificeo problcmă
dilicilă,îllCă
nerezolvată
În totalitate.
Poatear fi trebuit,În final,măcarun Indicede nume,dacănu şi unulde
cuvinte
şi forme.
IonNuţă
Institutul
deFilologie
/?omână
"A.Philippide"
laşi,sir.Codrescu,
nr.2 I
ŞTEFAN
AVÂDANEI,
Lainceputa/ost
metafora,
Iaşi,Editura
Virginia,
1994,270
p.
Istoriculpre7.entator
al metaforei,
anglistul
ŞtefanAVll.danei,
se situeax.l!.
in însuşicentrul
limbajului
teoretic
cândpropune
comentariul
metaforei
dinperspectiva
simiHtudinii
şi Ilcontiguită{ii,
privindconceptul
referenţial
in evoluţiasa istoricii.
Celezececapitoleale Cărţii,scrise,in anul
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universita.r
19919931l1Universitatea
YaledinNewHavel,propun
Intreiparagrafe
initiale
definitii
aleomului,
vietiişi lumii,pentruIIscoateinevidenl!
importanţa
verbului
afl,
Comparati
a, legatăprinjuxtapunere,
analogia,
substituirea,
lnvenţlaşi strategi,!
metaforei
pornesc,
dinvalulperspectivelor
lărgitmetaforice.
Intoatedomeniile.
Tensiunea
metaforei
seaş/lZA
logicîn domeniul
transferului
pentrureroncicnl,
darcaesteşi uninstrumentneeesar
creaţieisauun
tiranalecăruicapcane
mito-poetice
suntdificildeevitat.
întrucât
prinmetaforă
ŞtefanAvădanei
doreşte
"săimpace
oamenii
şi pietrele"
(nuseştiedacii
oameniiintreei saupietrele
intreele),calitatea
esentiala
li acesteilucrăristă In explicitate
şi In
capacitatea
deIlconcentra
informatiile
dindomenii
diverse
aleculturii,
oferindo cartenudoarplină
deelegantă.
darşi utilăşi nulipsitădeumor.Iniţierea
in domeniul
literaturii
ne"transportă"
dincolo
de fenomenul
obişnuitşi dovedeşte
că semnificaţia
textuluipoeticporneştede la metaforă
şi
.circumscrie
inpoieinşimimesis
imaginarul
contemporan.
Procesul
desemnificatie
şi iconicitate
al metaforei
poetice
devine,
Inaceasta
carte,unsemnal
ce obligăreceptorul
stiintreÎI1câmpulmagnetic
ai literaturii
universale,
Înaproapetoatăpoetica
omenirii
- concentrată
şi transfonnijtfi
într-unsingurtext_.,darmaialessă se integreze
Inviziunea
noastrăasupravieţii:"În cazulceleidin următranslaţii.>
al metaforeiflzionomice
să spunemînlănţuirea
estemaicomplexă:
actoriise identifică
sauîncearcăsă se identifice
cu personajele,
personajele
trimitla persoane
dinatarascenei,împrăştiate
în timpşi spaţiu,iar spectatorii,
prin
aceeaşi«suspendare
a neîncrederii»,
participă
emotional
şi intelectual
prin.saualăturide actori;
principiul
dramaturgie
mobilizează
Înmarealuimetaforă
nunumaimimesis-ul
e:ci şi catharsis-vi.
De
aceeaşi metafora
interpretării
saujocului.
teatral,pcdiverse
tipuridescenăşi în afaralor,împreună
cu masca,dcghizarea,
prefăcătoria,
disimulareaşi
celelalte
a ajunssă fieconsiderată
_.sausă :;c
dovedeascăepericuloasă,
implicând
adeseaschiz.ifrcnia"
(p.61.-(2).
Ironiatoarsăprii.retrimitcrilc
erudite
şicapacitatea
dea asambla
sferedificile
aleacestuitrop
determină
intersecţia
metaforei
cupsihologia.
filosofia,
cibernctica,
ştiinţa,
educaţia
şi ... religia,
Tensiunea
textuluise vădeşteIn accatăopţiune,
În caremetafora
revclatoric,
cu modelin
texteleluiBlaga,estecomentată
dinperspectiva
retoricii
religiei,
Într-unu!
dintrecelemaiinteresante
capitoleale cărţii.Cadrulinterpretării
rndafo(eic:;\c
lumeanegatiei,magiaverbală
confruntându-nc.
OdatăCumitul,cuverbuliniţial.Caracterul
cmblemetic
al metaforei
rdigioase
este
doarosecvenţăÎn construcţia
În spiralăa textului,
în generalstructurat
pc douădimensiuni:
a.
instrument
de lucrupentrufilolog}:
b.În particular,
un procesde comunicare
a cercetatorului
Avădanei
cuel Însuşişi cumariiînaintaşi,
începând
euAristotel
şi eontinu,lnd
eu1.A.Rlchard:;.
K.Burke,N.Fry..:,
P.Ricoeur.
Întâlnirea
cu ideii..:
dintextulluiŞtefanAvădanci
arcavantajul
de a deschide
drumulCittre
horaÎelelor,
dMsulîmpreună
euretorica
mctafor..:i
în..:orporfll1du-ne
în lumeaimaginarului,
d"rşi ·in
aceea..:urasieă,
dacÎlreuim să ne elib..:răm
de vCljainfinitaa textelorch..:mate
şi obligat..:
să
del1ncască
începutul
metaforei,
ca să ne apropiem
nudoarde semnescrisepclik, ci maialesde
semnele
scriseÎnnoi.
Noemi
Bomher
Facultatea
deLitere
Universitatea
"AI.1.Cuza"
laşi,Bulevardul
Copou, J1
CARMEN
VLAD.
Sensul.
dimensiune
esenţială
a
214p.

Cluj-Napoca.
Editura
Dada,1994,

Carteac;lolUnnei
Carml,ln
Vlad.repre7"Cntantă
devaloareaşCQlii
iin/ţvistice
clujene,
nepropune
undiscurscesedOfl;:şte
11fi cititPllverticală,
oferind,
undemers
teoretic
asupracategoriei
, , simultan,
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de teMIş! asuprainstrumentelor
de abordare,
precumşi aplicarea
ideilorteoretice
'inanalizăşi
interpretare,
Fărăorgoliul
uneiorlglnalităti
obligatorii,
autoarea
enunţăcriticşi sintetizează
.- subsemnul
semioticii
şial lingvisticiicelemaiimportante
teoriitextualiste,
avândlaîndemână
o bibliografie
nu
doarbogata,
ci şi adusă,firesc,la titlurideUltimă
oră,Carteareprezintă
o concreuzare
a studiilor
şi
cercetărilor
realizate
deautoareÎnultimiizeceani,în acelaşitimpconstituindu-se
ca o reluareşi 1}
continuare,
dinperspectiva
unorprincipii
noi,a lucrărilor
şi studiilor
dejapublicate',
însoţitede motouri
fermecătoare,
[ucându-şl
binerolulde captatiobenevolentiae,
celepatru
capitole- .Pulsul"actualal lingvisticii,
Bazelesemiotice
ale textualttăţii,
Elemente
de analiză
lingvistică
a textului,
Sensul,
întreevanescenţă
şiprezenţă
- construiesc
undiscurscoerentşi unitar,
oferindinformaţii
riguros
selectate,
citatecufuncţie
explicativă
şiargumentati
vă,scheme
condensate,
catalizatoare
desens,cheioriginale
dedescifrare
şiînţelegere
a textului
literar.
în primulcapitol,dupăce stabileşte
raportulexistent,diacronic,
întretextşi lingvistică.
autoarea
prezintă
circumstanţele
ce au influenţat
evolutia
lingvisticii
dinultimele
două-trei
decenii,
comparând
epocaactualăcuaceeadinanii'60:"AstabiliOanumită
similitudine
a perioadei
actuale
cu starealingvisticii
dinjurulanilor1960nu mi se parchazardat"
(p. 13),şi indicând
tendinţa
constituirii
uneiteoriigenerale
a comunicării.
Pornind
deladialogismullui
Bahtin,
parafrazând
concepţiileliteraturii
tcxtualiste
franceze
din
ultimuldeceniu,autoarea
simtenevoiauneiclariticări
terminologice
şi de semnificaţie,
punând,
alăturide Eco,semnulegalităţii
Întretextşi discurs,pentrua putearelevaîn continuare
"aspectele.
teoreticemaiimportante
ale textologiei
actuale'".Pe linialui E. Coşeriu,se aratăspecificitatea
semantică
a textuluişi caracteristicile
lui(caracterul
reticular,cel interferenţiaţ,
celpluricodic
sau
volumnic
şi celsinergie),
pentrucaÎnparteaultimăsăsefacădescritli'ea/imcţionilrii
enunţului,
pede
o parte,ca .mărturie"a textului(mărturie
a unuitextşi nu semnal uneipropoziţii,
dincauza
incompletitudinii
insferascnsului),
şi,pedealtăparte,catextcomplet.
Celmailargcapitolestetel încaresuntprezentate
elementele
deanalizălingvistică
a textului,
Împărţit
in şasepărţiceactualizează
oscriedemodele
de analizăşi interpretare,
autoarea
notândcă
pentrucercetarea
sensului
textualestenevoiedesurprinderea
"tuturortipurilor
derelaţii:pragmatice,
semantice,
în toatăcomplexitatea
lor"(p.68),cu accentuarea
perspectivei
semantice
necesare.
Din
aceastăperspectivă,
sunt detaliatecoeziuneatextuală,configurativitatea
seniantică.
referinţa,
coerenţa
şi giobalitatea,
ceeace facilitează
receptarea
distinctiilor
elefinetepecalcautoarea
le face
prezentând
statutultextual-narativ
alpersoanei
Întâişitextulpoetic,surprins
in.dinamica
semiotică.
Sefaceastfellegătura
cu ultimulcapitolal cărţii,constituit
din.Jectura"textologică
a trei
fragmente
deoperăliterară:
Replici
deM.Eminescu,
aşezatsub"grilaanalitică
texrologică",
Lseifeţe
!
1 "Considerăm'
textulun produseminamente
verbal,în acelaşitimppartea unuiproces
semiotic
complex
şireflexaiacestuia"
(p,27).
2 CarmenVlad,Semioticacriticiiliterare,Bucureşti,
EdituraŞtiinţifică
şi Enciclopedică,
1982;cadem,Perceptive
Levels
ina Stratified
Representation
ofText,în R.R.L,
XXVII,J982,nr,4,
p. 315-323;cadem,Sensuri91funcţiialepersoaneiÎntâiÎntextulnarativ:HanulAncuţei,
în vol,'
Semiotică
şi poetică(2),Textulşi coerenţa(ed.CarmenVlad),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,
MaxNiemeyer
Verlag,1989,p, 126-137;
Cimncn
Vlad,EmmaH.mlian,Textual
Semio/ies
of ProperNamesin Romania/!
Poeti:)!,
în "S, Ellfl1pean
JournalforSemiotic
Studies",
Wien,Barcelona,
Budapest,
Pctpignan,
1990,p. 339-354;
Carmen
Vlad,EmmaTămîian,
Numele
propriuin dimensiunea
sintactică
a textului
poetic,În CLXXXV,
1990,nţ,2,p. 153-159
..
3 Auto!\fea
"convoaca.
tn instant"pe ,. Lotmall.
Ch,S. Pierce,N, Chomsky,
R Coşeriu,
HaraldWeinrich.
E,Benveniste,
VanDijk,Pettilişi OiiviBeaugrande
şi Dressler,
Deledalle,
Ochler,
Mariana
Net,L.Thbanşi Em.Vasiliu,
prezenţi.
alăturidealtenume,de-alungulIntregului
demers
teoretic,'
,,

de LUCÎ3tl.
Blaga- t
Ancup?t
de M. SadOVI>lMtI,
ale carui
valorilof
persoanei
întâi.
Ceeace conferădeplinastrălucire
.temel1luhli
suntconcluziile
sprecare,cueJl:lgantă
şi
ne
statutul'emiolin8vistic
al textului
verbal
...lel\.tul
constituindu-seîn
a limbl\iului,
şti.ll'licomunicativă
a !;Iţlt,stuia,
(1'1.
teorieitextuluica "bastonde argint",
cuprinzl\toare
şideschise,
ÎI1"inţelegerea
lumiiîn
Parcurgerea
acestei nu satisfacedoarcuriolitaU,:!l
intelectual.culitug1l,l
generozitaw
P!ă(;efea
lect\.lrii
unui{meta)teltt,
Gabriela
Haja
inlilitutul
deFilologie
RomtlhiJ
"APhilippide"
laşi,str.Codrescu,
nr.2
STEUAN DUMISTRĂcEL,
În colaborare
cu DOINA HREAPCĂ
. şi ION-HORIA
aJRLEAN\!,
(incheiadialect'l/l!.
ca[ormădecomunicare,
laşi,EdituraAcademiei
Române,
1991,
454(1,
o echipădedia!ctologi,
constituItă
Înurmăcu
careIlenlctua.t
anchete
în zona
suda Moldovei,
finalizează
tnultimîianilucrările
aledisciplinei
(atlasul
şi
şi neoferăacumo lucrare
nouă,unicăÎndomeniu
.dinmaimultepunctedevedere.
Maiîntâi,spirittrl
de.echiţ>â,
consoliclat
'InaniÎndelungaţi
de cercetare
şi de aşteptare
li momentului
favorabil
va!orifjcare<l
deplinăa mnncli,
ma!puternic
decât
relaţiide"coiaCvrare",
asigu!'ă
deplilll1
a !,Inei
Cărţi,
ati\tdeconţinuI,
cât.şiinexpresia
astfeltneâtcontribuţia
fiecăruia
dintre
ceitrei autori,indicatăla p.' 35-36,se
subconducerea
competentă
şi
discreta
a luiStelian
Dumisuăcel,
personalitate
bineconturată
il.dlaleetologiei
româneşti.
Înaldoilt!l\
rând,carteape careoprezentăm
nueste
curssau.,tratat"dedialectologie
1.1;1:\11
.didactiC,
deşiealitătile
unuiasemenea (sisternatizare
SIlU
accesibilit.ate)
ntt-Îlipsesc,
dimpotrivl!,
o recomandă
mal
interesaţi
deeunoaşterea
acestui
domeniu,
Inacelaşi
timparid
prinmaximă
specializare,
dar cu
de
deschidere
culturală,
dacâexistflI.lI'lce!lena
unor
p()sitjilitl\ţi.
Lucrareanu este un "bHanf,ci un "eseu"(1'. 35),
propunândtl-şL
cu modestie,
doarsemnalarea
unei
cu 9"Cent
pe aspectele
teoretice
şi
metodologice
dialectale,
dattealizând
rtlult.mai
mult,oaatentieă
lntrcdueere
in.ştiin\a
uneoriarta)dea comunica,
intr-o
li
interumane.
In al treilea
fJroblematica
nouluivolumse
rOOI'l!c
unde() disciplinl1
tigtitosdelImitată
se
tntAlneştecu
ideilefertllizatoarc
ale
O alta.tr!l<;i1turll.
careeonferăo pregnanta
originalitate
acesteinci contribuţii
de cercetare
(şinu
didactică),
atâta celortreÎ
Pop.
In primul
SeXtii
li
flealizl\rilof
europene,
fa\'(lI'1izata
ldnguarum
şi
valoare lifgument
sau
fl1lU!.eeze,
belgient$11\1
spaniole,
ptegnantli
notApersomdl1,
Claritatea
ş\ ordina
setrrulsptlfl
in.,
adevîlmte
expediţii
tfll:l'"UfI
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CRITICĂ
ŞI BIBLIOORAFlE

(indeosebi
tn Jurnalde Qflche'td),
rellliz4ndu-se
astfel(1perfonnanţli
tn literatura
noastraştiinţifică.
Rareoric carteatâtdedensăin abordllri
specializate.
şi nudintrecelemaisimple,seciteştecu atât
folosdecunollŞtere.
diU'
şicurealăplăcere
Illecturii.
Un reumat.fie şi foarteparcimonios.
al uneiasemenea
luc1'll1'i,
dificilde realizatcând
numerose
probleme
meritIlfi mllcar
mentionate,
nuestenicicomodpentrurecenzent
şi nicifoarte
util pentru.cjţjtor,
ClIŢe
nu se poatedispensade concreteţea
faptelorlingvistice,
de detaliul
semnificativ
şi de .alteelemente
re.zultate
numaidinexperienţl\,
ca modalitate
de cunoaştere.
De
aceea,vomsemnala
doarcteva liniide forţăalecâmpului
de probleme
pe carele organizează,
ca
într-oradiorafie.n(lUaapllŢiţi",
e<iitl;uialâadialectologilor
ieşeni.
Ştructuratin (:iouăpllrti
de întindereaproapeegalăşi "echipatâ"
cu utileinstrumente
de
consu!tareşi
info\1ll8fe(Pipliqgrafie1
indicişi anexe),lucrarea
puneÎn cumpănă
dreaptăabordarea
tehnicA
a temei.$us\inl,l!{\cu
siguranţă
deStelian
Dumj!itrăcel,
şi unbogatmaterialc,0ncret,
cuvaloare(,{qcumentară.
jntntreulei, cartease vreao aotoanallzăş!
oevaluarecriticăa rezultatelor
la carea
1\Î.l.lns,
dupâo experi\ln\ă
de·treigenera.tii,
ancheta
dialectală,
darnuca"bilant"al eficientei
metodelor
(,{e.
anchetă(p, 34},ci ca provocare
asuprauneiprobleme
episternologice
de sorgintecoşeriană:
evi4entierefl
compebnll,li
Hnvisticeavorbitorilor
atâtdinperspectiva
facultăţii
decunoaştere,
câtşi
dina.ceea
a fl.lcultătii
dea gândi,prine(ţ-,nul
de"gramatlcalizare"
lacareestesolicitat
informatorul
în
(ladrul
uneirelatiiillter\Jl"ane
al.âtderate,careesteancheta
diălcctală.
.
Problematica
principală
a lucră.rii
se punecţlpregnan\ă
în a treiageneraţie
a cercetărilor
dialctale,d\Jpadepfişircllconpep\iei
despre.anchetăca metodăde "prelevare"
a materialului.
li/lgvistic
prin"traduccre",matrial
prillPare
semanifesta
doarcompetenta
idiomatică
a-vorbitorilor,
adicăaceacapacitate
a infonnatorilor.
de a .ştlsă vorbească
o anumitălimbă(in speţă,dialectul
invesţigat),
Deşinumeroaseielemenle
.alcuneinoiabordări
teoretice
porfidescoperite
şi Înpracticile
de anchetăaleunorcercetători
maivechi,careau ilustratîn modremarcabil
metoda"Wtirter
und
Sachen"
(lllnoi,depildă,O.Dcnsusianu,
S.Puşcariu,
SeverPop,E.Petrovici),
abiaîn fazarealizării
NALFşi NALRanchetadlalectală
esteconcepută
ca "formăde comunicare",
În cadrulcăreiase
studiaZli
nu nurnuivarielatca
diatiipiciia.limlnţjlllui,
ci şi, din perspectiva
psiholingvistică
şi
sociolingvisticll,cOInpetenla
expresivaa. subiecţilor,
capacitatea
lor de a adecvavorbireala
circumstanţele
binedeterminate
derclapaspecială
careseshlbileşte,
printr-o
convenţie
delucru,între
anchetator
şi i!)formator.
'.
Paginisubstanţiale
suntconsacrate
diverselor
probleme
nouapăruteîn anchct'l(dialcctaIă
din
perspectiva
propllsăde.aceastăcercetare:
. uţiHzarca
magnetof0I1111ui.
careflcilite[ă cunoaşterea
tuturorrelaţiilor
şi silulIfiiiorce
aparÎntreactantiiinterviului
dialectologic,
cu ditii1Cţii
importante
indiendavantajele
faţădeancheta
tradiţională
cuchestionarul;
atentiaacordatrlspaţiului
şi timpului
comunicării;evidenţierea
problemelor
specifiee
bilingvismului;virtuţile
stimulative
ale)nregistrrtrilor
penttustudiul
interacţiunii
lingvistice
Îninterviurile
avândeascoprealizarea
unoretllO"
şi.\ociote.we.
o ..1l1t1i
atentiespecială
esteacordată
uneiprobleme
esenţiale
În anchetadialectali'l.
aceeaa
rapotlurilor
dintrelimbaliterară
şi graiurisaudialecte,
aşacumsemanifestă.
in atitudinca
subiccţilor
faţădeproprialof
vorbire.
Cuamplereferiri
.Iaexperienţele
dialectologiei
străine(îndcosebi
francc7.e,
italiene
.şi.germane,
adeseadivergente
in.praeticişi concluzii),
subeapitolul
Comunicarea
asupra
instrumefttului
dnJomunicare
prezintă
evollliiaconcepfiilof
asupranaturiiraporturilor
menţionate
şi
diversitatea
situatiilor
decercetat,
cuinteresante
constatări
dinpunctul
de.vederealsociolingvişticii
şi
psihoHngvisticiL
Suntmenţi6nate,
depildă,comportamentul
informatorilor
falăpeconvenlia
dplucru
a anchetei,
graduldeeon$tientizare
Ildiferentelor
dintregraiullorobişnuit
şi normele
limbiiliterare,
tendinţele
conştiente
sau spontane
de "arhaizare"
sau,dimpotrivă,
de "literali
zare"a exprcsiei,
influellţl1vArstei,ocupâţiei,
Statutului
social,experienţei
de vlaţlişi graduluide instrucţie
asupra
comportamentului
lingvistic.
Suntconsemrtate
diferenţede comportament,
cu motivaţiisociale,
tlultttrrue
sau temperamentale,
tntreÎ11fonnatorii
din Moldovaşi cei din alte prqvinciiistorice
romArteşti
salidinttesubieclil
solicitaţiţ)entl'ti
textedialectaleşicei
utilit.aţi
inanchetele
pelltnlaUase.
De11Indiscutabill\
utilitate,
pentrU
toţicercetătorU
de teren,darindeosebi
pentruceicarese
ini\iazl\tntt-oMtmene&
aventurII.
a cunoaşterii,
esteun amplucapitol(p. 70-122),o iltentic!l
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introducere
Încercetarea
dialecWlogică,
cuvaloaredegidtehnic,consacrer
ilspectelor
pracţlQe
anchetei
dlaleetate:
stabilirea
relaţiilor
cu oficialitAtile
şi cu intelectualitatea
locală,ipl'ltinca,rflj,\
..
selectarea
informatorilor
şi motivarealor complexă
(materială,
socială,psiholqgicâ),
crl;ar
condiţiilor
de lucru,pregătirea
ambianţei
şi convenţiile
de colaborare,
caracteriz!\rile.
subiectilor
corespunzători
sau,dimpotrivă,
li celormaipuţi»perfonnanţi,
daracceptati
totuşidinlipsa"/lei
alternative
convenabile,
în funcţiedecapacităţile
intelectuale
şi lingvistice,
in primulrând,darşi
condiţionările
profesionale,
devârstă,sex,instrucţie
şcolară,
autoritate
morală.
Pedealtăparte,SlIn!
definite
calităţile
indispensabile
aleunuibunanchetator,
caredat!autorilor
acesteilucrări
posibilitaţa
unorampleexemplificări,
Intr-unregistrularg,variindlntrecolaborarea
perfectăşi ostilitatea
periculoasă,
întrerealitatea
dramatică
şi comicul
pur,tntreeficienţa
maximă
şi efortulsteril.Armliza
criticăa chestiouarululşi
a modului
dea-lutilizaÎnanchete,
a avantajelor
aparaturi]
deinregistrare
şi
a implicaţiilor
deontologice
aleunorabuzuri
(ancheta
"spion")
dovedeşte
o cunoaştere
temeinică
şi o
apreciere
judicioasă
a valoriiizvorâte
atâtdinexperienţa
proprie,
câtşi dintr-orppll1bibliografie
europeană.
Prezentarea
unorancheteexperimentale
efectuate
1n 1974,cu scopulprovocării
şi
cuantificării
competenţei
expresive
a unorsubiecţi
Înspaţiuldintreregistrul
literarşiceldialcctal
al
vorbirii
(p.122138),caşi lrcturile
înregistrate
aleunortextedelimbii
literară,
inovaţii
şipremiere
în
domeniu
(1'.138-142),
suruelocvente
pentrumaniera
elasticăşi lipsităde dogmatism
În eatese
valorizează
posibilităţile
variatealecercetării,
atuncicândmetoda adecvată.scopului,
Deosebitde instructive
sun!constatărilc,
concluziile
şi recomandările
care rezultă'din
evaluarea
materialului
de anchetă,pentrucunoaşterea
posibilităţilor
realede 11Înregistra
vorbirea
populară
(p.143-190).Dacăîndomeniul
lexicului
contrastul
dintregândirea
concretă
şiceaabstractă,
îngeneral
maibinestudiatşicunoscut,
estemultatenuat
denivelulinstructie!
şcolare
şideInzestrarea
intelectuală
a informatorilor,
iarfonetismele
suntceledintâiconştientizate
caregionale
SUIpopulare,
pcterenulgramaticii,
in 'eoscbialmorfologici,
surprinderea
"normelor"
dialectale
estefoartedificilă,
informatorul
fiind(suprajsolicitat
"săgândcască
asuprafeluluicumvorbeşte"
(p. 148).Formularea
pluralulul
substantivelor
(p. 153-158),
obţinecaformelor
verbale
(p. 159-·17Q)
prilejuiesc
informaţii
dintrecelemaiinteresante
privindmecanismele
logicealegândirli
şi inventarul
de formeal limbii,
Nusuntneglijate
niciproblemele
sintaxei
graiurilor
(p, 170·173),
deşidomeniul
esteÎncădeparte
de
a fi cercetat
şi evaluatcuacelaşiinteressaucurezultate.
comparabile
euceledinfonetică,
lexicsau
morfologie.
Amplulmaterialdocumentar
din parteaa douaa lucrării,În carecontribuţia
l:clordoi
colaboratori,
DoinaHreapcă
şi Ion-Horia
Blrlcanu,
.cstcdemnădc o subliniată
apreciere,
ilustrc871i
principalele
probleme
teoretice
maisussemnalate.
Experienţa
practieăaautorilor
a impusadecvarea
chestionarului
la exigenţele
anchetei,
atâtsubraportul
conţinutului,
corijând
diverseerori,câtşi sub
raporttehnic(schimbarea
ordiniiÎntrebărilor,
modificarea
enun\ului,
evitareaanticipării
şidecî a
sugerării
termenului
căutatetc.).Cercetătorii
ieşenî[lUpreluatşugestii,
reguli,observaţii
şi pr,)ccdee
deanchetă
datorate
Îndeosebi
luiSeverPopşi luiEmil
mereuinvoeati
cudistinsă
preţuire,
sau au inovat,contribuţii
propriifiindsemnalate
Cl!
modestiei
şi măsuracumpănită
II
importantei
lor.
Ultimasectiune
a lucrării,
unJurnaldeanchetă,dezvălUIe
virtuţipuţinobişnuite
în literatura
de specialitate,
caracterizată
prinspecializare
extremă,
lifaptelor,
precizie
a dcrtJonstmţiei
şi
proprietate
Il stilului.Definitivat
in cioul\.
etape(1976-1977
şi 1993-1994),
prelucrând
noteşi
însemnări
dincaietele
deandl(teefectuate
întreMii1967şi 1972(inunelelocalităţi
cercetarea
fiind
reluatl\de maimulteafişi chiarla distanteapreciabile
in timp,În 1977şi 1994),cuprinzând
informaţii.
indeosebi
despreinfom1atori,
utilizate
şi În volumul
intmductiv
ia NALR
....Mold01la
şi
Bucovina.
Datedesprelocalităţi
şi ifţformatori,
publicat
în 1987,
Jurnalul,iucaretoti<;ercet!l.torii
de
teren(folclorişti
şi geografi,
toponimişti
şi etnografi)vof câtecevadinproprialorexperientă,
citeştecu Înteresşi nude puţineoricu pllicerea
oferit!\ secvenţe
cu calităţiliterareaU1Cntice:
Scurte
oatâţiuni,
Careauritmşi semrlif1caţie,
numeroase
portrete,
sumllf,
darincisivc()nturate,
destule
scenetipicepentruanii!:ncare$-auefectuat
anchetele,
toatepusetnpagini1
cuo detaşare
pecltre()
aducretrospectiva
şi spiritul
deobiectivitate
alcercetlltorului,
darşicusecretele
anul!)
ale"rl1zbun!\tW'
pentnltoatemit.eriile
pl'icinl.lite
deoameni
$i"timpuri",
singurele
la'Indemina
celuicU\locaţie
pentru

--"-"""_._....""_._--- seama,
umorul.
Pefundalul
satelordetotfelul,înstlirite
sau
nnelorploioase,
străbătute
cu "venerabile"
autobuze
sautn
le,seperindă
figuricaracteristice
alea:nilor
evocari:
primari,
"delacentru",
militieni
suspicioşi
şi abuzivi,
intelectuali
ai
vanitoşi
şi la"necalificati"
cu"pretenţii",
şi,tn primulrând,
tiriforestieri,
brigadier!
de la C.AP.şi navetişti
la şantiere
, naratoride excepţie
şi antitalente
înnăscute,
parteneri
de
t pronunţia
cutăruicuvânterasaunucugifl6ngsau,şi mai
ui apelativ.
Numaispaţiullimitatal acesteiprezentări
ne
: şipasajele
elocvente,
darnuneputemreprima
dorinţa
dea-l
.1instructive
cărţi,străbătănd
uliţeleîntortocheate
aleunuisat
nutatădelagazdăşiavândîn locdeşao... bascăveche,fapt
s eminescian
"Nucredeam
să-nvăţa murivreodată",
salipe
v..',,, Uw,,,. ,'" ,, , F'"" ., __•__nunţapc cercetători
că "nişte·persoane
de femei"solicitate
pentruînregistrări
aşteptau
afară,saupecutarenevastă
carerefuzaoricecolaborare
"casănule facă
salariul"
dialectologilor,
invitaţi
pringurasatului
"sămeargă
lamuncă".
O carteîn acelaşitimpriguroasă
şi agreabilă,
sintezăcu valoarede introducere
În tehnica
cercetării
diatectologice,
darşi noutateprinperspectiva
originală
a abordării
uneidiscipline
vechi,
lucrareunitarăprinconcepţie,
constructie
şi stil,deşirealizată
In echipă,aşteaptăatâtpe criticii
avizaţişi "eârtitori",
câtşi pcinvăţăceii
gataoricândsă pornească
pcbicicleta
cu bascăîn căutarea
pronunţiei
cudiftong,
,
Mircea
Ciubotaru
institutul
deFilologie
Română
"A. Pililippide
"
laşi,str.Codrescu,
IIr.2
laşi, Editurainstitutul
STELlANDUMISTRĂcEL,
Sate dispărute sate ameninţate,
European,
1995,238
p.
J
,
,1
Indelungata
experienţă
dedialectolog,
ca şi deschiderea
sprediscipline
conexecu lingvistica
(istorieşi demografie,
sociologic
şi psihologic,
etnologic
şi folclor),capacitatea
de a distingecu
luciditate
oportunităţi
le şi urgenţele
în cercetarea
ştiinţifică,
darşi sensibilitatea
pentrutraurncle
pe
careistoriale provoacă
mereuindivizilor
şi colectivităţilor
dauroadeleaştepjatc
în ultimele
cărţişi
studiiale autorului,
binecunoscut
dejapentrucontribuţii
foartespecializate
la realizarea
marilor
proiecte
alecercetării
româneşti
(/VALR.
Moldova
şi Bucovina,
DLR,serienouă)şi europene
(Atlas
Linguarum
Europae,
AtlasLinguistique
Roman).
Carteape careo semnalăm
acumîşi propuneun obiectiv.
pe cât de modestdelimitatşi
formulat,
pt;:atâtde important
şi de presant:identificarea
şi "amor!jarea"
pentruforurileştiinţifice,
pentruoficialităţi
şi opiniapublicăa proiectului
Arhivasatelordispărute
dinRomânia,
sugeratde
initiativabelgianăOperationYillages
Roumains,
declanşată
în mai 1988şi continuată
şi după
•decembrie
1989,proiectconpeput
însăin tradiţiametodologică
a Şcoliisociologice
a luiDimitrie
Gusti.Iniţiativele
autorului
in aceastădirecţiede cercetare
suntmaivechi(v,Anexele
1-3),darcu
puţineşansedea provoca
unefectpozitivatâtin iunie1988,cândfuriademolatoare
fivechiuiuhcgim
nuputeaadmite.
nicimăcaraluzii.Iafondulchestiunii,
câtşi în perioada
imediatpostrevoluţionară,
cândAcademia
Românlt
îşiredeflnea
ezitantşi,uneori,eronatpriorităţile
şi strategiile.
Lucrarea
de
faţăSestructurează,
aşadar,
caundosardeprobleme
şi faptecareÎşiaşteaptă
Încăcercetătorii
Într-un
demers
coerent,
st.atornic
şiÎnstituţionalil.at.
Partea1.a volumului
schiţea71i
etapeletn careagresiunea
asuprasatelorse dovedeşte
şi se
cOţ\tureat.,\
prinaCţIuni
pla:nificate
alepoliticii
deindustrializare,
de"sistematizare"
şi de"apropiere
fi
satuluide ora$",concretizatApl'in
str!1mutll.ri
de vetrede sat,dezafectll.ri
ale utilitătilor
,p.ublice,
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inrQiclia.
de it constril!
SiWreparacase,licarcturi
şi chiargarduri,
demolări
bl'\,ltale,
eu conseci'1lt1
ItdcsatragiceI'cntl'uvil\ÎI1.şi
sufletele
oamenilor.
Autorul.
nucontesta,
il'!principl,necesitatea
sau
utilitateaIJIlOf
dezvoUa.rÎ.
io(:justriale.
dar insistăasupralegalităţii
şi rationalitAtii
IlApr4i$emenea
progi<.IIT1e,
careartrebuişăaibăIIIvedere.
şi importantele
(uncQrÎ
gravc:le)
lorconsecillltl
ecolQgice
şi
social-umane.
Aşadar.
suntreamintite
strămuţăl'ilc
impusc
derealiZlll"etl
hidrQCentralelorşi
umplerea
lacurilor
deacumulare
de laBicaz( 1954-1958),
deIIIPOrţile
deFier.deţeSlllarizarea
PrutulllÎ
prin
acumularea
de la Stânca- Costeştlşi altele.Se adaugă,desigur.satelestrămutate
1nurmaunor
inundaţii,
precumSceposenji
şi.Zbieroaia
dinjudeţulIaşi,În 1969,sauaşe<r.ări
dinDeltaDunării.
Activitătile
de salvarea unorvestigiimateriale
şi deconservare
a datelordemografice,
etnografice,
folcloricesau lingvistice
n-au lipsit(cf. p. 25-28),dar nici nu ş.au remarcatprin duratll.
completitudine
sauapl'Ofundare
a consecintelor
sociale,culturalesau psihologice
asupra
expropriaţiler
şi strămutaţi
lor. Pentrucomparaţie,
esteamintităexperienţa
germanădin hUldul
Renania
deNord- We.>lfaJia
(zonaAachen
- Kăln- MOnchengladbach),
undenecesitatea
exploatării
la suprafaţă
a cărbunelui
a impusstrămutarea
unoraşezări,operaţiune
atentsupravegheată
Într-un
cadru.
legislativ
adecvat,
avândînvedereşiconsecinţele
operaţiunilor.
O nouăetapăîn acţiunea
dedistrugere
a satelorromâneşti,
motivată
depropaganda
dlctaturll
ceauşiste
prinprogramul
de"modernizare",
debutează
Înanul1974,cândincepdemolările
unorsate
dinnordulBucureştilor,
fiepentruacapararea
unorzonedeagrement
pentrunomenclatera
comunistă,
ÎnzonaSnagovului,
tiepentruextinderea
aeroportului
Otopeni.
Dimensiunile
şigravitatea
planului
de
"sistcmalizare"
seconturează
însăîndeceniul
alnouălea,
clindunprimproiectprevedea
desfiinţarea
a
şaptesauoptmiidesale(treimii,într-oevaluare
mai."realistă")
dinceletreisprezece
miiexistente
În
anul1984.În moddemonstrativ,
violentaimpactului
a fostresimţită
tot de aşezărlle
dinSectorul
AgricolIlfov.dezavantajat
de vecinătatea
capitalei.Ceeace caracterizează
aceastăetapăeste
intronarea
abuzului
şi axamavolniciei,
comparabile
cubrutalitatea
demolărilor
bisericilor
şi clădirilor
istoricedinBucureşti.
Niciunscrupul
pentrulegalitatea
şi oportunitatea
expruprierilor,
nici1)"griJa
f11\11
dco!11",nicio intenţiede salvarea n.cmoriei
etnoculturale,
lingvistice
saude altănatură.
Instrumentul
principalal acesteiacţiuniera buldozerul,
ajutat adeseade obligativitatea
autodcrnolărilor.
Oriceformăde protestpubliceraconsiderată
o infracţiune
politicăşi rcprirnată
ca
atare.Numaicădereadictaturii,
În decembrie
1989,a limitatproporţiile
unuidezastru
Ila!ionalcu
consecinte
imprevizibile
şi,poate,ireversibile.
O perspectiva
istoricăşi geograficâ
mailargr\asupraunorfenomene
similare
arerostulde a
caracteriza
maiadecvatfenomenul
românesc
al dcpoplIlârii
saudistrugcrii
satelor.Autorultreceîn
revistăîmprejurările
strâmutării
fermierilor
irlundezi
în secolulal XVII-lea,
ruinareafermierilor
americani
datorităpresiuniieconomice
din anii '30 ai veaculuinostruşi îndeosebi
adevăratul
cataclism
sQ(;ial
al deportării
"ehiaburilor"
şi duşmanilor
coleclivizâriişi
coleclărilor
dc produse
agricole
dinîlltineJ'(giulli
alefotciU.R.S.S.,
inclusiv
dinBasarabia,
subregimul
stalinist.
Parteaa II-li.ceamaiÎntinsăa lucrării,
se constituie
ca o arhivădc informaţii
şi dc mrlrturii
oralcaleunorlocuitori
afectaţidirectde fenomenul
depopulării
saudistn.tgeriiaţ;ezărilor
rurale.din
România
şi Basarabia.
Autorulnu esledoarun observator
obiectivsauun analistal proceselor
isturico-sociale,
ci şi unmilitant
pentruo idee,În speţăaceeaaC'
salVării
şi recupcrărHpatrimoniului
satuluitraditional
românesc.
Astfel,suntinventariate
posibilît!lţile
pecuretoponimia
Ic.ofcrăpentru
reconstHuirea
vechilormişcăride populaţie
(siliştepentrudepopulări,sloboziile
penttueoloni71i.ri.
numelecare atestatranshumanta,
"mirile"satelor,emigrl'trile
arl;icleneşti)
şi sunt COns.emrlate
împrejurările
dezafecH\rii
unorsateÎn Irmaunoralunecări
de terendinjudeţulDâmboYit
sau
inundatii
.alePrutului,
SireWlui,
DUnării,
Someşului
etc.Seatrageatentiaasupra"disparitiei"
unor
sateprinmAsuri
adnlinistrative
(înglobări
in aşezărimaimari,schimbări
de nume),·
se Încearcă
o
prognozA
asupracQnseeinţelor
demografice
ale reîmproprietăririi
de după1989şi se evaluează
rezultatele
Şcoliisodologicea
luiD,Gustişi alecercetărilordialectologice.
Câtevaanchete
dinanul
1991,ÎnsatedepevaleaPmtului,
dinRomânia
şi dinRepublica
Moldova,
efectuate
1ncolaborare
cu
. dialectologi
dela Chişinău,
au constituit
o primA
tentativa
de rcali7..ate
aUllei"băncide date",c;u
mărturiioraledespremodulin careS-audistruscâtevasatede inundaţiile
Prutultli.
in sfârşit,o
reconsiderate
a unortexteclasicepe temacontributiei
satuluila definirea
speciticulQi
naţional,
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cunoscutele
discursuri
de receptie
in Academia
Română
aleluiO.Goga,L.. Rebreanu
şi L. Blaga,
prilejuieşte
şi o foarteinteresantă
decriptare
Il valorilor
spirituale
traditionale
in poezialui Main
Sorcscu
(volumele
LaLilieci).
Autorul,
dialectolog
in primulrând,intrevede
pentruviitoarele
cercetări
de terenadaptarea
metodologiei
clasicela exigenţele
uneianchetede tip special,reeuperatoriu.
Altordiscipline
(toponim
ia,folcloristica,
etnografla,
sociologia,
istoria)
lerevinobligaţii
similare.
Satedispărute> sateameninţate
esteun avertisment
şi un inceputde arhivă,un act de
cOl1şHinţll
civicăşi deresponsebilitate
intelectuală,
Mircea
Ciubotaru
G!USEPPE
MASn<OMARCO,
Intradurion«
a Aristofane,
Roma- Bari,EditoriLaterza,
1996,222
p,
Aristofan
estecelmaiimportant
comediograf
grecşi părintele
comediei
europene,
Piesele
sale
reprezintă
o frescăfivietiipoliticeşi socialedinepocarăzboiului
peloponeziac,
Alăturide istoricul
Tucidide,
Aristofan
ne-alăsatcelemaistrălucite
documente
literaredespresocietatea
greacădin
timpuldemocratiei
ateniene,
VolumulluiG. Mastromarco,
tipăritla prestigioasa
editurăLaterza,
dedicatvietiişi opereiluiAristofau,
esteun reprezentativ
capitolde istoriea literaturii
europene.
Autorul
procedează
monografie:
urmărind
cadrulistoricşi cultural,
realizând
o remarcabilă
analizăIl
scrierilor
luiAristofan,
redactând
1)scurtăistoriea criticiişi, apoi,'(tamplllşi utili'!
bibliografie.
În
felulacesta,volumul
devineun instrument
criticesenţialpentruÎnţelegerea
opereiluiAristofan
în
lumina
celormairecente
cercetări
istoriografice.
Structura
volumului
esteurmătoarea:
l. Aristoţan
şi comedia
antică:1.Teatrulşi cetatea:2,'
Formeşi temealecomediei
aticeantice;li-Aristoţan:
viaţaşi opera:1.Opereconservate
şipierdute;
2. De la dehutul.c.secret"
al lui Aristofan
la moartealui Cleon;3. De la pacealui Niciasla
înfrângerea
Atenei;
4. Cătrecomedia
noui'!;
m. Poeticaaristofaniană:
1.Întrerealitateşipoezie;2.
Untextpentruscenli;3. Memoria
literarăa polis-ului
şi publiculfuiAristofan;4. Concluzii.
La
acestecapitole
autorulataşează
acesteutilepărţi:1. Cronologia
vieţiişi operei;2,T;e.zbateri
critice
şi 3.Bibliografie,
carecuprinde:
1.Referinţe
bibliografice
(studiişi articole)
şi 2. N.6te
bibliografice,
incluzând:
1.Recenzii
bibliografice,
2.Ediţii,comentarii,
traduceri,
3.Scolii,4.lndtce,concordanţe,
onomastică,
5. Istoriatextului,
6. Limbă,stil,metrică,7. Studiicu caractergeneral,8. Comedii
separate,ediţii,comentarii,
traduceri,
studiişi,Însfârşit,
9.Soartareceptării
luiAristofan.
Autorulacestuivolumfacepartedin rândulcelormaidistinşifildlogiclasicieuropeni,
specializaţiîn studiulcomedieigreceşti.Dintreaceştiamenţionezpe A. H. Sornmerstein
(Anglia),P, Thiercy(Franţa),
B.Zimrnermann
(Germania),
LopezEire(Spania),
E. Degani
(Italia)
sauN.Dracoulidis,
LStephanidis
şiCh.Michail
(Grecia).
Cartealui G. Mastromarco
eRteo monografie
caresintetizează,
cu rigoareşi competenţă,
problemele
fundamentale
ale cercetării
aristofaniene
la acestsflirşÎtde secol.Dupăprezentarea
relaţiilorlui Aristofancu comediaatieă vecheşi II opereiacestuiacu societateaateniană
contemporană,
G.Mstromarco
redacl.ează
unremarcabil
ţapîtoldesprepoetica
aristofunian1\,
.•
Concluziile
acestuiI.:ll.pitol
suntemblematice
pentruspiritul
desintezăal acestelcărţi.utorul
periodizeaz.1.l.
operaluiAristofan
în treietape,caresedistingprintematică
şi poetică.
Inprim'a'
etapă,
cu temepoliticepacifiste,
vitupereazl!
lideriradicali(cumsuntCleon,Lamachus,
Nicias)sau
personlităţiculturale
ca SocratesauEuripide,
în panlbaz.e,
Aristofan
anrm!!orgolios
originalitatea
nrteisak\comparândn"se
cuHeracle,
careluptl!.c\lmonştrii.
ÎnetapaII doua,temeleinspirate
dinres
publicaÎmbinărealismul
cu fantasticul.
cultivând,cu predilectie,
viziunea
carnavalesc!!,
parodiaşi
grotescul.
Acum,persol1qjele
feminine
devinprotagolliste
(v. l.isistrata).
În etapaa treia,temele
politicecedeazl'!.
temelormorale.Acum,personajele
anticipează
tipologiidin comedianoul!.(v,
Plutos),structura
pieselor
se metamorfozeazll.
Parabaza
e redusă,conlldiminuat,
varietatea
metrică
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atenuaiă,
Toateacc:>tea
prevestesc
comedia
lui Menandru,
inspirată
din fesprivata.Totîn tl
etapădecreatie,
precizăm
noi,Adstofan
trecedeiateatrul"teatral"
lateatrul.
"literar",
delaspectacQl
lalectură,
păstrănd
roluleducativ
alcornedleiln
societatea
alcnianll.
Prezentaacestuivolumin bibliotecile
academice
româneştiva oferi cititorilornoştri
posibilitatea
dea întelege
geniulşiactualitatea
părintelui
comediei
europene.
TraianDiaconescu
Facultatea
deLitere
Universitatea
"Al,1,Cuza"
laşi,Bulevardul
Copou,
nr.11
MATÎAS
U)PEZLOPEZ.
Laspersonajes
deI(Jcomedia
plautina:nombre
yftmci6n,
Lleida,
PăgesEdîto!'s,
1996,232
p,
Plauteste,incontestabil,
celmaiimportant
comedlograf
latinşi unul(iinttemafiiprecursor]
al
teatruluicomicmodern,Volumul
lui Matfas
Lopezesteun studiuacademic
carea fost
prezentat
catezădedoctorat
Înfilologia
clasică,
Înanul1986.Autorul
săuesteprofesor
titularde filologic
latinăl Universitatea
dinUcidaşi sepreocupă,
cupredilecţie,
decomedia
latină
şi de istoriografia
latină".
In acestultimdomeniu
11publrcer
volumul
Lahistoriografia
en Greciay
Roma.Conceptos
y autores,Ucida,1992, carel-amprezentat
cititorilor
români
tnaltărecenzie,
Personaje/ii!
comediei
plautine:numeşi funcţiiesteunadintrecelemai importante
cărţi
publicate
asupra
luiPlautla acest
de secol,Autorulanalizează
numelepersonajelor
plautine
în relaţiecufu:qia lor
subtilitate
şicompetenţă,
interesul
lumiiclasice
pentrurelatiadintreverbaşires,dintrecuvinte
şi lucruri.
Structura
volumului
esteurmatoarea:
cap.l Introducere;
cap,Il.Listadenumeanalizate;
cap,
m. Personaje
fără numetinnominadosi
şi Titlulcomediilor
nevarroniene;
cap.IV, Concluzii
referitoare
la: 1.Creaţiile
plautine,2.Originea
numelor
plautlne,
3, Formarea
numelor
plautine,
4.
Ratlo(semnificaţia)
numelor
plautine,
5. Numele
plautineşi tradiţiacomică
greacă,6.Analogia
şi
contrastulÎn semnificaţia
numelorplautine.Bibliografia
cuprinde:1, Lexlcoane
plautine,2.
Repertorii
denumeproprii,3.EdiţiialeluiPlaut(ediţiicomplete
saupiesesingure),
4,Studii.
Aparşi
următoarele
indicesuplimentare:
1.Numestudiatein versiune
castiliană,
2. Pasajeplautinecitate,
3. Numepe comedii.
Fiecarecapitolesteînsoţitde Note,iar volumul
se terminăcu Addenda
et
corrigenda.
Cartealui MatfasLopezL6pczse remarcă
printr-oexcelentă
documentare,
prinmetodăde
luerunguroasăşi prininspirattl
analizelh obiect.Pornindde .Iaafirmaţiile
lui Dooatusdespre
congmenţa
dintrenumeşi funcţiein comedialatinI!,valoriHcând
criticstudiilescrisedcspre
onomastica
lui Plautîn ultimulsecol,recitindcu acuitate
pieseleplautine,
MatfasL6pezL6peza
realizat
ceamaiampl1i
lucrare
academiei!
cuacestsubiect
dinbibliografia
internaţională
plautină.
Autorulaplici!,
În cl!fcetarea
sa, o schemăordonată
şi fertilă.,
analizând
347de nume,din
pieseleautentice
sauapocrife.
EIdisociază
187denumealepersomuelor
cureplici,87dcnUlJleale
person<\jelor
mrt'!
replicişi 78desupranume.
Lafiecarenumeîndicăpiesadincarefaceparte,forma
greac1i
dinCarederivă.,
atestărHe
epigrafiee
sauliterare,
antc!ioare
saupostenoare
luiPlaut,prezintă
etimologia
numelui
propusă
dediverşiexegeti
(corectându·!eceleeronate
şi avansând
altelenoi),
traduceingenios
nominf1
eloquentia,
dintrerUfmen
şi res şi, în sffirşit,
disociază
numele
de Plaut,relevând
lingvistic
al comediog:rafului
latin.Toateaceste
Ipostaze
de
sUntargumentate.
c:ând. l'o$ibil,
curatiaexplicita
prezentă
Îtltextullatin.
Carteaexegetului
spaniol
Matfas
L6pez
cercetător
eruditşirafinat,
este,incontestabil,
(}
h.ICf!l.tC
dereferinţă
in literatura
despecialitate
şi constituie
un mode!destudiulingvistic
şi literaral
ollOmasticil
dillteatrulcomiclatin.
TraianDiaeonescu
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IONAPE.TROAIE.
Literaturd
şi reflexivitale,
laşi,EdituraVniversitAţii
,,AI.1.CU2;Il",
1996,

Spredeosebire
decriuce"foiletonisticli",
obligatii
stirecepteze
toatenoutăţile
maiimportante
ce îmbogăţesc
literatura
autohton!
intr-operioad!!.
limitată,
criticauniversitară
areprivilegiul
unei
selecţiiriguroase,
in caretotdeauna
criteriul
estetipacţionează
decisiv.Dinaceastăcauză- a unei
supervizărl
critice,sinonime
cucertiâcarea
valorii- suntnecesare
şi metode
adecvate,
priviteadesea
cu reticentă,pentrucă introducin câmpulanalizeiliterareo terminologie
pe care critica
..folletonistică"
o acceptăcu greu.Cu risculde a-l contrazice
flagrantpe autorulcărţiicareface
obiectul
recenziei
defaţă,celedouătipuridecriticăexistă,fărăcaneapărat
săsecompleteze,
Uneori,
dimpotrivă.
Cărţi(şi autori)cu mareaudienţă
Într-oanumită
perioadă
(să-iamintim
doarpe Dan
Deşliu,MihaiBeniucşi IonBănuţă,
dintr-un
trecutnupreaîndepărtat)
auintratÎntr-uncondeumbră
de undecu greuvor111ai
puteaieşi.în schimb,
autorica V, Voiculescu
sauRaduGyr,Îndepărtaţi
violentnunumaide regimul
political vremii,ci şi deo criticăliterarăobedientă,
îşi recapătă
astăzi
statutul
meritat
tocmaidatorită
unoruniversitari.
Sepoatespune,aşadar
--fărăsăabsolutizăm,
totuşică, în timpce critica.foiletonistică"
acţionează
pe orizontala
literaturii,
şi nu întotdeauna
cu
imparţialitatea
necesară,
ceauniversitară
sondcază
profunzimile
acesteia
aducând,
dacănurevelatii
interpretati
ve,atuncicusiguranţă
nuante
noişiprecizări
importante
înreceptarea
unoropereliterare.
Privitdin aceastăperspectivă,
'recentul
volumLiteraturăşi reflexivitate
al universitarului
ieşeanIonApetroaie
nisepareemblematic,
fiindcă
judecăţile
de valoare,
chiarfocalizate
în capitole
separate
(dupăcumacestea
sereferălapoezie,
prozăsaucriticăliterară),
aucapunctdeplecare
ideile
esteticecuprinseîn articoleprogramati
ce,jurnaleşi manifeste
literare,interviuri
etc.,aparţinând
scriitorilor
supuşiexegezei.
Intitulat
AI,Macedonski,
poetician
simbolist,
articolul
liminarpoatefi considerat
o adevărată
introducere
în metodă,
Teoretizările
macedonskiene
publicate
în ..Literatorul"
ultimelor
deceniiale
secolului
trecutsun!reluatepentrua se demonstra
protocronismul
românesc
În privinţaconceptiei
moderne
carefacedinmuzicalitate
condiţia
sinequa/lona poeziei.
Faptul- susţineIonApetroaie
estecuatâtmaiimportant
"cucâtcomentatorii
luiMacedonski
s-aumulţumit
să-Ivadăîn generepe
poetulnostrucuunpasîn urmăfaţădeexperienţele
simboliste
franceze"
(p. 12),IarHinov,a cărei
publicare
dateazădin 1880,nu estenumaiprimapoezieromânească
în versalb,ci (şi)"Încăo
prioritate
în faţa confraţilor
francezi"
(p. 19).Macedonski
aparemaiputinÎn post;rra
de poet
contradictoriu
şi maimultÎn ipostaza
şefuluide şcoalăliterară,Reputatdirectorde revistă,el a
stimulatprimelevociale simbolismului
românesc
(1',Demetrescu,
ŞtefanPetică,
ID,Iacobescu),
pentruca într-ofazăulterioară,
printrecolaboratorii
revistelorsalesă se numereT. Arghezi,
G. BacoviaşiIonPillat.
Deşia teoretizatsporadic
pc marginea
proprieicreaţii,maialesÎn rareleinterviuri
date,
a, Bacoviaşi-aafirmatneaderenţa
la poeziaepocii,optândpentrusingurătatea
lucidăÎn cârnpul
literar.În articolul/postaze
alepoezieibacovielle,
exegetul
reţineafirmaţia
în favoarea
căreiaaduce
argumente
cevizează
deopotrivă
crizadesensibilitate
şicrizadelimbaj,
specific
bacoviene.
Masca,interiorizarea
peisajului,
obsesia
absentei,
dublată
deunaa comuncării,
joculînchidere
- deschidere
practicat
exclusiv
Înviziune
tragicăsuntelemente
peremptorii
ceconstituie
un"miracol
al rninimului"
de o surprinzătoare
originalitate.
Consecvent
cu sineînsuşi,avândîn permanenţă
conştiinţa
zbateriisaletragice,
Bacovia
a creat"unadintrecelemaitulburătoare
poeziialeveacului
nostru"(p,26).Concluzia
criticului
ar puteapărealectorului
de pealtemeridiane
puţinf()flată,
dar
temeinicia
şi fineteaargumentării
nedetermină
să-lconsiderăm
peIonAperoaie
unexegetdemarcă
aicreaţiei
bacovlene.
Observaţii
pertinente
privind
liricaargheziană
suntcuprinse
ÎnarticolulT.Arghezi
-, opoetică
barocă,Menţionate
in treacăt,uneledirectiiinterpretative,
suntrepedeabandonate
pe motivCăau
devenit,
prinutilizare
frecventă,
poncife
alecriticiiliterare.
Caatare,IonApetroaie
schimbă
sensibil
unghiulinvestigaţiei,
ajungând
la concluzii
interesante.
Admiţând
"construcţia
bogatantinomică".
a
poeticliargheziene,
autorulremarcă,
tn spiritulacesteia,
posibilitatea
uneisubstituiri
esenţile."In
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loculeuluiarghezian
ar puteestaaicitotaşade bineşi cuvlinlul"
(p,42),ceeace ru"faceşi mai
evidentăfunctiasimbolului
de "organizatQf
al ansamblului",
Dinplicate,
ideearespectivII.,
cuIlU'gli
aplicabilitate
laoperapropriu-zisă,
esteinsuficient
fructificată.
Peuntonponderat,
IonApetroaie
schiţează
liniileuneiposibile
polemici
cuŞerban
Cioculescu
şi N. Balotă.Primului
ii imputăeticheta
de "amiintelectualist"
pecarecriticul,
în moderonat,;-0
aplicăluiT.Arghezi-Iar
celuilalt
îi reproşează
faptulcăadesea
estetentatsăreducăforţa"conştiinţei
critice"
argheziene,
orisăignoreunele"sensuri
alelirismului
săuvoluntar"
(p.40).
Demonstraţia
vizează,
în cazulde faţă,aspectul
religios
şi ludical actuluipoetic,încadrat
în
limitele
uneiviziunice atribuie
contrariilor
o importanţă
egală."Perspectiva
ideală"sprecaretinde
autorul
Cuvintelor
potrivite
arpresupune
identificarea
acestora
şisublimarea
lorÎndivin.
Înpaginile
consacrate
luiG.Topîrceanu
Uoculmtmesis-ului
umoristic).
accentul
cadeatâtpe
specifică
micilorsalepieselirice,câtşi petehnica.Jnserţiei
amănuntului"
binealesÎntablouri
cu tematicădiversă.Aşase explicădistanţarea
de eroticaeminesciana
(maiprecisde optica
prezentării
acesteia),
precum
şi atitudinea
faţădepoeziamodernista.
Receptată
in registru
umoristic,
inexistent
pânăatunciîn liricanoastră.G.Topîrceanu
nuapare,CU111
ne-amaştepta,
Într-o.
postura
favorabilă"Est regretabil
că poetul,devotatmimesis-ului-··
noteazăcriticul-, găseştenumai
prilejuri
de a ironizasauchiardea blamape faţăpoeziamodernistă"
(1'.56).Totuşi.estegreude
admiscă,ducăn-arfi procedat
ca
G.Topirceanu
ar fi datinteligenţei
sale(criticeşi poetice)
posibilltatea
afirmării
depline.
DacăÎnPoeticăsubversivă:
măştile
lul.,Dada"autorul
sereferălacontribuţia
românească
in
contextul
cultura!
european
dinprimulpătraral secolului
110StnJ,
în Poezieşi cerebralitate
el revine
pecoordonatele
naţionale
pentrua surprinde
în.succinte
notaţiispecificul
poeziei
dindeceniile
6 şi7.
Seriaestedesch:;ăde NicolaeLal.iş,ate concepe
un "lirismfărăfrontiere",
A..cstuiai se
adaugăŞtefanAug.j)oinaş,"poetadoctus"..- cumîl numeşteIon Apctroaic
-, poscdând
"raf1namcntlll
unuicărturar
de surperară"(r 73).ii urmează
(cronologic,
darnu şi ea importantă)
NichitaStănescu,
exponentul
unui"dramatisrn
cerebral",
co.nparabil
cucelblagian.
Inaceastăilustră
scrieestemenţionat
ŞIGrigorc
lIagiu,darargumentele
criticului
nusunttotdeauna
convingătoare.
CuMarinSorescu
şijoculpoeziei,
IonApctroaie
aducediscuţia
despreliricarnmânescă
până
În aniidinurmă,ceeace denotăo deschidere
apreciabilă
a cvantaiului
săuinicrpretativ
consacrat
acestuigen.Sursele
noutăţii
poeziei
sorescicne
suntnumeroase,
iarefectele
- neaşteptate.
Universuri
"cudensităţi
diferite"
sebucurădetratamentul
amcstccului
insolitS(1lI
al colajelor
surprinzătoare,
În
manieră
avangardistă,
dupăcumsistemul
referenţial
estealtuldecâtcelîndeobşte
acceptat.
"Este
tehnicaalunecării
Înconotatia-şoc"
- afirmăexegetul,
dispussă demon
tezecu plăceremecanismul
liricsorescian,
pentrua-isurprinde
toale:
arti.culaţiilc.
*
Metodaabordării
diaeronice
a fenomenului
poeticprincâtevaeşantioane
reprezentative,
pleeându-se
de la uneleteoretil,ări,
esteaplicatăşi în parteaa douaa carţii,intitulată
Romanşi
conştiinţă
reflexÎvă.
Primulprozator
dinseriadevenită'
clasicăesteLiviuRebreanu,
carea nutritÎn permanentă
convingerea
căromanul
e .,0povestire
cudeschideri"
(p;89),altfelspus,avândnumeroase
ramificaţii
in strtlctura
sa epicll.Reluată,
afirmaţia
rebrenianâ
dinJurlUl.l
se transformă
În argument
forte:,,0
cartefacemaimultdecât.
o miededosare"
(p.92).
CeeaceremarcăIonApetroaie
inarticolul
Vocaţie
epicăşi coti$tiinţa
măsurilor
marieste,pe
deo parte,impresionanta
anvergură
IlopereiluiLiviuRebreanu,
caexpresie
"vÎzjUniitotaleasupra
;!:!u1' 90),iar pe de altăparteluptacu expresia,
decurgând
dintr-oT*eRI;răconştiinţă
a
Neavând
fisuri,construcţia
romanesc1i
se impune
ea rodni unorC!iU<C'>stau
subsemnul
cerehraliti\ţii
şi armoniei
muzicale.
Dacăs-avorbitîndelung
despre"ritmulepopeic'alromanelor
Ion
şi Răscoala,exegctuldescoperA
"UIlritmepopeicde creaţie"(p. 99) careexplicitmai fidel
monumentalitatea
operei.
•,
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Numeroase
preciZări
cuprivirelatehnica
descrierii
sau"aglutinarea
secvenţelor",
Si;himbarea
perspectivei
auctoriale
cu ceaIl personajelor
ete.,precumşi repunerea
in drepturia unuiroman
considerat
nereprezentativ
(inspeliGarita)vădescprofunzimea
lecturii,darsuntedificatoare
şi in
privinta
caracterului
reflexiv
pecareIonApetroaie
ti atribuie
actuluicritic.
.
Cu Strategia
deschiderii
narativepătrundem
tn laboratorul
de creaţiesadovenian.
Raportul
di1jtre
realşi imaginar,
precizia
termenilor
şi imprecizia
temporală,
tehnicaincipitului
şi valoarea
sa
poeticăsuntelemente
urmărite
cu precadere
in romanele
cu subiectistoric.InFraţiiJderi.Nicoară
Potcoavă
sauZodiaCancerului
.... IonApetroateebservă
"insertia
unuitopossadovenien",
uşorde
recunoscut
prinprefigurarea
uneideschideri
specifice
in ansamblul
epic.Incipiente
polemici
cu"Paul
Georgescu
şi EdgarPaputrădează
fireacriticului
,nderat şi educatin spiritulvalorilor
autentice,
carepunepreţmaimultpe ideedecâtpe intensitatli'tonului.
Dealtfel,"deschiderea
textului"
este
problema
centralăa respectivului
articol,carearein vederetensiunea
creată"întretimpulistoric,
obiectiv,
şicelalficţiunii
narative"
(p.119).
Cutoatecă şi ÎI\articolele
dejacitatese făcuseră
numeroase
trimiterila scriitoristrăini{În
specialdeprovenienţă
franceză),
uneleapărând
(cume şi firesc)şi Înexegezele
altora,abiaÎnCarnii
Petrescu,
poetician
al romanului
deschis,
numele
pronunţate
frapează
prininsolitul
apropierii,
fiind
totodată
unindiciual atitudinii
luiIonApetroaie
faţădeoperascriitorului
român.
Pasiunea
luiCamil
Petrescupentrufilosofie,
considerată
"unadintrecelemaivii notepersonale
ale romancierului
nostru"(p. 121),precum
şi caracterul
polemic
(pronuntat
eseistle)
al scrierilor
saledetermină
această
afirmaţie
îndrăzneaţă:
"PeCamusşi mai.alespeSartreel Înacestsensii anticipă
generos"
(p. 121).
Dinpăcate,investigaţia
criticăse opreşteaici,deşi- in dramaturgie,
maiales-, s-arfi găsit,prin'
Husserl,
şialtetangente
Întreexistenţialisrn
şisubstanţialism,
în Tezeşi antiteze,CamilPetrescususţinecă subiectivitatea
În artă reprezintă
singura
perspectivă
realăasupraautenticităţii
existenţei.
Filtrarea
obligatorie
a "concretului"
şi "trăitului"
prin
conştiinţa
scriitoricească
esteideeadelacarepleacăIoanAptetroaie
pentrua seÎntreba
- inteligent
şi
logic--,;dacăestelafeldeautentic
jurnalul
defrontal luiŞtefanGheorghidiu,
riguros
Împrumutat
de
Autorerouluisău,decâtjurnalulgeloziei
aceluiaşi
eroudinprimapartea Cărţii"
(p. 125).Cualte
cuvinte,subiectivitatea
operează
la felde intensÎn ambelepărţiale romanului
Ultimanoaptede
dragoste
..., şi nu numaiÎn prima- aşacuminvariabil
sustinecritica.Ipotezalui IonApetroaie,
valoroasă
prinrepercusiunile
interpretati
ve potenţiale,
estemenităsă înlătureunuldintrelocurile
comune
aleistoriei
noastre
literare.
Iatădecearticolul
despreCarniiPetrescu,
incitândla
discuţii,
este
unadintrecelemaiinteresante
contribuţii
incluse
inprezentul
volum..
Caşi În cazulpoeziei,
câtevaarticole
dincartealuiIonApetroaic
urmăresc
afirmarea
prozei
pânăÎn deceniile
dinurmă.Dacă,in Epicăşi dialectică
morală,autorulse,referăla Alexandru
Ivasiuc,
a căruipasiune
"pentruexistenţa
spirituală
Înz.onele
determinării,
aledescrierii
obiective
şi
subiective"
(p. 134)seasociază
cu"acuitatea
monologului"
pentrua-lsitua"I cotaceamaiÎnaltăa
arteiunuiprozator
excepţional"
(p. 140),În Naraţiunea
caplăcereşi vocaţieinteresul
criticului
se
îndreaptă
spreromanele
luiGeorge
Bălăiţă,ŞtefanBănulescu,
Augustin
Buzuraşi Constantin
Ţoiu.
Analizele
pertinente
stabilesc
profilul
opereilor,caşitehnicile
narative
adoptate.
Peaceeaşi
Unica delimitării
şi definirii
unuipunctdevedere
personalsesituează
autorulşiîn
articolulMeditaţie
şi construcţie
epică,cuprinzând
răspunsuri
la una dintreanchetelerevistei
"Cronica"
privind
romanul
actual"deidei",
Ultimasecţiune
a cărţilestededicată
criticiiliterareşi "datoriei"
acesteiafat1ide fenomenul
literar.în primularticolsunţ,menţionate
etapeleprincarea trecutG.Ibrăileanu,
de la critica.detip
gheristla ceaaflatăpartialsubinfluenta
luiMaiorescu,
pentrua concepe
apoicriticatotală,în care
aspectele
esteticeşi ele psihosociate
.slise imbinearmonios.
LuiG. Ibrăileanu.vconsiderat
"un
veritabil
contemporan
alnostru"
(p.t95),li datorăm
celemaifertilesugestii
Înlegătură
cuEminescu
(darşicualţimariscriitori).
Faptulc/lmentoru,l
"Vieţiiromâneşti"
s-aarAtat
reticent
cuo partea "poeziei
noi"nutrebuiesă
surprindă.
A·iscuzaatitudinea
saua-Iinvinuică"atrăitevidente
stăriderecul"(p. 195)esteabsolut
nedrept,
ftindCă.,inpeanentllG
..lbrAileanu
aveatnfaţămodelul
eminescian
la care,indirect.
raporta
poeziamodernistă.
in felulacestase explicăşi de ce I·a preţuitpe T. Arghezi,
văzândin el un
deschizător
dedrumuri
inliricA.
darşiunartizan
alformei.
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farAcl(l:.leptie,
titlurileft.I1i<lolelor
41.nvolumull.Iţerqtur4
,t ,,111.14,,1''''(1
dt'h\efl<lenta
acestora.
Dupao. Il)rlJtleanufl
"datoriacriticU"urmeaza
NlcoloeIo/go.Co",IîI"/d,'lorl<;11
,1
enuea. Cea ce surprinde
eegetultn cll1,ullui
Iorgaeste.pe lingAamploa operei!:ritice.
un
partizanat
declarat
Infavoarea
Hteraturii
morale,
"sanatoase".
Privitecutnlegere'inu$Ul'ilede
tot
felulnupotumbrim.arile
şalerealiwi:..Pe.terenulliteraturii
vechi,Iorga imbatabil"
(p.20;2).
Preocupl\riJe
.de stilisticlsttucturalll.
pe care D. Caracostea
le-a tnman\lncheat
In Arrn
cuvilntttlui
la Eminescu
şi CreatMtQtea
eminesciană
suntcomentate
in ..l.uceajăn;I",ubunghi
hermenetttic.
Noutateametodeiîn exegezaromnescll,.
dar şi limiteleunei viziunice afirml
diminuarea
pesimismului
eminescian
facdinacestepaginio sursăesentiall1
in corectaintelegere
a
scrierilor
luiD.Caracostea,
Unpronunţat
caracter
eseistle
îl arearticolul
V.Voiculescu
şi datoriacriticiideazi.s'ructurat
pedouăideimaiimportante.
Primase referăla "polimotfta
voiculescianll,",
iara douaesteaxat!pe
calitatea
(informaţională
şi ştiinţifică)
a ultimelor
contributii
indomeniu.
Un suboapltol
se intitulează
Contribuţii
buzaiene,
iar altul(omonim
cu itlul volumului
recenzat)Pe urmelelui V. Voiculeseu.
Aprecierile
vizeazăculegereaV. Yoiculeseu.
Articole.
Comunicări.
Documente,
apărutăin 1974sub ingrijirealui ALOproescu,
respectiv
cartealui
Florentin
Popescu,
tăcândpartedintr-ocunoascută
colectie
a EdituriiSp9rt-1\lrism.
Virtutilesalede polemist,
oarecumcenzurate
pânăspresfărşitulvolumului
Literaturli
şi
reflexivltate,
iesînreliefîn subcapitolul
Documente
şi interpretări
voiculesciene,
VQrbilld
despre
V. Voiculescu
În orizontul
tradiţionalismului,
IonApetroaieU
reproşează
autorului
ii, Min.:ea
Braga(el însuşiuniversitar),
deformarea
aecepţieitermenului
fundamental
cu care operează
("tradiţionalism"),
precumşi neaderenţa
la substanţaUltimelor
sonete
..., a cărorvaloareo
minimalizează,
Opusacestuia,
volumul
luiMariusPop:VasileVoieu/eseu,
peregfinulprin
veaceste
remarcat
pentru"bunei!!
servicii
făcutememoriei
scriitorului"
(p,229).
Maimultdecâtîn volumele
anterioare:V.
Yoiculescu
(1975)şi Orfeuşi Afis/arc1982.
înregistrăm
in Literatură
şi reflexivitate
Clapadecisivă
a purificării
limbajului
critic,COncomitent
cu
diversificarea
şi adâncirea
temelor
abordate.
I'eliniaunoriluştriînaintaşi,
IonApetroaie
consideră
că
actulcriticÎnseamnă,
pe lângăvocaţie,
o problemă
de conştiinţă
şi, ca atare,un semndistineţjv
al
demnitAţii
intelectualc.
Adrian
Voiea
Facultatea
deLitere
Universitatea
"Al.1.Cuza"
Iaşi.Bulevardul
Copou,
nr.11
JEANBESSIERE,
Enigmatleil/?
de la IItterature,
Paris,PressesUnivcrsitaires
de France.
1993.240
p.
JeanBessiere.
profesor
de literatură
comparată
la Sotbori.propune.
în volumul
enigmaticite
de la litterature,
o 1ncercare
dea analizarelaţiaexplicabil-inexplicabil
lnliteratură.
Enigma.ticul
se
distinge
deceelicepoateti o interogaţie
hermeneutică
asuprasensului
- sensezoteric,
sensaluziv-,
aşacumse distingede ceeace poatefi o interogaţie
semioticl\
asupra.
rapQrtului
dintresemnşi
reprezentant
- indice,simbol,alegorieetc.Lecturaunuitextechivaleaza.
cu recunoaşterea
unui
metasemn,
•.cel careconstituie
textul.Caracterul
enigmatir
nu•seconfundli.cu.
un rebus.A.scrie
tnseamnl\
a scrieo parabolA,
aşacuma citiinseamnl1
a citi o Parabolli.
.Literaturaconstli
l.mr-o
utilizare
speciticl1ll
limbii,careoUtrebuiesliruplicu limbLţjul
comun.Da11
.scfaceafll'l1laţia
cii
institutia
literaturii
se destiinţeazA.şl
cărţile,numiteliterare,
"" maiocuplio poziţiecentrall1
sauel
viatanu mai imitaliteratura,
.aeeastanulnseamnl1
o cvasidjspariţle.literatur.ii.ri
sugereazA
socializarea
Ilcecacese 1lf1lidincolo
de propriaInstitutie
şi. tn cOh.seclolA,literatizarea
sociirtl1til.
DuaJitatea
aceastll,vlne
dlhlectialuiFlallert(Dna
Bovary
credecilviaţaseaseamllnll
culiteratura)
şi
erge pânAla
âfirmaţia
suprarealistl\
(poetllleste,p"estc
tot.)
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Povestirea
estelimitadubiia alegoriel
şi Il iluziei.Astfel,ea reprezintă,
intotdeauna,
fabula
enigmaticului;
alegoria
şi iluziasuntdatedetraiectoria
timpului,
a realului,
lidiscursului.
Povestirea
trebuiesă aibaîn vederelimitaşi infinitul,precumşi convertirea
paradoxuluitemporalintr-un
jocspaţial.
.
O povestire
poateprezenta
unjoc al întrebărilor
explicite
- estesuficient
sa ne amintim
de
Kafkasau de Robbe-Grlllet,
şa notămjocurileîntrebărilor
din povestirea
fantastică.
Evoluţia
povestirii,
insecolul
XX,secaracterizează
printr-o
maimarefrecvenţa
a ceeaceesteexplicit.
CarteaEnigmatidte".
estestructurata
Înşasecapitole
Cutitlurisugestive
pentruscopulurmărit
de autor:Litterawrţ!,
bligmatique,
questionnement;
Tacticile
ei enigmatique,
Concept
d'ecritureel
'!/ligmatique:
Litterature,
indijJerenciation
dela litterature
el enigmatique
ş.a,Întregul
expozeu
al lui
JeanBessiere
esteo anatomie
a fictiunii
contemporane,
cu trimiterila opereale unorscriitoride
prestigiu
dinliteratura
universală:
Sartre,Pound,
Gracq,Melville.
Cervantes,
Săbatoş.a.
OfeliaIchim
Institutul
deFilologie
Romană
..A.Philippide"
laşi,sir,Codrescu,
nr.2
GFmARD
GENE1TE,
L'(Euvre
de l'art,1.Immanence
et transcendance,
Paris.Editions
du'
seou.1994,302p.
Apariţia
volumului
ÎntâidinL'Oeuvre
del'art, subinutulat
lmmanence
el transcendance,
nu
maiconstituie,
printrecereala o problematică
pronunţat
estetică,un eveniment
neaşteptat
pentru
cititorul
obişnuit
cuUI!modal continuităţii
tipicgcneuian:
o altăcarte,publicată
nucumultînainte
Ficţiune
şi dicţiune
(1991)-', ll înfăţişa
dejapeGeradGenette
ca peunposibilteoretician
al artelor.
Discuţia
de la începutpe marginea
legitimităţii
nouluigende demerspoatesă aibă,prinurmare.
numairolulunuicaptatio
benevolentiae,
adevărata
justificare
găsindu-se
Înconvingerea
alIorullli
că,
dacăliteratura
esteo artă,"pecaledeconsecinţă,
poetica
esteuncantonal teorieiartei.Şideci,fără
îndoială,
alesteticii"
(r· 7).
1
În cheiauneiobservaţii
dinDiscours
du recit("urmărind
specificul,
găsescuniversalul"),
studiilede poeticăale lui G. Genette- maialescărţileconsacrate
arhirextului,
hipcrtextului
şi
paratextului
- polti considerate
cazuriparticulare
ÎnraportClIviziunea
generalizatoare
dinL'Oeuvre
del'art,o "lărgire
a câmpului
devedere",
necesară
pentru"avedeamaiclarsaua 11,\,tclege
maibine".
Defapt,autorul
mărturiseşte
căa urmărit
o maiatentăconsiderare
a unuigenusproximum,
căa dorit
săafleîn celfel("dequellesorte")esteliteratura
artăşi Încefelcelelalte
arte,pentrua înţelege.
În
celedinurmă,"ceeste(1artăÎngenera!".
Desigur.
"titluldeansamblu"
(supratitlu],
cumi-arfi numitînaltăparteautorul)
arenevoiede
o justificare:
sintagma
Operaarteiestein modintenţionat
ambiguă,
urmărind
să acoperetotodată
"simplaexistenţă
a operelor
şi acţiunea
lor,adică,într-unanumitsens,proprialor operă"(p. 8).
StudiulÎntregvacuprinde
douăvolume,
dintrecareprimulareîn vedere"modul,saumaidegrabă
modurile
deexistenţă
fioperelor",
iaraldoileavatratadesprerelaţiaestetică,
Îngeneral,
şi rcl$\iacu
operele
deartă,inparticular
(operaacelOfoperedeartii).
Avânddreptobiectde analizănu atâtartele,cât arta, şi nu atMarta, pânăla urmă,cât
artisticitatea,
teoreticianul
francez
îşi adeeveazl1
demonstraţia
la ideeaunei"ontologii"
suigenerisa
operelor
de artă.În acestsens,definiţia
potrivitc!lreia
"o operădeartăesteunartefact(sauprodus
omenesc)
cu funcţieestetică"
are,fneconomia
cărţii,rolulunuinodde semnificaţii,
deoarece
atât
genulprmdm,cât şi difercllţa
Specifici!.
se ramifică,
larândullor (semnal analizei),
În definitii
particulare,
Fiecarevolumunnenză,
aşadar,sArăspulldă
launadintreÎntrebllrile
Cevizează
definitia
principalii.:
.,InceconsUi
acestartefact?",
respectiv
"inceconstăaceastă
funcţieestetică?"
Opc:ele
de

CRITICA
ŞiBIBLIOGRAflB
artă- subliniazăG.
Geneue- suntîn aceeaşimăsurăun cazparticular
alartcfactelor
fi obiecte:
estetice.
aflăndu-se
tn zonade lnterseetare
Il celordouăcategorii.
RAspunz4nd
la primaintrebare,
volumulImmanence
el transcendance
trateazădesprestatutul"ontologic"
(termenprovizoriu)
al
operelorde artăsau,tn termenii
lui E. Souriau,
..modurile
de existentA"
ee le suntspecîÎlce.
In
definireaacestei,,«onto!<>gih;
restrânse",modulde existentăeste considerato "invariantă
extrafuneţională"
(a seinţelege
"fizică"),
Învirtutea
observaţiei'că
opereledeartăpotsa-şischimbe
funcţiapractică
(depildă,Parthenonul
numaiesteunsanctuar):
sauestetică,
fărăa-şischimba
modul
de existenţă
(1"14.)Pe de altăparte--şi cu aceasta,într-operfecta
tradiţiegenettiană,
actulde
teoretizare
ii conferătitluluicuvenita
motivare,
princonţinutul
analizei
-, operelede artă,pe lângl1
faptulde II"consista"
într-unobiect,maiau cel puţinlncăun modde existentă:
"transcenderea
acestei«consistente»,
fiepentrucăele«seincarnează»
in maimulteobiecte,
fiepentrucăreceptarea
.lorsepoateîntindemultdincolo
deprezenţa
acestui
(acestor)
obiectte)
şi chiar,intr-unanumitfel,le
poatesupravietui"
(p, /7).Transcendenţă
s-arnumiacestmoddeexistenţă,
iarcelălalt- imanenţă.
sensulcomplementar
al termenilor
fiinddeja precizatde G. GenetteÎn studiianterioare.
in
Palimpsestes,
de pildă,autorulconsideră
că relatiilede transtextualitate
(saude .,transeendentă
textuală")
constituie
îrrsuşl
obiectul
poeticii.
Acolo,caşiinstudiul
defaţă,termenii
principali
cucare
se opereazăsunt foarteatentglosaţi,Teoreticianul
ţine să avertizeze
că nu dă termenului
"transcendenţă"
o conotatie
"spirituaIă"
şi nicifilosofică,
şi cătrebuieavutăinvederenumaiaccepţia
saetimologică,
încare,atranscende"
înseamnă
"atrecedincolo
de.o limită".
Deasemenea,
cuprivire
laaltadistincţie
întretermeni,
autorul
precizează
cădespreregimuri
se poatevorbiÎnsituatia
Încare
"douămoduride funcţionare
se excludunulpe celălaltÎn privinta
uneioperedate"(deexemplu,
regimulautografşi cel alograţ],pe cândprinmodurisuntdesemnate
"tipuride funcţionare
compatibile
şi complementare,
precumimanenţaşi transcendenta,
sau diverselefeluride
transcendenţă,
carepot{oexista"
(p,23).
Discuţia
cu referirela matcrialitatea
şi idealitatea
opereide artăurmează
modelul
oferitde
NeJsonGoodman
în studiulsău despre limbajele
artei.Distincţiile
operatede Goodman
sunt
transpuse
în "sistemul
genettian"
in termeni
diferiti:
arteleautografe
aleluiGoodman
devinoperecu
imanenţă
fizică(obiect
material
saueventual
perceptibil),
iarcelealografe
- operecuimanenţă
ideală
(careconsistă
Într-un"tip"- dupăengl,type--comun,
cumaimulteocurenţe
corecte,
cumestecazul
literatu
rii).
Nufărăsăamintească
deexistenţa
unorcazuri"mixte",
"intermcdiare"
ori"ambigue",
autorul
îşistructurează
primapartea volumului,
în caredescrie"regimurile
deimanenţă",
Înfuncţiedecele
două aspecteesenţiale:regimulautografşi regimulalograf.Modelulacestade dezvoltare
a
discursului
teoreticaminteşte
de afirmaţia
luiG.Gcnettc
dinCritique
et poetique,
că c necesară
o
"poetică
deschisă"
atâtcătre"realulliterar':'câtşi către"virtualul
literar";studiilesalede poetică
publicate
ulteriorsunt,dealtfel,elegante
demonstraţii
deconcepere
a unuiaparatdescriptiv
caresă
răspundă
exigentelor
deinvestigare
a operelor
literare,
chiarşi a celorrămase
invirtualitate.
în studiulL'Oeuvre
de l'art, sublinierea
aspectelor
de primăimportanţă
privindarteleeste
însoţitădenumeroase
trimiterilaoperedintr-un
fonduniversal.al
artisueului,
Înprivinţa
imanenţei,
ca modde existenţă
a operelor
de artă,G. Genettedistinge
douătipuride obiecte(deimanenţă)
materiale:
lucrurile
(pentru
caregăseşte
potrivit
adjectivul
"real")şievenimentele
sauactele,acţiunile
(pentrucare calificările
adecvatepar să fie .Jactual",..evenimential"
.sau "de performare"),
importante,
Într-ooal'ecare
măsură,
in economia
studiului
suntşi.altedistincţii,
depildâcelecareapar
Îndescrierea
artelorcu "obiecte
multiple"
("empreinte"
vs."copi!:"
H). Acestea
se integrează
unui
Soide preambul
la schemaraporturilor
tmanenţă-manije,vtări
pe·careo întOCmeşte
teoreticîanul,
apropiind-o
de opozitiahusserlian
II "individualitlltl
ide.ale"vs. "unlversalii
ideale".Autorul
deosebeşte,
în cazulfiecăreiarte"alografe"
- iarde aicinu poatelipsiliteratura
-, doUl1moduri
(perceptibile)
de manifestare
aproape
lnva.riabile:
execuţie
şi notaţilţ
(pentruacestdinuttnătermen.
propunând
formadenotaţie,
darcUparticula
de-intreparanteze).
Astfel,obiectul.
de imlUlcotă
al
literaturii
ti constituie
textulliterar.iar modurile
salede manifestare
...dic/lunea
.(.,diction")şi
scrierea(...vcription
"); la fel,pentrumuzică,
textul
respectiv.
execuţia
şi partitura,pentru
, . muzical,
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teatru- regia,respectiv
reprezenta/ia
şidida.fu;aliile
ş.a.m,d, Înacestcontext,
Idealitatea
uneiopere
dearta,aşacumo intuieşte
O.Genette,
"nuestenumaiceeacee comuntuturorexecuţlilor
saututuror
(de)notatiilor
sale,ci.in maremăsură,
ceeaceestecomuntuturormanifestărilor
sale,prinexecuţie
sauprin(de)notaţie"
(p.III).Stabilind,
deasemenea,
limitele
Întrecarese poateoperacu sintagma
"stareconceptuală"
a operelor
de artă,Genette
avertizează-că
"nuexistăartăconceptuală,
ci numai
opereconceptuale",
printrecaresenumără
celebrele
ready-made
saulipogramele,
Cât despre.modurilede transcendenţă",
acesteaprivesccazurilein careoperarupesau
depăşeşte
relatiacu obiectul
material
sauidealîn care"consistă",
altfelspuscazurileîn careintre
operăşi obiectul
săudeimanenţă
existăun felde',joc".DupăGenette,
se potdefinitreimoduride
transcendenţă:
prin,,pluraUtate
de Imanenţă"
(o operă"consistâ"
in maimulteobiectediferite:
versiuni,
adaptări,
replici,schhe,performări
etc.),prin"manifestări
parţiale"
- carepotfi lacunare
(fragmentele
dinComedia
umană,de pildă)sauindirecte
(cazurile
de .reproductibilitare
tehnică",
considerată
de WalterBenjamin
dreptemancipatoare
şi alienantă
în acelaşitimp)".,precumşi prin
.pluralitate
operală"(datorată
unortransformări
fizice,darmaicuseamăreceptării
plurale:
nucitim
dedouăoriaceeaşicarte,nicinuprivim
dedouăoriacelaşitablou).
Operanu se reducela obiectul
săude imanenţă;
cânduntextliterarincepesă fieactiv,"să
opereze",
atuncidevineoperăliterară,
Imanenta,
cu celedouăregimuri
alesale- conchide
autorul
studiului
-, estedeordinul
lui"a fi",pecândtranscendenţa,
cudiversele
salemoduri,
estemaimult
de ordinullui"a face"saual lui"a acţiona",
pentrucă "ţinede raportulvariabilÎntreobiectulde
imanenţă
şi efectulpecareîl exercită
(saunu)asuprareceptorilor
săi"(1'.288).
Dupăo descriere
a operei"pasive",aflată,intr-unfel,Înstareadeaşteptare,
GerardGenette
anunţă,indirect,o Eldouapartea studiului,
la fel de interesantă
ca,demers,dedicată"operei111
acţiune",
adicăaceluifenomen
carereprezintă
propriu-zis
"operaartei".
Valeriu
P.Stancu
Facultatea
deLitere
Universitatea
"Al.1.Cuza"
laşi,Bulevardul
Copou,
nr.ll
CARLGUSTA
V JUNG,Tipuripsihologice.
Traducere
din germanăde VioricaNişcov,
Bucureşti,
Editura
Humanitas,
1997
t 544p.
1
PrimaversiuneintegralăÎn limbaromânăa acesteiopere,esenţialăpentruînţelegerea
eşafodajului
ştiinţificridicatde celebrulpsihologşi psihiatruelvetian,constituie
un adevărat
eveniment
publicistic.
Axatăinesenţăpedihotomia
extravertit-introvertit,
tipologia
jungiană
impune
o opticălargăasuprapeisajului
psihicuman,urmărind
atâtlaturadiferenţierilor
"funcţionale",
câtşi a
celor"deatitudine".
în pulsaţii
desistolăşi diastolă,
istoriaculturală
a umanităţii
este prezentată
ca
fiindo veşnicădisputaşi echilibrare
Întreatitudinile
extravertite
şiceleintrovertite
sau,aşacumne
sugerează
însuşimotoulcărţii(extrasdin Deutschland
1 de H. Heine),ÎntrePlatonşi Aristotel
multiplicaţ!
lanesfârşit,
ii
Autorulnu se limitează
la cadrulingustal psihologiei
clinice,deşiexcelenta
sa experienţă
practicii
ar fi justificat
pe deplinaceastăcantonare
purmedicală.
ci întreprinde
ampleincursiuni
în
filozofie,
istoriareligiilor
şi literatură.
Primapartea lucrăriitrateazăproblema
tipurilor
În istoriade ideia antichităţii
şi a evului
mediu,pornind
dela Tertullian
şi Origene.Discipol
al luiMontanus
(poetfrigianextatic),
celdintăi
opteazA
pentruanimanasuraliter
christiana
indaunarationalismului,
pecândOrigenedinAlexandria
sacrificA
leglitura
senzualA
eu obiectul
pentrusferelespirituale,
astfelÎncâttotceeace este.material
apatetransfigurat
prininterpretare
religioasA
(exegezA
alegorichermeneutiCă).
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UrmărindproblelUll
unversalHlor
in perioadascolasticl,disputeledintreAfillelm
din
Ca.nterbury
şi Oaunilo,
încercarea
JuiAbelard
de unificare,
controversa
Cllharisticl\
dintreLutherşi
Zwingli,
autorulsurprinde
mereurădăcinile
psihologice
ale unoratitudini
diferitefalăde âcelaşi
subiect.
Uncapitolestededicatconcepţiilor
luiSchHlerdespre
tipurileumane,
'Infunctiede modulÎn
careacestea
receptează
arta.În Tratatul.
despre
poezianaivăşi sentimentală,
scriitorul
german
ajunge
să stabilească
existenţa
a două.tipuripsihologice.
Naivuleste.Infaptextravertitul,
celcare"lasa
naturasăacţioneze
nelimitat
in el"(p.145).Sentimentalul
areo atitudine
introvertită,
fiindinpericol
să sedesprindă
totalde realitate.
confundănd-o
cu fantezia
nestavilită
ce izvorăşte
dinpropriul
său
inconştient.
Uninteresaparteîl reprezintă
paralelismul
intretipurileapollnice
şi dionisiace,
aşacumse
desprinde
el din scrierilelui Nietzsche.
Reconcilierea
dintreApollodelficşi Dionysos,
Caforta
naturală
primară,
simbolizează
balanţaeontrastelor
dinsufletul
grecului
civilizat.
Miopiaeleniştilor
de.odinioară,
..careelimlnau
Înmodinstinctiv
sauCubunăştiinţăaspectele
Întunecate
ale mitologiei
anticegreceşti,
estecorectată
prinînţelegerea
sărbătorilor
dionisiace
ale
satirilorşi menadelor
ca.ceremonii
totemice
custrămoşjmiticişi animale-totem.
Nietzsche
exaltă
diversitatea
mitologiei
antichităţii,
eline,dar rămânecantonat
.într-ocomodăatitudineestetică.
Avantajul
pentrucontemplatorul
de acesttip este.că se poateizolala o depărtare
sigurăde orice
participare,
"multumindu-se
să retrăiască
doarsenzitiv
pasiunea
dinimagine"
(p, 155).Or,aşacum
subliniază
C. G.Jung,luptadintreApotloşi Dionysos
şi Împăcl\fea
lorfinalănuerapentrugrecio
problema
estetică,
ci unareligioasă.
Înţelegerea
religioasă
presupune
o trăireautentică
lanivelpsihic.
Extravertitul
trbuiesa-şitrăiască
propriul
mit,introvertitul
trebuie
să-şivisezeviataexterioară.
Capitolul
al IV-leaal volumului
se ocupăde problema
tipurilorla Furneaux
Jcrdan(după
Character
as SeeninB.idvandParentage).
Jordanadoptăîmpărţirea
întipu'fiintuitive
şi senzoriale,
pecareo îmbogăţeşte
cuopiniile
salepersonale.
EIdescrieÎnprincipal
douătipuricaracteriorogice:
"unullacaretendinta
cătreactivitate
esteputernică,
iartendinţa
cătrereflecţie
slabăşi unaltul,lacare
predomină
aplecarea
cătrereflectie,
Învremeeepornirea
spreactivitate
estemaislabă"(p, J60).Lui
Iordanîi revinemeritulde .» fi oferitpentruprimaoarăo descriere
relativexactăa tipurilor
emoţionale,
Pentrua surprinde
problema
tipurilor
Înliteratură,
C.G.Junga alesmitulprometeic,
aşacum
estetransflgurat
în odaPrometheus
(1774)de Goetheşi în poemulPrometheus
undEpimetheus
(1881)deCariSpitteler.
La Goethe,Prorncteu
pIăsn1uieş!e
şi acţionează
în lumeaexterioară,
aşazăÎn spaţiufiguri
modelate
de el şi animate
de sufletulsău,umplelumeade zămislirile
puteriisalecreatoare.Tiind
educatorul
oamenilor,
Ca şi marelepoet.german,acestPromcteu
esteo persoanăcxtravcrtită,
Dimpotrivă,la
Spiuelcr,
I'rometeu
estcunintrovertit,
jertfindprezentul
unuiviitorîndepărtat.
Pentru
căÎşiascultăsufletul,
elnusebucui'ă
detrăireaefectivă
a vieţii.
Hainamituluianticprîlejuieşte
luiGoethe
Încercarea
dl!a unifuneria
superloară
diferenţială,
corespunzătoare
idealului
creştinal favorizării
binelui,cu fUlJ.Ciia
maipuţin..diferenţiată,
a cărei
refulare
şi neacceptare
corespunde
idealului
creştinal repudierii
răului.Problema
vafi reluatămai
târziuin Faust,undeprinsoarea
divinădintrebineşi răueSteprimită.
Faust,Prometeul
medieval,
se
opuneluiMefisto,Epirneteul
medieval,
şi incheie
pactulcuel.Estesoluţiarosacrueiană
a uniriilui
Dionysos
cuHristos.
Analizând
principalele
religiiorientale
(brahmană,
budistă
şidaoistă),
Jungconstatăacestca
austabilito soteriologie
psihologică,
ceplasează
caleamântuiriUndomeniu.1
telurilor
umane:
Numai
eliberarea
decontrarii
(nirdvandva)
ducela echilibrul
sufletesc.
tncartealuiManusespune:"Dacă
prinatitudinea
sentimentului
slluel vadeveninepăsător
faţlide toateobiectele,
yadobândifericirea
veşnică
atâtin aceastl!ume,
câtşidupămoarte"
(p.211).
JungacordA
o atenţieaparteimaginii
recipientului
sacruin.contextul
cultuluilngemlipat
al
femeiişi alsufletului.
Skenos"ul
dinscrierllepatristice
greceşti
areo origineextrllbiblică.
V8$ul
a fost
simbolfrecvent
în religiamitraicii
şi la gnosticÎ.,
9111a
magicA
din.mitologia
celticA
aparţinţaZeului
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Du.gda
şi aducealndestularc.
Vasulpastratde zeulBranslmbolizaretnvierea.
Lavechiiegipteni
şi
greci,recipientul
denumit
liknonreprezenta
loculdenaştereal bobului
degrâu,simbolalfertilităţii.
Maitiu. inlegendele
medievale
aparevasulsacru
alGraa1ului.
Lantulsimbolurilor
facesavibrezefiecarecoardăIlpsihicului
uman.Aşacumspunea,
atâtde
sugestiv,
Melster
Eckhart:
"Natura
dinauntru
Iloricarei
seminţe
semnifica
grâulşi oricemetalaurulşi
oricenaştere
omul"(p.273).
Capitolele
VIII·IX
analizeaza
conceptia
luiWiliam
Jamesasupratemperamentelor
umanecare
dauo anumita
culoareprincipiilor
filozofice,
precum
şi clasificarea
oamenilor
deştiin!lI.
dinpunctde
vederepsihologic,
făcutăde Wilhelm
Ostwald
în lucrarea
sa GrosseMănner.
DacaJamesii imparte
pe filozofiin rationali
şti (intelectualişti)
şi empirici(senzuali),
Ostwaldconstatăexistentaunor
opozitii
psihologice
tipiceintreclasicişi romantici.
Punctul
esenţial
alintregiilucrăriil constituie
capitolul
X,carecuprinde
descrierea
detaliată
ii
psihologiet
categoriilor
umanstabilite
deC.G.Jung.Pelângăceledouătipuri,numitedesavantul
elveţianatitudinale
generale,suntprezente
patrutipurifuncţionale.
Princombinarea
acestoraau
rezultatopt
tipuripsihice
complexe,
definitorii
pentrusenzaţiei
diversitatea
faţă de
existenţă.
In functie
deprimatul
acordat
gândirii,
simţirii,
sauatitudinilor
intuiţiei,
caumane
şi În funcţie
de
relatiasubiect-obiect,
oamenii
reacţionează
fiecare
inmodulsăupersonal
Însituatiiasemănătoare.
Unmtnidicticnar
al principalilor
termenide specialitate,
utilizaţiÎn aceastălucrare,vinesă
confereaccesibiiitatemailargăproblemelortratate.Notiuniledeanima.animus.
arhetip,
Individuaţie.
inconştient,
persona,suflet,umbrăsuntexpresiiale uneiviziunioriginale.
ale unor
inovatii
prinintermediul
căroraC.G.Junga renovat
ştiinţapsihologică.
într-unsecolin cares-adezvoltat
un vastcurentde gândire
sociaIă,în favoarea
egalităţii
oamenilor,
Înfaţalegilor,Jungatrageatenţiaasupradiferentelor
structurilor
psihosomatice,
Ecuaţia
personală
determină
În maremăsurădestinuluman.Soartaunoroameniestedecisăde obiectele
intereselor
lor,in vremece soartaaltoraesteimpulsionată
defiinţalorlăuntrică,
de subiectul
lor.Şi
fiecareesteînclinat,
inmodfiresc,sămanifeste
înţelegere
pentrutipulpsihicdecareaparţine.
La77deanidelaprimaapariţie.
operajungiană
despretipurile
psihologice
îşipăstrează
suflul
inovator,
deschizând
perspective
ineditein abordarea
istorieiculturii.Oscilarea
permanentă
Între
impulsul
cătreempatie
şi celde"agorafobie
spirituală"
a generatÎn sânultuturorartelordualitatea
dintreoperele
aflateÎnstrânsărelatieeufenomenele
lumiiînconjurătoare
şi opereleabstracte
(uneori
Cunuanţeintenstranscendentale).
j
Trebuie
subliniat,
deasemenea,
căinteresul
cutotulapartepecare11suscită.
oera luiJungeste
evidenţiat
şi de profesionalismul
traducătoarei
VioricaNişcov,carepunela dlspozitia
cititorului
româno lucrareştiinţifică
deexcepţie,
intr-oexpunere
suplă,captivantă,
SilviaCiubotaru
Institutul
deFilologie
Română
"A.Philippide"
laşi,str.Codrescu,
nr.2
ALGIROAS
JULIENGREIMAS.
Desprezei şi despreoameni.StI/dUde mitologie
lituaniană.
Traducerea
de RodicaPaliga.Gloserdetermenişi divinităţi
lituaniene
de SorirrPaliga,
Bucureşti,
Editura
Meridiane,
1997,292
p,
Cunoaşterea
culturiipopulare
lituaniene
a fascinat
o partedinfolclorlştii
români,
începând
cu
B.p, Hasdeu,
carea fostiniţiat,datoritA
mameisale,in taineleacestuiunivers
spiritual,
şi terminând
CUPetruCaraman,
care,lncădetimpuriu.
s-alasatispititde cercetarea
poezieipopulare
lituaniene.
DarpânA
inprezent,
inafarA
decâtevacomparaţii
făcuteIntretermenii
doinaşidoina;precum
şi Intre
divinitatea
daco--getll
Zalmoxis
şi ceaIituanlanll
Zjameluks
(zeulpământului
patern),
infol1naţiile
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asuprafolclorulullltuilJ'lilUl
aufostcutotulsporadice.
Cuexcepţia
ci1rţH
Marljei
Oimbutas.
CillilÎ$alie
,i cultură(tratândsferemailargidecâtceleale etnologie!
litaantene),
practicnu-s-aumaiflcut
traduceri
dinbibliografia
acesteiţărl,A contribuit,
poate,la acestfaptşi lipsaunuldicţionar
românUtuanian,
ca şi inexisţenta.
incadnJl
universitâţilor
noastre,
Ilvreunei
catedre
delimbibaltice.
Celecâteva
articole
privind
Liţuania
au
fQst
traduse
prinromână
intermediul
versiunâer
limbile
delargă
circulaţie.
In
aceste
condiţii
aparitia
inlimba
Ilstudiilor
luidin
Algirdas
Jullen
Orei
masconstituie
un
eveniment
important
pentruspecialiştii
noştrI.
Deşi,iniţial,lucrarea
se.adresa
in specialtinerilor
cercetători
lituanienl,
oterindu-Ie
unfelde
ghiddeteren,eaconstituie
o sursădeinformaţii
lafelde utilăşipentrualticititori.
Concepţiile
lui Greimas
continuă
pe planaplicativ
teoriilelui.Georges
Dumezil
şi Claude
Levl-Strauss.
Potrivitacestordouămaripersenalltăţi.gândtrea
miticăouesteîntâmplătoare.
Zeiişi
alt.efiinţemitologice
suntnumaiaparentcreaturifanteziste.
în relitate,aceştiaconstituie
mijloace
figurative
carepermitsăsevorbească
despreom,desprelumeşi despreordineacosmică.
Mitologia
exprimă
adesea
însubtext.ideologia
politică
a societăţilor
studiate.
Dupăce se ocupăde mitologie
ca filozofieşi ca atitudineculturală,autorulprezintl\
problemele
mitologiei
Iituanlene
dinpunctulde vedereal materialului
acumulat
pânl\in prezent,
adeseapecăifoartediferite,
prinintermediularheologilor,
istoricilor
şifolcloriştilor.
Textelede literaturăorală;texteleritualeşi .datelemitologice
se completează
reciproc,
alcătuind
o hartăa mentalităţilor
arhaice
lituaniene.
Primulcapitolestededicatzeilorfurnizori:
Kuakaişi Aitvarai.
Kuakaii
suntfiinţehtoniene
antropomorfe
cu intervenţii
binefăcătoare
În viaţaumană,pe cândAitvaraiisuntfripturi
aeriene,
zoomorfe
(balaurisauşerpicucapetele
nirnbate
deflăcări),
avândo comportare
capricioasă
faţăde
oameni,
putându-le
aducerăuoribine,dupăÎmprejurare.
Kaukaii
se aseamănă
În maremăsurăcu
spiriduşii
dinmitologia
românească,
pe cândAitvaraii
amintesc
de aceibalauripe (are,potrivit
credinţei
ţăranilor
noştn,îi poartăpecersolomonarii
saugrinţieşii.
Analiza
mitologică
efectuată
deautorestedublatăde investigarea
dinperspectivă
lingvistică.
Materialul
adunatpeterenÎnultimele
deceniiestepusÎnmodconstant
în relaţiecu informaţiile
din
bibliografia
anterioară,
începând
cu celemaivechimărturii.
desprelituanieni
şi strămoşii
lor (în
Germania,
XLV,a lui Tacitusdespreestiide la gurileVistulei,iar în DeliciaePrussicaede
Praetorius
despreprusi),
Un loc important
îl ocupăÎn contextul
mitologiei
lituaniene
divinităţile
destinului
şi ale
norocului:
Ausrine
şi Laima.Algirdas
Greimas
lededicăcelmaiamplucapitolal lucrării
(alII-lea).
Trebuieremarcată
originalitatea
abordăriitemeide cătreautor,Într-unmozaicsui-generis
de
subcapitole
referitoare
la simboluri,
eresurimajoresauminore,motiveliterare.
Pelângădescrierea
obiceiurilor,
a credinţelor
şi superstitiilor,
suntintroduse
citateampledinmaimultebasmefantastice
şi animaliere.
Suitadetablouri
poantiliste
estepresărată
dinlocîn loccuanalize
structuraliste,
menite
51\ordoneze,
prinintermediul
unorobservaţii
tehnice,
mesajul
semantic
altextului
folcloric.
Ausrine
estezeitazorilorşi pluteşte
Într-ocorabiede aurpe apamării,Rouadimineţii
este
iscatl\
deperlelerisipite
dincolierul
acestei
divinităţi.
lnima(sau,În ipostază
multiplicat!\,
prezicătoare
le lailJ1os)
se identifică
cu ursitoarele
din
mitologia
romească.Caşiacestea,
laimele
prezicdalia(destinul)
nouluin!\scut
lafereastra
casei.în
numărdetrei,caşimoirele
greceşti,
parceleromane
saunomelescandinave,
laimele
suntconfundate
adesea
Înmitologia
Iituaniană
culaumes,
zânele
torcătoare
saulesătoare,
cuuncomportament
malefic.
Aulrine,zeiţadedouăorinAscutii
- primadată,caAfrodita.
dinadâncul
m!'lrilor,
a douaoară
in lumeacelestă-, esteo divinitate
de datămairecentăcomparativ
cu Laima,careapartine
panteonUlui
arhaic,
jucândunrolImportant
ÎI1cosmogonie.
Capitolul
al treileaal volumului
trateazli
relaţiamitologiCI\
dintrealbineşi femei.La prima
vederecu totulinsolit!\,
aceastăleg!!.tur!!.
se referala rolulesenţialal femeilor
şi al albinelor
in
contextul
asigurAri!
fericiriidomestice.·
CuplulBabilas(zeulalbinelor)
- Lazdona(zeiţa
alunelor)
asigur!!.
bunAstarea
şi fericirea
tinerilorCl\l)iitoriţi.
Miereaşi toatealimentele
derivatedin ea (de
exemplu
hidromelul)
joacăunrolritualdebazlitn toateceremoniile
familiale.
Intervalul.
detimpPe
cart-Ipetrece
tânăranevastA
(marti1nlimbalituanianl\)
Incasasoţuluipân!llanaşterea
primulUi
copII
estenufilit,.luna
demiere".
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In utltimulcapitolautorulse ocupade zei şi de sllrbători.
Unloc esenţialin calendarul
!rad!ionallitunianti ocupăsarbatorile
Krikitai.în epocaprecreştlnă
Krikitaidenumea
mijlocul
temu,dar,cu timpul,acelaşitermens-aextinsasupraEpifaniei
(6ianuarie).
asuprazileiconvertirii
Sfântului
Pavel(25ianuarie),
Caşi asupracele!dea patramiercuri
dinPăresimi
(sărbătoarea
mobilă
din postulPaştilor).
în toateacestecazuri,elementul
unificator
il constituie
valoareade omeri,
KrikJlaitiindsărbătoarea
inaugurllrilor
faste.Semantica
cuvăntului
krikJtaieste
deosebit
de-bogată,
cuprinzând,
printrealtele.intelesurile
de:răscruce,
inceput,
loculcelmaidecinstelamasă,troiţă.
Glosarul
de termenişi divinităţl
lituaniene,
alcătuitde SorinPaliga,completează
volumul,
suplinind
golurile
informaţionale
dinbibliografia
românească
legatădeacestcolţdelume.
SilviaCiubotaru
TRAIAN
HERSENI.
Colindeşi obiceiuri
de Crăciun.Ceteledefecioridin ŢaraOltului
(Făgăraş).Editie,prefaţăşi glosardeNicolaeDunăre,
Bucureşti,
EdituraGraişi Suflet- Cultura
Naţională,
1997,634
p,
S-arfi cuvenitcaacestvolum.
săaparăintimpulvieţiiautorului,
o datăcuFormestrăvechi
de
culturăpoporanăromânesca.
Studiide paleoetnografie
a cetelordefecioridin ŢaraOltului._.
publicatde TraianHerseniîn 1977-, pentrucă astfels-arfi completat
în modfericitrezultatul'
investigaţiilor
deterencuparteateoretică.
S-arfi respectat
în acestmodunuldintreprincipiile
cestau
la bazaştiinţelor
sociale,principiu
la careTraianHerseniţineaatâtde mulf"...fărăcunoaşterea
aceastade bază,adicăfărăfapte,ştiinţarămâneo construcţie
pur speculativă
sau imaginară,
O
ficţiune"
(Sociologie.
Teoriagenerală
a vieţiisociale,
Bucureşti,
1982,p,3.3).
Acestinestimabil
material
folcloric
carea fostadunatîntreanii1932şi 1938arfi Întăritpas
j cupasfiecaredemonstraţie
a celuimairigurossociolog
dinşcoalaGusti.Maimult,ar fi constituit
o
sursăpreţioasă
pentrutoatecercetările
etnologice
asupracolindatului
În generalşi asupracetelor
juvenile
înspecial.
,
,
CândNicolaeDunăres-a angajat,câţivaani maitârziu,să se ocupede soartaiaccstui
manuscris,
lucrurile
păreausăseaşezepeunfăgaşfericit.Printr-o
coincidenţă
benefică,
atâtautorul,
câtşi îngrijitorul
culegerii
aparţinaceleiaşi
zoneetnografice
delapoaleleFăgăraşului.
Traiaq/Herseni
s-a născutin satullaşi,judetulBraşov,iarpărinţiilui NicolaeDunăreproveneau
dih,localităţi
apropiate
(tatăldinAvrig,iarmamadinMoeciu).
Darmaicuseamăci auavutpreocupări
comune,
legatede metodologia
cercetării
de terenşi de sociologic
ca "exponentii
a ştiinţelor
sopial-umaniste
moderne
carestudiază
raporturile
structural-funcţionale
întresocietate,
cultură
şipersonalitate"
(T.Herseni,
op.cit.,p.49).
Dinpăcate,niciîngrijitorul
volumului
n-aapucatsă-şivadăvisulîmplinit,
stingându-se
din
viaţăacumzeceani.
Meandrele
intolerantei
constante
faţăde complexul
magice-religios
căruiaîi aparţineacest
capitolalculturii
noastre
populare
auîmpiedicat
Înmodregretabil
apariţia
latimpa volumului.
Neaflămînfaţauneiculegeri
deexcepţie,
a uneiinvestigaţii
etnografice
dintrecelemaiatente
cares-arealizatla noişi chiarInîntregspaţiuleuropean.
Primulpunctdeinteresmajorîl reprezintă
fenomenul
cetelordefeciori.
Aceastăgrupare
devârstă,carepăstrează
rudimente
dinstrăvechi'rituri
de iniţiere,a evoluatde la formareglementată
prinputereatradiţieila o societate
cu statuteşi
regulamente
scrise,asemănătoare
unuicodjuridic.TraianHerseni
efectuează
o cercetare
amănunţită
a
fiecărui
element
alorganizării
cetelordefeciori,
delaaspectele
rituale(ceremonial,
gesturi,
simboluri
magice,
măştiş.a.)pânălaceleartisitice,
legatemaialesdestilulmuzical
şi poeticalcolindelor.
Sunt
relevatecadrelenaturale(cosmologice
şi biologice)
şi cadrelesociale(psihologice,
istorice)ale
fenomenului
cercetat,
Ceataestemaimultdecâtexpresia
credinţei
tn cutumeancestrale;
ca esteIl
modalitate
a tri\iriiaxiologice.
prinexprimarea
unorstAriafective;
a unorvalorietice,esteticeşi
sociale.
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AIdoileaaspectfoarteimportant
alacstellucrâri
il constituie
relaţiafenomenului
folcloric
cu
spatiultn careestevehiculat.
Prezentând
asociaţiile
juvenilemasculine
dinsatelecuprinse
InspaţiUl
mărginit
la suddeMuntii
.Fiigăraşului,la
estdeMunţiiPerşani
şi la nordderAulOlt,TraianHerscnÎ
realizeaza
concomitent
şi o analizăgeneralăa uneizone-vatră
etnoculturala
viguroasă
tn inilrul
României.
tncade.latnceputul
secolului
alXIII-lea,
cancelariile
medievaleatestă
aceasta
obşteteritoriala
şi etnoculturala
capeo TerraBlachorum,
Avândreşedinţa
voievodală
laBreaza,
lângatrecătoarea
cu
acelaşinume,unadintrenumeroasele
ferestre
carpatice
spreŢaraRomânească,
ţinutulFăgăraşului
se
caracterizează
printr-o
puternică
unitate
deviaţasocială,
antropogeografleă,
economică
şietnograficl
în secoleleXIV-XV,teritoriulcuprinsÎntreMărginimea
Sibiului,
TârnavaMare,ŢaraBârsei,
Museel
şiArgeşa depinsdedomnii
munteni
şi deepiscopatul
Târgoviştei.
Caşi altezone-nucleu
deformare
a poporului
român,
ŢaraOltului
s-abucuratdeunstatutde
maimaresiguranţă
şi stabilitate
antropogeografică
(favorizată
depoziţiaintracarpatică),
de o veche
autonomie,
deo structură
etnodemografică
românească
omogenă
veacuride-arândul(relativdensă,
mult timp neschimbată).
Datorităacestorcondiţii,comunitatea
ruralădin aceastăZonăse
caracterizează
prinport,obiceiuri
şi datinicomune,
prinanumite
perticularităţi.vdialectale
şi socialpsihologice
bazatepeuntrecutcomun,
printr-o
puternică
conştiintă
deneam.
Dintresateleinvestigate,
unnumărde68 aparţincelortreisubzone
aleŢăriiOltului:
Avrig,
Făgăraşşi Perşani.Pe lângăacesteaau maifostinclusecâtevalocalităţi
situateîn afarazonei:
Fântâna,
Feldioara
şi Rucăr,
Practicilelegatede cetelede feciorisunt numeroase
şi variate,diferindprin unele
particularităţi
de la sat la sat.TraianHersenipune
Însăaccentul
pe caracteristicile
fundamentale
definitorii
şi unificatoare
ale fenomenului
În ansamblul
lui.Rostulesentialal cetelor..stecelde Il
indeplini
magiabenefică
a colindatului.
Credinta
oamenilor
acestormeleaguri
estecăîn noaptea
de
Crăciun
sedeschide
cerul,iarDumnezeu
coboară
pepământ:
"CăvinjuniiluiCrăciun!
Şi-aşavincu
Dumnezeu/
Cu veşminted'aurite;'Lungu-ilungpână-npământo'
Largu-ilargpe jur pământ"
(Arpaşul
deSus).EIpurcede,
alăturidecolindători,
pelacase,pentrua împlinicugenerozitate
toate
celedoritedegospodari
şi exprimate
Încolinde,
adică:sănătate,
îmbelşugare,
viaţălungăşi frumoasă.
sporşi noroc.
Colindele
dinŢaraOltuluiauo frazareamplă,cuo bogăţiemetaforică
deosebită.
Elementul
fantastic
se armonizează
perfectcu datelereale,contribuind
la creareauneiatmosfere
sărbătoreşti
aparte.Perspectiva
spaţialăşi temporală
se schimbă
mereu,satullărgindu-şi
graniţele
câtsălncapă
intregulunivers,iar personajul
de colindăse confundă
cu toatevietăţilepământului.
Astfel,de
exemplu,
în colindul
ZioriledinSebeşul
de Jos,neliniştea
eroului
ducela comparaţii
dincelemai
diferit"medii:"Numai
ionupotdurmi/Pevalurile
lumii,!
Căcimă-ntorc
şi iarmă-n-volbu.Z
Caalbina
la stupină,/
Ca peştele-n
apălină,1Ca omu-nţarăstrăină".PoatemaimultdecâtÎn altecolectii
similare,
poeziacolindelor
dinvolumul
luiTraianHerseni
poartălatotpasulstraiedesărbătoare.
fnincheiere,
tinemsăremarcăm,
deasemenea,
bogăţia
deinformatii
adusedeprefatal\jcrărij,
precum
şiutilitatea
glosarului
dinfinal,
SilviaClubotaru
ROOERCAILLOIS,
Omulşi sacrul-.diţie adăugită
cutreiMexedespre
sex,jocşi război,in
relaţiilelor cu sacrul.Traducere
din limbafranceză
de DanPetrescu,
Bucureşti,
EdituraNemira,
1991.,204p.
Eseist,sociologşi filosof,RegerCall1ois
(1913-1978)
a fost fondatorul
Colegiului
de
Sociologic,
destinatsă studieze
manifestarile
sacrului
in viatasocială,Dupălucrarea
LeMylh el
"homme
a publicat
lucrarea
el le sacre(1939),
careapareacumîn
. .. (1938),RegerCall1ois
.
I L'homme
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traducerea
românească
a lui DanPetrescu,
intr-oeditieadăugit!!.
cu treianexedespresex,joc şi
război,In relaţiile101'
cu sacrul,la EdituraNemira.Aceastălucrarea lui R.Caillois
se înscrieîn
perspectiva
largdeschisă
acestuisubiect
decelebra
DasHeilige
(Sacrul)
a luiRudolfOtto,din191"
in carese analizaupentruprimaoarămodalităţile
experienţei
religioase
(numinosul,
elementul
misterului,
fascinantul,
coloselu],
irationalul
şi divinaţie).
Maestrual eseului(pentrucarea primit
Premiul
European
pentruEseuîn 1978),R. Caillois
ducemaideparteanalizaluiR.Otto,urmărind
relaţiile
dintresacruşi profan:ambiguitatea
sacrului,
teoriainterdictelor,
teoriasărbătorii
şi sacrului
ca o condiţieti vieţiişi poartăa morţii.Relaţiasacru-profan
esteo problemă
esenţială
Il oricărei
culturitradiţionale
şi reprezintă,
dupăMirceaEliade,elementul
esenţialal religiei(Lanostalgie
des
origines}.
R. Cailloisvedesacru!în relatiecu ordinealumii,cu naturasacrificiului
saucujocul
ofrandelor.
Ambiguitatea
sacrului:
sfinţenie
şi necurăţenie
se relevădinînsuşisensuloriginar.
În
latinăsacertnseamnă
deopotrivă
"sfântşiblestemat".
Această
ambiguitate
estepolarizată
desacru,în
carese poatedetectareversibilitatea
desprepurşi impur.În fiecarecompartiment
aproape
al unei
culturitradiţionale
întâlnim'
aceastădialectică
a sacrului.Tratămsacrulca pe ,,0 categoriea
sensibilităţii",
cape.Joculdedeasupra
şi dededesuptul
raţiunii",
întimpceprofanul
este"domeniul
folosinţei
cotnune.icare
nunecesită
nicio precauţiune
dinparteaomului",
spuneRogerCaillois.
Când
echilibrul
dintresacrulpozitivşi celnegativtindesă setulbure,cândacestaîi conferăprofanului
o
dozăpericuloasă
deviolenţă,
intervin
riturile,
Categorii-ale
sacrului
înorganizarea
lumiisunttimpul
şi
spaţiul.Spaţiulse măsoară
Întimp.Existăunmodelgeometric
simbolic
altimpului:
celcursivşicel
ciclic.Ritmurile
cosmice
le subordoneaza
pe celeumane.Funcţiamituluiesteaceeade organizare
repetitivă
a timpului,
dejalonarea datelorsacrifîciale
saualeciclurilor
relnceperii.
Acţiunile
omului
seimpartîn secvenţe
dictatederitmurile
cosmice,
omulÎncercând
prinritmuriprescrise
îmblânzirea
spaţiului
şi timpului.
R.Caillois
dezvoltă
o interesantă
teoriea sărbătorii.îca
recurs-la
sacru,princare
omulsocietăţii
tradiţionale
recreează
lumea.Autorul
analizează
aicirituridefecunditate
şi deinitiere,
sacrllegii
alimentare
şi sexuale,
sacrilegii
socialela moartea
regeluietc.Elconchide
că sacrulesteo
condiţie
a vietiişi poartăa morţii.Înesenţă,cuplulsacru-profan
esteelementul
modelator
aloricărei
structuri
tradiţionale,
reflectat
înmituri,obiceiuri
şichiardestin.Această
carte,caşicealuiR.Girard,
Violenta
şi sacrul,sauca cea,anteriorcitată,a luiR. Otto,constituie
Împreună
fondulclasical
etnologiei
şi iniţiativa
Editurii
Nemira
dea davarianta
românească
a lucrării
celebre
a lttiR. Caillois
nupoatefi considerată
decâtcalăudabilă,
LuciaBerdan
Institutul
deFilologie
Română
,.A.Philippide"
laşi,str,Codrescu,
fU'.2
RENEGUENON,
Simboluri
aleştiinţei
sacre,Bucureşti,
Editura
Humanitas,
1997.456
p,
Volumul
tradusde MarcelTolteaşi SorinaŞerbănescu
şi apărutin colectiaelespiritualitate
universală,
"Terralucida",coordonată
de AndreiPleşu,esteo culegere
de articolepublicate
In
periodice
(1929"1950)
şi reunilepostumde un adeptromânal ideilorlui RcneGuenon,Mihai
Vâlsan.
Volumul
estestructurat
înoptpărţi,Înjurulunuisimbolcentralconcentrându-se
principalele
semniflcatii
(aspecte)
ce converg
spreacesta.De exemplu,
in Simboluri
ale centrului
şi ale lumii
întâlnim:
Florilesimbolice,
PăzitoriiŢării,"!finte,
Pământul
Soreluietc.Simbolismul
formeicosmice
reuneşte:
Grotaşi labirintul,
Inimaşi Grota,Muntele
şi Grota,Inimaşi OulLumiietc,Extremde
densesteSimbolismul
astralşi simbolismul
trecerii,careinclude:Simbolurile
analogiei,
Arborele
lumii.ArboreleVieţiişi licoareanemuririi.
Simbolismul
scării,Trecerea
pesteape,Simbolismul
punţit,Legdturl
şi Iloduri.
În viaţaintelectualii
interbelicll,
Ilcesttl1.art'l
initiatşi filosof:RelleGUt'!I1OJl,
a jucatun rol
considerabil
nu numaiîn gândirea
universalfi,
darşÎÎn gândirea
românească
dinanii 192()--1
930,
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influenţând
intelectuali
românicaVasileLovinescu,
Mihai-Marcel
Avramescu,
MihaiVâlsan.
Allta
dinurmă,c\tfeIleondusrevista"Etudes
tradltionnelles"
şi i-apublicat
câtevavolume,
esteconsiderat
unfeldeexecutor
testamentar
al luiR.Guenon.
IdeileluiR.Guenon
auscandalizat
insiipecatolicii
fervenţi,
datăfiindrezerva
filosofului
faţăde creştinism
şi1nfinaltrecerea
la islamism.
Elpuneamai
presusde oriceTradiţia,
considerând
că dintradiţiaoriginară
şi sintetică
decurgtoatecelelalte.
El
voiasll."reformuleze"
Tradiţia
pentrulumeamodernă.
Exaltând
Tradiţia,
el ledădeaintelectualilor
o
cheiepentruproprialortradiţie,
oferindu-le,
printr-un
demerssuperior.
o reorientare
a gândiri]
spre
initiere.Pentruun intelectual
de erudiţialuiVasileLovinescu,
de exemplu,
aceastaa insemnat
o
schimbare
dedestin,o recluziune
înpropriul
euprincareÎncerca
săgăsească
caleaspretainainiţierii
şi a desăvârşirii,
Guenonînsuşi,dupăcumştim,şi-a schimbatdestinultrecândla Islamşi
schimbându-şi
numele
în Yahiya,
adicăIoan.Guenon
nus-aoferitpesinecaexemplu,
darel a dato
. deschidere
spredimensiunea
metafizică
a uneitraditiiautentice,
spreeficacitatea
simbolismului
ei,
spreposibilităţile
dea u realizainterior.
Mircea
Eliade,
deexemplu,
nueradeacord,în multeprivinţe,
cuideileluiR.Guenon.
Pentru
istoricul
religiilor,
Tradiţia
e o deschidere
sprealtelumi,nuoîncifrare.
În ce priveştesimbolismul,
R. Guenonaducecâtevacontribuţii
esenţiale.
După Guenon,
fiecarelucruemanăÎn modesentialdintr-un
principiu
metafizic
- adevărata
sursăa realităţii
-, pc
eateîl exprimă
conform
modului
săudeexistenţă.
Într-unfel,toatelucrurile
seleagăşiîşicorespund
pentrua concura
laarmonia
universIăşi totală(Simbolismul
crucii).PentruR.Guenon,
simbolismul
tradiţional
constituie
"inteliger.ţa
lucrurilor"
şi un suportpentrurealizarea
interioară
a uniriiCli
acţiunea
Principiului
asupratuturor
nivelurilor
demanifestare.
Simbolismul
scării,de exemplu,
esteun simbolism
axial,ca şi cel al Arborelui
Lumii.În
riturilede iniţiere,treptelesalesuntconsiderate
ca reprezentând
diferitele
cercuri,adicăstările
sufleteşti
alefiinţei.Simholul
scăriidubleimplică
ideeacăurcuşul
trebuiesăfieur-mat
de.o coborâre;
treptele
suntcanişte"ş.iinte",adicăgradealecunoaşterii
corespunzând
realizării
a totatateastări.în
anumiterituriiniţiatice
se întâlneşte
unsimbolism
al urcăriiuneiscăriîn spirală,spiralele
fiindo
reprezentare
a gradelorExistenţei
universale.
"Lanţulluminilor";
in diferiteformetradiţionale
simbolul
celmaiobişnuit
esteşiraguldemărănii
saurozariul.
Simbolul
porţiistrâmteeste"urechea
acului".Încalitatea
sade"ochial Lumii",
Soarele
este"poartăa Cerului"
sauJanuaCoeli,descrisă
ca o "gaură"sauca "gură"(oare"gurade rai"dinbaladaMioriţanu esteo "POal1ă
a cerului?"),
Aşadar,stărileexistentei
manifestate
suntierarhizare
în stărisuperioare
şi stăriinfcriroarc,
unite
printr-un
"fir"înambele
direcţii:
ascendentă
şidescendentă.
Frânghia
simbolizează
acelaşilucrucaşi
"firul",adicăuneşteacestestăriîntreele.Punteaesteechivalentul
stâlpului
axial,careleagăcerulşi
pământul,
menţinându-le
în acelaşitimpseparate.
Trecerea
punţiinuestealtcevadecâtstrăbaterea
axei,singuracareuneştecu adevărat
diferitele
stăriÎntreele.Axaleagăşi separă,în acelaşitimp,
cerulşi pământul,
Încapitolul
Legături
şi noduriautorul
reiasimbolismul
firului,
a căruisemnificaţie
esenţială
şi
metafizică
estecăleagătoatestărilede existenţă
Întreeleşi dePrincipiul
lor.R.Guenon
revalorifică
metafizic
şi simbolic
Tradiţia.
DupăcitireaopereiluiR.Guenon,
maimulţicărturari
şi-aumanifestat
deschiderea
şi atracţiasprecunoaşterea
altortradiţiisausprecunoaşterea
În adâncime
a propriei
traditii.Aşas-aîntâmplat
cu VasileLovinescu,
mareleiniţiatde la Fălticeni,
carea găsitcheiaşi
creangadeaura propriei
tradiţii.
LuCÎa
Berdan
PATRICIA
HIDIROGLOU,
Apadivinăşi simbolistica
ili.Eseude antropologie.
religioasă.
Traducere
deC.Litman,
Bucureşti,
Editura
Univers
EnciclopedicI
1997,222p,
în colecţia"HistorlaReligionum"
a EdituriiUniversEnclclopedlc
a apărutversiunea
fomiilleasCii
a eseuluideantropologie
religioasă
\ Patriciei
Hidiroglou,
din1994,L'eaudMneel sa

