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11'1zilele de 7 şi 8 decembrie1979, a avut loc la Iaşi, în aula Bibliotecii centrale "M. Eminescu",colocviul "Dicţionarele Iiterare şi locul lor în
cadrul culturii româneşti contemporane",organizat de Centrul de lingvistică,
istorie literară şi folclor al Universităţii "Al. 1. Cuza", cu sprijinul Comitetului judeţean de cultură şi educaţie socialistă, al Asociaţiei scriitorilor din
Iaşi şi al Societăţii de ştiinţe filologice din R. S. România. Au participnr
specialişti,cadre didactice şi cercetători din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi.
Lucrarile colocviului au fost deschise de conf. univ. dr. Silvia Buţureanu, decan al Facultăţii de filologie şi director al Centrului de lingvistică,
istorie literara şi foldor. în continuare, Mircea Radu Iaooban a adus participanţilor la colocviu un salut din partea Asociaţieiscriitorilordin Iaşi.
Cele doua ziile de comunicărişi. discuţii au fost un prilej de bilanţ şi
analiză a emlCţionare,lor
şi enciclopediilordedicate literaturii şi culturii române, de relevare a prezenţei culturii române în dicţionarele şi enciclopediile apărute în străinătate. Arte comunicări s-au referit la cîteva tipuni de
dicţionare literare străine. Au fost, de asemenea,supuse atenţiei specialiştilor noi proiecte de dicţionare literare, remarcîndu-seîncă o dată însemnătatea lucrărilor de acest gen, instrumente de lucru indispensabile,dar şi sinteze ilustrînd stadiul cercetărilor de istorie literara.
Prezentăm mai jos, într-o formă prescurtată, comunicărileşi diSCUţiile
din cadrul coloeviului.Precizăm că cele mai multe irsrervenţiiau fost transcrise
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SILllIA BUŢURBANU
CUIIÎntde deschidere
Colocviulcare îşi deschide lucrările astăzi Ia Jaşi, cu o temă pe cît de
inedită tot pe atît de oportună, confirmă o realitate pe măsura nivelului atins
de cultura şi ştiinţa românească în momentul de vast bilanţ, marcat de dezbaterile cu rezonanţă istorică ale Congresuluial XII-lea al Partidului Comunist Roman. A consemna, printr-o manifestare ştiinţifică, existenţa unor
instrumente lexicograficefundamentale, În diverse domenii __printre care
cel literar convingător reprezentat acum - înseamnă a dovedi, concret, că
s-a răspuns cu înaltă conştiinţă civică programului naţional prioritar care
prevede realizarea unor opere de sinteză, de interes 'general, ea j aloane de
primă importanţă în aria culturii româneşti. înseamnă, În acelaşi timp, un
argument în plus în procesul de confruntare cu ţările de mare şi veche cultură,
unde numeroase dicţionare, din ce în ce mai riguros specializate în cadrul
unui domeniu precis (dicţionare de autori, opere, personaje, teme şi motive
literare ş.a.), constituie mijloace indispensabile de informare şi de lucru.
In sfîrşit, dicţionarele literare - în prezent numărăm trei dicţionare alcătuitc de echipe de cercetători şi un dicţ.ionaraparţ inlnd unui singur autor creează posibilitatea unei mai profunde integrări a valorilor vrjimâneş
ti în
tezaurul ştiiuţific şi cultural universal.
.
Colocviulde astăzi a fost organizat din iniţiativa colectivului de autori
de Ia Centrul de lingvistică,istorie literară şi f olclor, care a elaborat şi tipărit
recent primul mare' dicţionar al literaturii romane, rezuitat al unei impresionante cercetări desfăşurată În timp şi spaţiu, Întrucît acoperă toată Întinderea literaturii de la origini pînă la inceputul secolului nostru. Operă de
sinteză, Întemeiată pe o solidă erudiţie, pe viziunea dialectică a fenome'riului
literar şi pe o conştiinţă limpede a valorilor, Dicţionarul literaturii române
de la origini ptn« la 1900,lucrare reprezentativă pentru 'cercetarea-şttirrţifică
ieşeauă, ca şi pentru perspectivele procesului de integrare din acest centru
de Iuvăt.ămiutsuperior, impune o confruntare deschisă a punctelor de vedere
cu alti autori de lucrări similare, cu exponenţi recunoscuti ai criticii şi istoHei noastre literare.
.
Ei îşi vor exprima opiniile aici, timp de două zile, cadrul oferit expunerilor şi discutiilorfiind, cum este şi firesc, cît se poate de larg, pentru a se
putea comunica experienţe, sugestii, orientări posibile. Concluziilevor servi
neîndoielniccultura română, aspiratia şi eiorturile, pe deplin j ustificate, de
a realiza în spaţiul nostru naţ.ionalIucrări monumentale, etern durabile, care
să ducă implicit la o mai bună, mai profundă, mai rapidă cunoaştere şi afir-
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mare a valorilor spirituale autohtone pe toate meridianele lumii. A valorifica potenţialul de cercetare ştiinţifică, capacitatea creatoare, potrivit liniei
ascendente imprimate de Congresul al XII-lea, reprezintă fără îndoială Un
act patriotic. In acelaşi timp, un dialog documentat intre cultura noastră
şi celelalte culturi de pe glob. prin intermediul unor opere mai uşor accesibile
datorită concentrării şi ordonării într-un spaţiu limitat a unui imens volum
informativ, nu poate fi decît un dialog al cunoaşterii şi înţelegerii reciproce,
corespunzătorpoliticii de pace şi apropiere între popoare promovată cu fermă,
consecvenţă de România modernă de astăzi.

Rostul dicţionarelorsi sensul culturii
Intre alte semne caracteristice vremii noastre, alături de avionul supersonic, de sateIitulde comunicaţie, de ordinator şi de televiziune, cred că ar
trebui să punem dicţionarele. Nu e vorba de existenţa speciei, cunoscută de
mult, ajunsă la notorietate încă din epoca Luminilor, ei de proliferarea speţelor, a mostrelor care o ilustrează, de apariţia lor în număr copleşitor de
mare. Noutatea zilelor noastre e că dicţionarul a intrat în faza producţiei de
masă, prezenţa lui a devenit ubicuă şi obsedantă, el asaltează vitrinele librăriilor şi rafturile bibliotecilor, ne întlrnpină la toate răspîntiile culturii, sub
cele mai diverse modalităţi, tipare şi obiective. Pe lîngă clasicele dicţionare
lingvistice şi pe Ungă enciclopediilede conţinut şi format variabil, există
dicţionare de literatură, istorie, folclor, de economiepolitică, medicină, gastronomie ş.a. Fiecare specialitate se subdivide, există dicţionare pe subramuri,
pe sectoare. Numai În domeniul literaturii, există dicţionare de autori, de
opere, de personaje, de poetică, de stilistică, de idei literare, de pseudonime,
de citate ş.a.m.d., avem dicţionare de literatură franceză, germană, anglosaxonă, de literaturi clasice, dicţionar cronologicetc. Că această extraordinară aîluenţă dovedeşte existenţa unui interes viu, durabil, a unei cereri In
continuă creştere e un lucru evident-. Iar tehnologia modernă, fie prin automatizare, fie prin cooperarea specialiştilor, permite accelerarea lucrărilor
şi satisfacerea acestei cereri a publicului Într-un mod rapid şi eficient.
Mai puţin clar e Însă altceva: dacă această explozie a dicţ.ionareler
trebuie să ne bucure sau să ne pună pe gînduri, dacă fenomenul acesta este
intr-adevăr "pozitiv". In această privinţă există două şcoli de gîndire,
;,(Jptimiştii" spun că dicţionarul este singurul remediu împotriva creşteri!
exponenţiale a informaţiei. Acumularea.cunoştinţelor se. face Într-un ritm
vertiginos şi avem nevoie de instrumente de lucru pentru a face faţă acestei
avalanşe considerabile. OI' dicţionarul pare să fie tocmai acest instrument
de lucru I?rivilegiat,care ne economiseştetimp şi energie, ne dă posibilitatea
de a şti râpid ice s-a realizat, stadiul la care s-a ajuns, de unde să începem
abordarea•.unei anumite chestiuni, cum să elucidăm un detaliu sau să veriIicăm un f a,pt. Dar nu numai atit : diţţionarul. nu este doar o arhivă, o înregistrare a cunoştin!:elorşi a informaţiilor; el este o sinteză selectivă; informaţia se prezintă sub o formă deja Iiltrată, este o formă organizată a meme-
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riei colective. EI statuează, la nivelul nrezcntului, ceea ce merită reţinut
dintr-o experienţă mai veche, economisindu-netimpul de a căuta, oferindu-ne
informaţia sub o formă Iapidară, densă şi... rentabilă.
Dar să vedem ce spun "scepl:ieii".Ei consideră că dicţionarul, departe
de a fi un remediu, este un simptom al crizei traversate de o anumită cultură
contemporană, Primejdia se conturează din clipa în care dicţionarele devin
omniprezente, din clipa în care rolul lor se schimbă: ele nu mai sînt instrumente ale culturii, ci devin substitute ale culturii, nu mai sint auxiliare pe
drumul cunoaşterii, ci Incep să ţină locul cunoaşterii. Dicţionarele ar avea,
prin urmare, cusurul că introduc un filtru Între opere şi masa cea mare a
publicului, efi, pc de o parte, problernatizeazăcontactul nostru eu izvoarele,
că ne scad interesul de a explora direct un autor sau o operă. Pe de altă parte,
ele ar avea dezavantajul că impun o anumită viziune, care are şi şansa de a
rezista, fiind consemnată Într-un instrument de lucru ee se bucură de autoritate. Apare deci eventualitatea perpetuării unei opinii arbitrare, subiective,
de a face selectia trecutului Într-un mod fals.
S-ar mai putea spune că dicţionarele ilustrează şi exacerbe.ază caracterul mozaical al culturii contemporane. Intelectualul zilelor noastre devine
un specialist care ştie tot mai mult despre tot mai puţine lucruri. Dicţionarul
îi propune o ştiinţă eterogenă şi atomizată , ornoloagă cu acest orizont cultural al fragmentului. In dicţionar găsim aşadar "a'tomi" de informaţie istorico-culturală, nu giisimo istorie a culturii, găsim materia brută a unei ştiinţe,
nu o ştiinţă, pentru că ştiinţa este viziune unificatoare. este perspectivă globalil, tolalizare.
Aş dori să-mi exprim poziţia faţă de această alternativă. Fără nicio
discuţie o aleg pe cea dintîi, "optimisEI". Cred că dicţionarul poate aduce
servicii inealeulabile. E drept că poate perpetua erori de apreciere, poate
întreţine un anume f ragmentarism, poate oferi unora perspectiva unei eulturi în pastile, poate cultiva pasivitatea, dar instrumentele deJjrcru sînt prin
natura lor ambigue. Toată chestiunea este cum ştim să ne servim de ele.
Dicţionarul, după părerea mea, este o excelentă şi necesară/unealtă intelectuală, mai ales în timpul nostru. Bineînţeles,eu două condiţii: să corespundă
rostului său, să fie executat cum se cuvine şi eu condiţiaisă-i punem întrebările la care poate răspunde; să I1lI-icerem să fie altceva decit poate să fie
şi poate să dea. Intr-o cultură ca a noastră, care se străduieşte să-şi valorifice un potenţial încă insuficient cunoscut şi vrea să se afirme eu tărie pe
arena internaţ.ională, a pune la îndoială oportunitatea dictionarelor ar fi
uIl snobism iresponsabil, Noi n-am fost prea răsfăţaţj pînă acum în privinţa
instrumentelor de lucru. Pînă nu demult: pentru a afla un detaliu eram obligaţ.i să Întreprindem anchete istovitoare. Ca să verificăm un fapt trebuia
să ne adresăm venerabilei enciclopediiDiaconovicisau "Minerva",sau biblicgrafiei lui Gh. Adamescu, sau dictionarului Caudrea-Adamescu, partea a
II-a, adică unor instrumente de lucru demult depăşite.
In condiţiile actuale, apariţia dicţionarelor este un fenomen dintre
cele mai Îmbucurătoare. Gheata a fost spartă de altfel destul de tirziu şi iniţiativa a luat-o un temerar: Marian Popa, care a făcut un dicţionar de literatură contemporană, iniţiativă singulară, cu riscuri aproape donquijoteşti.
Nu pot să trec apoi peste Dicţionarul de idei literare al lui Adrian Marine
o lucrare de mare anvergură, de întinsă erudiţie, care onorează ştiinţa şi eul,
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tura românească. De un an încoace, iată că am intrat şi noiîn "epoca dicţionarelor": a apărut dicţionarul coordonat de Mircea Zaciu, un dicţionar cronologie coordonat de 1. C. Chiţimia, dicţionarul coordonat de D. Păcurariu
şi iată, în fine, dicţionarul echipei de la Iaşi.
Nu sînt prea multe deodată? ar putea să întrebe cineva. N-ar fi Iost
mai bine să fie eşalonate '? Asta însă n-are mare importanţ.ă. Contează că
sîni, Dar şi aici poate verii cineva să replice : Il-ar Ii fost mai bine dacă s-ar
fi concentrat toate forţele ca să se elaboreze o singură operă prin unirea forţelor, aceasta ar fi foct prezumţia, mai v aloroasă decît Iiecare dintre ele?'
E o obiccţ.ienaivă, din două motive: în primul rînd, fiindcă în cultură, spre
deosebire de economie, întreprinderile uriaşe nu sint şi cele mai rentabile.
Mărirea echipei agravează dificultăţile, coordonarea devine mult mai greoaie, face improbabilă obţinerea unităţii de program, iar dacă echipa este
şi suma unor personalităţi, atunci punerea dc acord devine o problemă
aproape insoluhilă. în al doilea rînd, aşa-zisa concentrare a forţelor are şi
marele cusur că monopolizează opinia. A avea un singur dicţionar în loc de
patru Înseamnă a sărăci imaginea literaturii naţionale; ea devine cu atît
mai hogată şi cu atît mai stimulativă, cu cît se bazează pe mai multe puncte
de vedere, pe mai multe modalităţi de a aborda obiectul. Fără îndoială, nu e
nevoie de două cataloage ale manuscriselor,e poate discutabil dacă avem
nevoie de două ediţii ale aceluiaşi text. la intervale scurte dc timp. Dar nu
încape Îndoială că ori de cite ori este atinsă zona interpretării - şi în literatură ea este stăplnitoare , înmulţirea lucrărilorpe aceeaşitemă este o garanţie
împotriva arbitrarului, condiţia unui climat literar liber şi salubru. Istorla
literară a unei ţări şi a unei culturi se scrie întotdeauna la IlIural,
A avea patru dicţionare şi nu unul singur este deci foarte bine. Iarăşi ,
cu o condiţie: ca aceste dicţionare să-şi îndeplinească menirea. Şi, de altfel,
ele nici nu se concurcază, au profil diferit, au sarcini şi îşi propun..metode
diferite. Ele trebuie judecate fiecare în raport cu formula respectivă. Cel
coordonat de Mircea Zaciu este un dicţionar al creatori/of,în principiu rezervat autorilor de raftul irrtii, care conţine medalioane istorico-literare, dar
în special eseuri critice, de obiceihine scrise, Valoarea acestui dicţionar rezidă
mai puţin în informaţie şi mai mult În viziunea inedită, personală. Dicţionarul cronologie e, În formula lui, de un uzai poate mai limitat, clar ne oferă
posihilitatea de a urmări tabloul apariţiilor succesive, întotdeauna incitant.
Dicţionarul coordonat de D. Păcurariu este un dicţionar de proporţii medii;
care, în principiu, c destinat străinătăţii. Ediţia românească trebuia făcută
aparte. Dicţionarul arc avantajul de a cuprinde pe toţi autorii, dind o informaţie sumară, de ordin general. Este un dicţionar adresat marelui p ublic,
nu spccialiştilor.
Dicţionarul ieşean este în tradit.ia marilor lucrări de erudiţie, de şcoală
germană aş spune, şi de velaităţ.i exhaustive, în care individualitatea fiecărui
autor Se eclipsează, iar iuformaţ.ia primează asupra criticii, un dicţionar de
documentare Întinsă şi riguroasă, unde lillterpretarea e ţ.inută sub control,
iar ceea ee se caută şi se obţine este consensul.E o formulă dificilă, greu ele
pus în practică, mai ales la noi, unde munca în echipă nu Se bucurii de tra-diţie şi nici de presă bună. Ceea ce impresionează In opera colegilor noştri
din Iaşi este reuşita exernplară în acest gen foarte pretenţios, al dicţionarelor crudite şi informative.
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Ne aflăm aICIla un colocviu de lucru, iar prin meserie sîntem oameni
de exactitate şi de metodă. De aceea vreau să vă asigur că laudele pe care le
aduc nu reprezintă un gest protocolar. Sînt sincer convins că dicţionarul
ieşean se distinge în mod deosebit prin trei lucruri. în primul rînd, prin hotărîrea de a cuprinde toată informatia disponibilă, mergînd pînă lacele .mai
neinsemnate izvoare. Numai cercetătorul avizat este în stare să măsoare
acest efort de lungă durată şi tenacitate, de meticuloasă răbdare. Apoi, dicţ.ionarul "stoarce" toate publicaţiile de istorie literară ieşite pînă în prezent,
Informaţia pe care o dă reflectă cu adevărat stadiul la care s-a ajuns pentru
fiecare autor, operă, revistă, Este un tezaur pre\;ios de ştiri, date şi fapte,
care va situa istoriografia noastră literară pe o altă treaptă. Vom fi scutiţi
de-aici Înainte de o serie întreagă de lucrări preliminarii. În al doilea rind,
apreciez foarte mult voinţa de obiectivitate, dorinţa sinceră a autorilor de
a face dreptate fiecăruia. Aş spune chiar că grija de a înregistra totul merge
atît de departe încît ceea ce li se poate reproşa este mai degrabă generozitatea
decît zgîrcenia. Poate că uneori selecţia biblliograficăse întinde peste măsură.
Dar aceasta reprezintă, de fapt, excesul unei calităţi. Nici nu încape
vorbă că luxul detaliilor e preferabil p arcimonieiori ornisiunilor.Şi în al treilea rînd, aş spune că dicţionarul ieşean reflectă o orientare unitară, deliberat
asumată. Predomină criteriul istoric asupra celui critic, CUme şi normal.
Poate că unele aprecieripot nemulţumi pe unul sau aHul, poate că ici şi colo
nu întîmpinăm stilul cel mai bun; există şi omisiuni,se pot face mici indreptări, dar acestea sînt lucruri secundare. Dicţionarul c excelent, el demonstrează că autorii săi au constituit realmente o echipă, iar această echipă a fost
călăuzită de o credinţă slujită eu dăruireşi o pasiurie exemplară. Se mai dovedeşte ceva - şi nici aceasta nu e neglijabil că se poate şi fără coordonatori,
şi incă foarte hine.
Aş avea să spun şi Un cuvînt de apreciere pentru Editura Academiei,
pentru că fără sprijinul ei masiv şi perseverent e neîndoielnic:"că o lucrare
de asemenea anvergura
v ar f'I f os.t greu sav se Iacă
aca.
.'II
AL. ANDIUESCU
Cantitateaşi calita/ca informatiei În dicţionareleliterere
Tin să precizez, mai Întîi, că nu mă voi ocupa numai de dicţionarele
literare, aşa cum vă i nformcazăprogramul colocviului,ci şi de tele _care au,
Într-un fel sau altul, prin autori sau probleme, legături cu literatura. In prima
parte a interventiei mele, pe care, pentru a respecta timpul recomandat,
n-o citesc, m-arn ocupat de caracterul strict informativ al dicţ.ionarului,
această supramemorie a noastră, memoria noastră perfectă, dacă vreţi, arătînd că modul lui de lectură este consultarea, Pînă aici discuţia are un caracter teoretic, Atrăgearn atenţia, totodată, asupra dificultăţ.ilor de CIalcătui
un astfel de dicţionar tezaur al limbii române, in secolul al XIX-lea, din
cauza atotputcrniciei unor p rincipii juste cînd era vorba de alte domenii,
dar cu rezultate mai mult negative în lexicografie. Necesitatea afirmării
noastre naţionale orierita, în epocă, privirile autorilor de dicţionare mai ales
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către trecut, către obîrşia noastră veche şi nobilă, de unde rezulta o cîntărire părtinitoare a cuvintelor în Dicţionarul de la Buda, în dicţionarul lui
Laurian şi Massimşi chiar În Marele etimoloqical lui Hasdeu. Scopul dicţionarului, informarea exactă şi deplină, corectii, obiectivă, era pus astfel în
pericol. Am putut vedea, pe bază de exemple, foarte clar, că intenţii dintre
cele mai Înălţătoare şi principii generalejuste, cu care nu ne putem declara
decît de acord, pot fi dăunătoare cînd se aplică Într-un mod nepotrivit în
ştiinţă, diminuînd sau colorind aşa fel informaţia, încit adevărul, care este
etern, apare prea mult acomodat unor împrejurări de moment.
Veţi spune, poate, că acestea toate s-au întîmplat cu o sută, cu o sută
şi ceva de ani în urmă, că dificultăţ.ilepe care le Întîmpinau dicţionarele din
punctul de vedere al necesităţii de a informa obiectiv, în acea epocă îndepărtată, sînt de mult timp depăşite. Aş opune acestei opinii un singur fapt. Acum
o sută de ani privirea se îndrepta, datorită unui principiu just, dar prea
general, către trecut. cînd era vorba de tezaurul nostru cultural; astăzi, datorită unui principiu la fel de just, ,ar la fel de general, privirea se Întoarce mă refer la situaţia din dicţionare numai - de la trecut către prezent. Dicţionarul tezaur, depozit de valori, a doua şi mai deplina noastră memorie,
nu stă şi nu poate sta sub astfel de incidente temporale, nu poate fi condiţionat de interese de moment, generale sau de grup.
Să nu ne pierdem însă în consideraţiiprea abstracte şi să lăsăm să vorbească probele. Am ales, pentru Început, o personalitate remarcabilă din
cultura noastră, la fel de importantă pentru istoriografia noastră, pentru
literatură, pentru filologie, pentru folclor şi pentru etnologie. Este vorba,
cum v-aţi dat seama imediat, de Dimitrie Cantemir, de opera căruia se ocupă
sau ar trebui să se oeupe, toate dicţionarele domeniilor respective. În dicţionarul istoricilor, intitulat pretenţios Enciclopedic istoriografieiromâneş!i,
observăm că lui Dimitrie Cantemir i se acordă tot atîta irnportanţ.ă, dacă
ne orientăm după spaţiu, cît lui Mihai Roller. O jumătate de coloană in.plus
lui Dimitrie Cantemir, căruia nu i se acordă nici măcar o pagină întreagă în
acest dicţionar, provoacă o regretabilă confuzie de valori. Mai mult, nu se
scrie în acest dicţionar un singur rînd despre contribuţia teoretică a lui Dimitrie Cantemir în istorie, deşi în cazul altor personalităţi se consacră pagini
întregi numai unor contribuţ.iicu caracter teoretic. Să nUfim greşit înţeleşi.
Considerăm că s-a procedat foarte bine cînd s-a acordat un spaţ.iu atît de
Întins unor contribuţii teoretice importante, dar ne Întrebăm de ce nu s-a
procedat la fel în cazul tuturor personalităţilor prezentate. Aceasta cu atit
mai mu.t cu cit, din acelaşi dicţionar aflăm că UIlcercetător oarecare, numele
nu contează (v. p. 182 din dicţionar), "desfăşoară o bogată şi eficientă
activitate publicistică". Este de apreciat delicateţea autorilor dicţionarului
cînd ne informează că istoricul in discutie, care va fi avînd meritele lui - noi
nu le contestăm - este cind "coauLoi, cînd scrie ,.ln colaborare". Sesizaţi
dif'erenţ.a? Pentru atari merite, istoricul "coautor" beneficiază de acelaşi
sp aţ.iu ca şi Dimitrie Cantemir.
Trecind la un dicţionar de literatură, cum este cel intitulat Scriitori
români, aflăm lucruri minunate despre Dimitrie Cantemir, prezentat mai
ales, situaţie oarecum explicabilă Într-un dicţionar literar, ca autor al unei
singure cărţi, Istoria ieroqliţică. Iată, după acest dicţionar, la ce se reduce
opera lui Dimitrie Cantemir. Prinţul literelor române din secolul al XVIII-lea
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"realizează un exerciţiu de digitaţie literară", adică, ni se explică mai departe,
face ,,0 demonstraţie verbală", are "predilecţie pentru jocul formei" şi, în
consecinţă, "favorizează abuzul, saturaţ.ia stilistică", aj unge la "formalism
patetic", apără o "cauză minoră" risipind "o imensă energie verbală", provoacă un fel de "uluială" cu Istoria ieroglifică,opera aceasta fiind "un univers fără soluţie'"; personajele cărţii sînt "dominate de visceral", vădind
"sindromul unei bulimii revelatoare şi pentru dispoziţia lor intelectuală sau
afectivă", Cu ce rămînem din toate aceste frumoase formule, s-o recunoaştem,
"memorabile", în care autorul articolului de dicţionar îşi consumă Întreaga
-capacitate de invenţie? O spunem cu tristeţe. Din acest limbaj sterilizat
de formula ingenioasă, căutată, aplicabilă unei largi serii de scriitori, nu ne
apare atît imaginea zhuciunmatului Cantemir, plasat la intersecţie de lumi
'şi de secole,în una din cele mai mari răsuciri ale istoriei, cît mai ales imaginea
autorului articolului din numitul dicţionar, care îşi etalează o predispoziţie
narcisiacă în toate aceste fraze spumoase şi inconsistente.
De-a dreptul uluitor rezolvă problema Cantemir, pentru că, vedeţ i
durnnevoastră, s-a ivit. şi o astfel de problemă - şi cînd spunem Cantemir
avem În vedere de fapt un capitol mare din istora noastră culturală - Dictionarul de lîng/Jiştişi [iloloq!români. Ştiţi cum ? Ellminlndu-l total din acest
dicţionar pe Dimitrie Cantemir, care s-a ocupat, alături de cronicari, printre
primii, de originea limbii şi a poporului roman, de graiurile populare şi chiar
de limba literară, ca sa nu mai vorbim de acea Scară a numerelorşi cuuintelor
străine tilcuiioare, care precede Istoria ieroglifică.Este de mirare că academicianul Al. Graur recomandă această lucrare, Într-un Cuvîntinainte, tuturor
acelora care "au nevoie de un îndreptar". Iată-l deci pe Cantemir ignorat,
Într-o anumită împrejurare care devine semnificativă cînd este vorba de
un dicţionar atît de generos cu unii contcmporani, cum este şi cel la care ne
referim. De ce să ne mirăm atunci că străinii se ocupă atît de puţin în unele
din dicţionarele lor de contribuţia românească la tezaurul cultural universal,
cind noi ne preţuim, uneori, aşa cum se vede marile personalităţifdin trecut?
Să ne mulţumim cu consolareape care ne-o oferă autoareIe aceştui dicţionar?
Pentru că din Dicţionarul de lin,qviştişi ţiloloqi români nu lipseşte o contribuţie importantă de filologie română, cum este aceea a Angelei Bidu-Vrănceanu, despre eareafIă m - şi ce ne făceam dacă nu aflam? L că este "coautuare" la volumul al II-lea din Limba română contemporană,lH75 (presupunem că este vorba <:leun curs universitar), publicat "sub coordonarea"academicianului Ion Coteanu.
Să ne intoarcem Însă la Cantemir. Ce-i lipsea strălucitului voievod
pentru a căpăta un loc mai bun, sau pur şi simplu un loc, În unele din dicţionarele la care m-am referit? învăţat era, scriitor deplin era, limbi multe
ştia, a deschis drumuri noi în atîtea domenii din cultura română, pentru că
avea geniu, era academician. Ceva îi lipsea. Avea un păcat, sau chiar mai
multe, prinţul. îşi scria singur cărţile. Nu era coordonator şi nici şef de institut sau de sector la Academie.
() anumită neglijare a valorilor culturii noastre vechi În unele dicţienare poate fi observată şi altfel. Nu credem că este potrivit ca Intr-un dicţionar de literatură să se acorde acelaşi spaţiu, sau aproape acelaşi, spaţiu,
unui scriitor minor - iau un exemplu la întîmplare --, lui Titus Popcvîci,
să zicem, şi stolnicului Constantin Cantacuzino. S-ar putea obiecta că Într-un
2ll- Anuarul
de lingvistică211

COLOCVIUL
"DICŢIONAlliELE
LITERARE"

306

8

caz este vorba de o valoare culturală şi în al doilea caz, chiar dacă nu este
vorba de o valoare, este vorba de literatură totuşi. Am răspunde la o astfel de
întîmpinare că preferabilă este valoarea culturală, cînd aceasta este reprezentativă, mai ales pentru epocile mai îndepărtate, Iaţ.ă de un literat de serie.
Nici lui Geo Bogza, autor de bune reportaje, nu vedem de ce i-am acorda
aceeaşi importanţă ea lui Grigore Ureche, să zieem. Geo Bogza este reprezentativ pentru un moment din viaţa noastră literară, cronicarul, pentru
un secol întreg şi pentru întreaga cultură naţională, pe care ne-o putem închipui fără un autor de reportaje, oricine ar fi acesta, şi oricîtă indemînare
ar dovedi în scrierea lor, dar fără Grigore Ureche nu ne-o putem închipui.
Nu considerăm,de asemenea, dar exemplelear putea fi înmulţite, că trebuie
să acordăm, într-un dicţionar de literatură, acelaşispaţiu lui Adrian Păunescu
şi lui Dosof'tei.Poetul "seeundei",aşa cum singur i-a plăcut să se numească,
nu poate sta alături nici măcar de Anton Pann, cu toate că s-ar putea vorbi
de o pr eferinţă comună pentru lin anumit gen de spectacol muzical şi s-ar
putea stabili asemănări între cobza strămoşeascăşi chitara electronicăagreată
de poetul modern.
Vă rog să-mi iertaţi aceste glume triste şi să-mi permiteţi ca, în încheiere, să mă declar optimist. A apărut, zilele acestea, Dictionarul literaturii
române de la origini [!Înci/((190il, operă de proporţii monumentale,cu care se
inaugurează o nouă fază în elaborarea lucrărilor de acest fel, care nu mai pot
fi, de alei Înainte, nici simple Insăilări de fişe, lacunare, vindicative, uneori,
linguşitoare alteori, dispuse Într-o ordine relativă, nici colecţii de afirmaţii
hazardate. Să dăm, aşadar, cezarului ce e al cezarului şi valorii loeul care i
se cuvine. Aceasta Învăţăm, în primul rînd, din noul dicţionar, care biruie
prin sobrietate, fără să fie tern, prin temeinicia informatiei, prin rigoare
tehnică şi printr-o mare probitate profesienală.
1 C. GllIŢIMIA
Tipuri de dicţionare şi diversificarealur
Intre instrumentele de lucru, dicţionarele au luat naştere printre cele
dintîi, dacă nu chiar cele dintii, şi s-au constituit progresiv în tipuri diverse,
ajungindu-se la strictă specialitate, adică pc ramuri de ştiinţă, Diversificarea
de-a .dreptul extraordinară din contemporaneitate, mai ales din ultimele
decenii, ridică probleme de metodă şi de compartimentare a materiilor.
Ideea lucrărilor de tip dicţionar a pornit, fireşte, de la înregistrarea,
materialului lingvistic lexical în ordine alfabetică, de unde normal numele
cel mai vechi lexiconde la gr. leksikoti"vocabular"şi apoi cel de dictionaruim
de la diciioonis"expresie", ambele cu o mare răspîndire şi intrare În uz în
toate limbile (sau aproape în toate limbile) europene, vechi şi 'moderne.
Primul termen de Lexicotis-a impus mai cu seamă pentru lucrările tip enciclopedic, al doilea de dictionar, plecînd de la tipul de vocabular lingvistic
în diverse ipostaze: bilingvj trilingv etc. sau în Iorrnă explicativă, a luat cu
timpul extensiune de sens pînă la a Însemna "enciclopedie".De la înregistrări
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de limbă s-a trecut progresiv la înregistrări-de opere şi personalităţi literare
în ordine afabetică.
Primul dicţionar a fost realizat prin secolul al II-lea e.n. şi se datoreşte
unui gramatic grec, Diogenianos din Haricleia, Leksis pantodape kata sio]:
chejon (Adunare alţabeticăde expresii). Plecînd de la exemplul şi materialele
listei lui, în secolul al V-lea, Hesychios din Alexandria a alcătuit un Iexicon
al limbii greceşti, îmbogăţit Cu informaţii arheologiceşi literare scoase din
lucrări pierdute.
Evul mediu a venit cu alte tipuri de dicţionare şi Între ele se remarcă
Catlwlicon-uIlui .Ioannes Balbus din Genua, .0 e.nciclopediea epocii, realizată prin 1286şi tipărită, cu un interesant colofon, la Mainz,În 1460(se presupune de Gutenberg).
Dar Renaşterea este cea care, por-nită în căutarea valorilor antice,
reînvie spiritul lucrărilor lexicograficeşi, rînd pe rînd, apar tot alte multe
şi noi tipuri de dicţionare.Astfel;ArnhrogioCalcpino publică În 1502un remarcabil Diciuutariumlaiinum, reeditat şi mărit mereu cu alte limbi În paralelă,
ajungînd în 1574 la număr.ulxle 11, intre ele şi slave (polonă): Dictionorurs
undecimlinqtuirum,În aceeaşi epocă intri! in uz şi se extinde termenul Thesaurus şi celebrul tipograf francez Hobert Estienne tipăreşte Thesaurus
liruţuuelaiinae (1532--']543);.iar fiul său Henri Estienne, mare elenist, a alcătuit şi publicat Thesaurtisqraecaeluuiuae (5 tomuri, Geneva, 1572),pentru
ea lexicogratul palon G. Knapski să urmeze cu Un Tliesauruspolono-loiinoqraecus (Cracovia, 1621-1(32) L.apoi cu un Thesauri tomus securulus
lalino-poionicus (Cracovia, ] 626), devenit apoi Thesaurus latino-qermotu»:
polonieus (1675.şi alte .editii].
Desigur, lexicografia a urcat Ia dicţionare academice explicative de
limbi naţionale,.unele bune, altele mai puţin reuşite, precum sînt,.Vocabolario
degli Accadetnicidelhi Crusca (1612)fiau Diciionnairede l'.AcademieFt aneais«,
început în }(t3H.şi ter minatcîn 16n1,apălut totuşi cu lipsuri şi/inexactităţi
(cu toată racribia ştiinţifică a ordonării cuvintelor după rădăcină), Încît a
rămas mai bun cel individual al lui Antoine Furetiere (161 1688), Essai
d'tm dictionnau:e uniuersel; oprit de nemuritorii Academiei să fie tipărit
Înaintea dicţienarului lor, excluzindu-lpe Fureticre şi din Apademieîn 16850
Dicţionaru}lui a apărut totuşi la Amsterdam În 1690, dcerînaintea celui al
Academiei France.zc.Alături de aceste dicţionare poate fi sau trebuie menţionat DiclionarrIllimbii €ngfezc:(1755)
al lui Samuel Johnson, de neînlocuit
pînă la jumătatea secoluluial XIX,lea. Dezvoltarea lexieografieia continuat
bogat În secolele următoare,;,dar pentru bazele de pornire şi Începuturile de
diversifiearene oprim aki.ClI Vl'<'1mea
au apărut instituţii celebre de editură,
care s-au consacrat Il1ui·ales ramurii dicţionarelor diverse, precum Clarendon
Press la Oxford, Larousse în Franţ,a, Langenscheidt Ia Berlin.
Schema de cuprindere alfa.1eticăa datelor a părut de la început sistematică şi de la dieţiollarede limbă s-a trecut din vreme Ia dicţionare de
noţiuni ştiinţ.ifice, culturale, şi literare, la lJIl loc sau separat, luînd naştere
dicţ.ionareleencielopedicesauspeeiale. Ac.estaeste tipul de dictionare tematice, care se va diversificadin ce.înec.!mai mult. Lucrări eneielopedice,Într-o
ordine sau alta, au apăr)ltehiardin antiehitate. O interesantă encielopedie
a alcătuit Mareus T'crcrlliu8,Va.l'rO
(116-27/26 î.e.n.), Diseiplinawm libri IX,
în Care se oCUpăcolllpartinlcnt;:tlde eelenouă ştiinţe, numite' mai tîrziu
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"arte liberale": gramatică, dialectică, retorică, aritmetică, geometrie, astronomie, muzică, medicină şi arhitectură. A fost o lucrare fundamentală secole
întregi. Evul mediu şi-a avut o enciclopedicde seamă în opera lui Izidor din
Sevilla (cea. 560-636), Etymologiarumseu Uriginumlibri XX, dar termenul
de enciclop.edie,din gr. enkyklopaideia,este folosit întîia oară sui-qetieris,
într-o lucrare tipică, de J. Sterck von Hingelbergh : Lucubtaliones rei Poiius
absoluiissuna kyklopaideia (Basel, 1541). Model de enciclopedic, prin ecoul
ei, a devenit renumita Enciclopedie[ranceză, cu temele ordonate alfabetic,
publicate de D. Diderot şi Jean 11'Alernbert: Encyklopedie011Dictionnaire
roisotuie des sciences,des aris el des meiiers, 35 vol., Paris, 1751--1780,şi ea
oprită din publicarepentru tendinţele democraticeşi revoluţionare,dar Diderot
a reuşit să-i continue tipărirea clandestin, ca scoasă la Neuchâtel, în Elveţia.
Dicţionarele şi lucrările enciclopediceau luat după aceea avint în toată
Europa. Notăm ca simple exemple: EnciclopediaBriiatuiica, 3 vol., Edinburgh,1768-1771, reeditată în ztlele noastre la Londra, Chicagoşi Toronto;
Pierre Larousse,Granâ dictionnau:euniuerseldu XIX siecle,Paris, 1866-1876;
Gratide encqclopedte,31 vol., Paris, 1885-1902; Grand Latousse encyclopedique en 10 ooluntes,Paris, 1960-1965; enciclopedia poloneză: Encuklcpedui powszechna,28 vol., Varşovia, 1859-1868; S. J. Sikorski, F. J. Granowski, Wielka encyklopediapouiszeeiuia:
ilustrouuuia,55 vol. (A-Patroklos),
Varşovia, 1890-1914 (întreruptă din cauza războiului); Samuel Orgelbrand,
Enctţklopediapouissechnu,16 vol., Varşovia, 1898-1914; Mala encijklopedia
lwltury antuczne],ed, a 2-a, Varşovia, 1968; Mula eneqklopedioţunnszecbna
PWN, Varşovia, 1975(excelentrealizată şi ilustrată în culori). Altele, străine,
sînt arhicunoscute (ct. şi R. Collison, Encqclcpedios.Theit hislory throuqhout
the aqes, ed. a 2-a, Londra, 1966).
După asemenea experienţă, n-a fost deloc greu să se ajungă, sub un
titlu sau altul, la dicţionare de personalităţi diverse şi apoi restrînse la scriitori sau la alte ramuri de strictă specialitate. Este de amintit cel englezesc,
foarte întins, Dictionare of national biografy, 63 vol., Londra, 1885-1900
(cu suplimente). Cele restrinse la scriitori, în tablou universal sau naţional,
s-au Înmulţit şi au devenit bune instrumente de informare. Dintre celerecente
notam doar bune manuale, dicţionare scriitoriceşti, unul universal realizat
sub coordonarealui Gerhard Steiner, Lexikon derWeltlileralur, Leipzig, 1965
(scriitori şi opere anonime), altul de literatură germană, DeuischesSchriţtsiellerlexikonoon den Anfiingen bis wr Gegenwart,lucrat de Giinter Albrecht,
Kurt Bi:ittcher,Herbcrt Greiner- Mai şi Paul Giinter Krohn, Weimar, 1963.
în domeniul românesc dicţionarele de tip enciclopedicsau scriitorieesc
au Începufsă apară în special din secolul al XIX-lea, dar În ultima vreme
frecvenţa şi varietatea lor este din eeîncc mai mare. Ne vom opri la cele mai
recente, cu materia înnoită, de concepţie şi speţă diversă, de la cele istorice
şi filologicela dieţionarele de scriitori, de folcloristieă,de etnologie etc.
Deşi au fost arătate lipsuri la majoritatea acestor lucrări, totuşi ele
conţin date mai bogate sau mai succinte care stau la indemina cercetătorului
şi-l ajută cu informaţii esenţiale, cînd are nevoie de ele pentru un control
sau pentru elemente de comparaţie. Astfel, Enciclopedia istoriografiei româneşti, coordonator Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, 1978, eu toate că i s-au reproşat anumite eliziulli, este. o realizare Într-adevăr enciclopedicăremarcabilă în domeniul istoriografiei,lucrată pe compartimente,partea onomastică
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fiind urmată de instituţii, izvoare, instrumente de lucru, periodice, sinteze.
Un dicţionar atent lucrat şi foarte folositor, în domeniul istoriografiei, este
cel alcătuit de N. Stoicescu: Dicţionar al marilor dreglitoridin Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV -cXVIl), Bucureşti, 1971. De asemenea, un
Dicţionar de lingvişti şi til%gi români, Bucureşti, Albatros, 1978, datorat
autoarelor Ja na Balacciu şi Rodiea Chiriacescu,deşi succint, conţine datele
de prim ordin, exacte, chiar dacă în unele cazuri au fost "umflate" de autori
înşişi (consultaţi probabil de autoare şi greu de controlat). Există şi eliminări voite sau întîmplătoare.
Ne interesează Însă în mare măsură aici dicţionarele de literatură şi
cultură populară. Cîndîn 1971Marian Popa a publicat, la Albatros, Dicţionar
de literatură română contemporană,s-au găsit mai mulţi "speeialişti" car e
'să-i găsească lipsuri şi să vină cu completări pentru un "contemporan" sau
altul, dar dicţionarul era bun, nu numai prin informaţiile puse în circulaţie,
puţi n cunoscute, ci şi, prin judecăţile personale emise, plastic şi adecvat, în
legătură cu autori şi opere. A fost căutat, s-a epuizat şi în 1977 a apărut a
doua ediţie completată.
În ultima vreme, Editura Albatros a intrat, în privinţa dicţionarelor,
în competiţie eu Editura ştiinţifică şi enciclopedică,prima publicînd dicţ.ionaremai condensate, cu date esenţiale, sobru prezentate, a doua încercînd
dicţionare cu materia mai consistent expusă (totuşi vnu de mare extensiune).
In acest sens a apărut recent, la ultima editură, dicţionarul Scriitori români,
în coordonarea'lui Mircea.Zaciu, Marian Papahagi şi Aurel Sasu (Bucureşti,
1978).în care este vorba de scriitorii şi cercetătorii de marcă, intraţi definitiv
În cîmpul literelor. Ls-au găsit lucrării lipsuri, dar partea pozitivă este aceea
care trebuie în primul rînd subliniată, fiindcă dicţionarul a scos din umbră
personalităţi, de care cei mai tineri ştiau puţin, ba chiar îi desconsiderau,
precum meritele unui D. Caracostea sau N. Cartojan, talentul lui BrătescuVoineşti etc, Punerea în circuit a tuturor valorilor nu poate de\:ît să înalţe
cultura neamului şi să înlăture uneori impostura. Poate că rrl;rită un loc
undeva,în vreun dicţionar, ca istorie literar, Ştefan Ciobanu,,;precumşi uni i
scriitori de talent.
'
O atenţie s-a dat .Iitenaturllor:străine şi la Editura ştiinţifică, în faza
ci ultimă de activitate. A apărut.i.lntîi, în 1970, un Dic(iohar al literaturii
engleze,coordonat de AnaCartianuşi Ioan Aurel Preda, apoi, în 1972 un
Dicţionar al literaturii franceze, coordonat de Micaela Slăvescu, ambele nu
fără unele scăderi mărunte, dar de importanţă în cultura română prin chintesenţ.a informaţiei. Un pas înainte s-a făcut cu dicţionarul Scriitori francezi,
sub îngrijirea Angelei Ion (Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică,
1\}78),cu o primă .parte de scriitori clasici sau deveniţi clasici, trataţi de specialişti în extensiune, dîndu-se, foarte nimerit, şi o bibliografie dc referinţe
critice, pe lîngă cea a operelor (ca şi la dicţionarul Seriiloti români), inexistentă
la dicţionareleanterioare; partea întîi este urmată de o anexă cufiguri considCl'alemai puţin însemnate, vechi şi noi, Într-o prezentare de acurateţe
ştiinţifică, chiar dacă, în mod surprinzător, un Charles-Hubert Millevoye
(1782-18l(j) nu apare nici măcar În anexă, nici Felix Arvers (1806-1850),
Hegesippe Moreau (1810-1838) nu se văd undeva. Totuşi dicţ.lonarul nu-i
mai puţin valoros şi necesar cetcetătorului, Intre dicţionarele cu funcţionalitate literară înscriemaici: Dictionarde termeniliterari, coordonat de Al. Săn-
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dulescu, Bucureşti, 1976,precum şi Gh, N. Dragomirescu, Mică enciclopedica
·figurilorde stil, Bucureşti, 197:).Merită, de asemenea, să fie înregistrafe; ca
importante; Adrian Marine, Dicţionar de idei literare,Bucureşti, 197:3; Florea Firan, De la Mncedotiskila Arghezi,Craiova, 1975 (dicţionar de literaţi
olteni).
Dicţionare de merit deosebit şi concepţie au lfostpublicate recent şi
în domeniulfolcloruluişi culturii populare, cum este DicţionarulfolcloriştUor,
realizat de Iordan Datcu şi Sabina Stroescu (Bucureşti, 1979), conţinînd
multe şi amănunţite date despre f olclorişti (unii puţin cunoscuţi), ideile şi
lucrările lor. O notă aparte o constituie introducerea' in dicţionar a scriitorilor care, într-un fel, au fost interesaţi .de folclor şi nau fost luaţi în consideraţie, sub acest raport, prea mult (de p.ildă"M, Sadoveanu). Există scăpări
(de exemplu; N. Păsculescu ş.a.), dar aceasta nuLmpietează asupra valorii
dicţionarului în general. în materie de cultură upopulară, remarcăm Dictietiorui de etnologiede Romulus VulcănescurBucureşti, Albatros, 1(79),hinc
conceput, cu o primă parte de terminologieetnologicăşi a doua de personalităţi, cercetători români şi străini, Între cei din urmă. nespLlSde mulţi cercetători tineri de-abia intraţijn circuit, dela care autorul a obţinut probabil
date (mai ales de la cei din ţările socialiste]. In schimb, lipsesc surprinzător
de multe nume consacrate(Oskar Kolberg, Z. Gloger,Adam Fischer, K. Moszyriskietc. etc.). Deşi s-ar părea-că.rrnateria foleloruluişietnologiei se dispersează prin dicţionare separate, totuşi specializarea dicţionarelor este un
lucru bun,căci devin cartoteci pe-discipline distincte.tltrintre idieţ.ionarele
f olcloristice merită să fie consemnat.Dictionarul jocurilorromâne:;;ti de
G. T. Niculescu-Varone(Bucureşti, 1931),;pecare,autorul, încă în viaţ ă ,
l-a pregătit pentru a doua ediţie revizuită şi adăugită (Bucureşti, 1979);
lucrare importantă este şi Mică enciclopedica }J(weştilor
româneşti,de Ovidiu
Birlea, Bucureşti, 1976.
în ultimul deceniu au intrat În uz şi dicţionarelezise crnnologice,inadvertenţă, de fapt, terrninologică,fiindcă se operează cu date calendaristice
în ordonare, nu cu vocabule, încît e vorba de o cronologieliterară, nu de lexicon sau dicţionar,Însă ultimul termen şi-a extins, se vede, sensul şi nu mai
surprinde asocierea dicţionar cronologic.Pe.Hngă lucrări cronologice cu materie istorică, s-au publicat de Editura ştiinţifică şi enciclopedicădicţionare
cronologice ale Unor literaturi: Literatura italiană de. Nina Facon, Doina
Condrea-Derer,Andreia Venci-Birtolon(1974), Literatura americană de Dan
Grigorescu (1977) şi Literatura română (1979) de un colectiv mai numeros,
În coordonarea lui I. C. Chitimia si AL Dima.
Ultimul dictionar a f()t primit cu critici aspre, violente sau ironice
pentru partea contemporană.vvuvi«
se constată, la control, omisiuni regretabilc. Ceea ce nu se ştie este că unele s-au petrecut din aşa-zisa lipsă de hîrtie
sau poate ahuzul de materie. Dicţionarul a fost planificat primordial pe 25
de coli, a fost suplimentat cu încă 38 de coli, dar peste astea nu s-a mai
trecut. Şi atunci, au căzut, în ultimul moment, toate traducerile contemp orane, ediţiile critice şi literatura pentru copii (deşi nu cu consecvenţă).
Faptul este consumat şi lucrareacste cum este. Nu s-a putut Însă observa
imediat că dictionarul a corectat date eronate, chiar În lucrările criticilor
dicţionarului (vom da exemple Înaltă parte). Este drept ci! materia contemporană este cea mai greu de stăpînit. De aceea, în străinătate, cu multe decenii
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În urmă, se luase hotărîrea ca în asemenea dicţionare să nu intre decît scriitorii sau personalităţile deccdate, pentru cei din viaţă puhlicindu-se anuare
cu .activitatea de la o etapă la alta. Sistemul s-a practicat în literatura germană, engleză, p olonă etc.
Oricum,dicţionarele îşi urmează cursa şi şi-au înteţit funcţionalitatea.
Editura Univers a lansat zilele astea un nou dictionar descriitori, Facultatea
de limba şi literatura română din Bucureşti pregăteşte un Dicţionar de i.storid şi critici literari. Se mai lucrează, după cîte se ştie, şi la altele.
In fine, se cuvin, fără nici o rezervă, cuvinte de laudă pentru recentul
Dicţionar al literaturii române de la origini pinii la 1900, Bucureşti, Editura
Academiei, 1979, lucrat la Iaşi de un grup de cercetători, cu o concepţie
înaltă de cercetare şi prezentare originală a materiei. Acesta este, prin excelenţă, un dicţionar complet al literaturii române, bazat pe investigaţii grele
şi îndelungate, cu o tratare largă de autori (sînt luaţi în consideraţie şi cei
mai puţini cunoscuţi),de opere anonime şi de specii literare populare (fireşte
sînt trataţi şi folcloriştii sau etnograf'ii).Impresionează prin ordonarea materiei, dar şi prin obiectivitatea cu care sînt judecate problemele, evitînd
h azardarea sau simpatia pentru o idee. Este pentru prima dată, de exemplu,
cînd poemul Cîntarea României apare, Într-o operă gravă, cu autortrl încă
nestahilit, problema rămînînd deschisă. Inf'ormaţ.ia hihliografică este exhaustivă. Cînd va apărea şi al doilea volum (poate şi al treilea mai tîrziu),
fundamentarea literaturii române va fi solidă şi se vor putea scrie noi sinteze
de istorie literară fără nevoia încărcării cu date documentare.
Oricum, epoca dicţionarelor literare de idei, de autori, de opere, de
specii, consemneazăinstrumente de lucru şi de contribuţie ştiinţifică de imP ortanţă indiscutahilă:
ADRTAN
ivL4.RINO
Gtnâuri despre dicţionarul literar
Am intenţia să vă comunic cîteva gîuduri personale In legătură cu dic'ponarele,Iiindeă sînt absolut convinscă lucrările de acest gen. fără un anumit
angajament personal, aş spune chiar existenţial, subiectiv, fără p asiune,
fără elan şi un anumit entuziasm, nu pot fi duse la îndeplinire. Pun accentul
pe acest caracter subiectiv , extrem de constructiv în astfel de întreprinderi.
Unele lucrări de acest fel sînt făcute numai ea să umple un gol, Mă
Întreb: există pasiune, vocaţie şi devotament pentru () idee care trebuie să
le anime? Uneori da, alteori nu. Nu toate dicţionarele citate aici pleacă din
acest devotament pentru documentare, cultură şi ştiinţă. Unele dicţionare
sint inspirate în primul rînd de veleităţi personaje. Vine un personaj, cu o
anumită echipă, şi spune: eu impun scara ..mea" de valori, dicţionarul "meu"
este cel mai bun, celelalte nu sînt bune, Cunoscintreprinderi de acest gen una cu un iz profund regionalist; Scriitori români, care nu reprezintă În nici
UIlcaz imaginea literaturii române. Este un dicţionar ratat din punctul meu
de vedere, pentru că are o structură hibridă, reginnalistă şi provincialistă.
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Un merit considerabil al dicţionarului ieşean este acela de a fi depăşit - de departe -- aceste aspecte minore. Este o operă de interes naţional
şi care nu urmăreşte punerea În valoare a unor "personalităţi". Este remarcabil că un colectiv, necoordonat de nimeni, şi-a găsit posibilitatea şi formula
eficientă de a se autoreqla,şi aceasta timp de zece ani. Cred că pot să-mi
exprim şi o mică satisfacţie personală: cînd s-a lansat ideea dicţionarului,
acest colectiv a publicat o machetă cu articole de probă şi a cerut părerea
diferiţilor specialişti. îmi aduc aminte foarte bine scepticismul general care
înconjura acea iniţiativă. Sînt printre puţinii care au scris Ia timpul său
despre acest proiect şi mi-am exprimat adeziunea şi mai ales încrederea că
această întreprindere va reuşi. Nu m-arn 'înşelat. Colectivul din Iaşi a dat
cea mai bună lucrare de acest gen pe care a produs-o cultura română.
Cred c,ă astfel de dicţionare reprezintă o altă. fază în cultura română,
de progres. ln etapa anterioară, -- care a dominat şi dominăîncă şi acuma -,
să-i zicem perioada "Lovinescu Călinescu", aceste lucrări erau de neconceput, Nici E. Lovinescu, nici Călinescu, cu toate meritele lor mari, nu an
avut concepţia unor lucrări de acest gen, fiindcă erau convinşi că numai un
singur critic este capabil să fixeze o scară definitivă de valori pentru Întreaga eultură, Că acesta poate fixa o scară personală de valori este adevărat,
dar că ea este definitivă, aceasta este o mare şi candidă iluzie.
Dicţionarul ieşean reprezintă .cel mai exemplar document al acestei
noi faze, CÎndinformaţia este organizată, condensatăvobiectivată Într-o lucrare de referinţă, opusă actualităţii efemere.
Există o tensiune Între lucrările de actualitate şi cele de referinţă. Şi
cred .că doar acestea din urmă rămîn şi au o eficienţă culturală. Ele stabilizează valori, dau acel minim de date indiscutabile,de care chiar şi o judecată
de valoare subiectivă nu poate să nu ţină seama.
Fiindcă s-a vorbit de "sinteză" şi s-a afirmat că acest dicţionar ar conţine ,,0 bibliotecă", aş spune şi eu că a apărut În cultura română acel fenomen
modern -- care indică şi un aspect matur al culturii noastre - de Încercare de cuprindere a unei literaturi într-o singură carte. Este mitul cărţii
unice. Iată că avem şi noi o astfel de carte, care-şi propune să cuprindă toate
cărţile româneşti.
Aş încheia cu sincera mea adeziune la răbdarea, tenacitatea şi aspectul
etic al acestei intreprinderi: de a lucra În izolare şi de a depune eforturi mult
timp obscure pentru realizarea unei opere deinleres colectiv şi naţional.
Mă bucur-ca ieşean şi ca autor al unui dicţionar (de alt tip) că acest lucru.
a fost în cele din urmă posibil.
MIRCE'Ail.AGllELESCU
Inţcimoiie şi interpretare în dicţionareleliterare
Concepute de marele public şi, adesea, chiar de specialişi drept lucrări
de informare prin excelenţă, dictionarele--- dicţionarele literare cu atît mai
mult - presupun o a doua etapă a elahorării lor, după aceea preliminară,
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a acumulării de date, a .Jntormăni" pure şi simple, de ordin cantitativ. Ca
orice lucrare critică, dicţionarul este şi rezultatul unei profunde operaţiuni
de interpretare. Nu există, desigur, informaţie obiectivă, cu excepţia bibliografiei ideale, complete şi infailibile, care ar trebui să cuprindă tot fără să
explice nimic; altfel, orice informaţie presupune un proces de selecţie, orice
sinteză se sprijină pe o triere care are la bază o opţiuneîntre mai multe ipoteze
posibile. Acesta este, desigur, aspectul elementar al chestiunii; al doilea prag
al său este acela al interpretării propriu-zise a faptelor acceptate şi incluse
de autor/autori în selecţia respectivă.
Pentru un autor care s-a discutat în relaţie strînsă cu literatura Aritichităţ.ii
şi căruia i s-au putut găsi elemente de clasicism,care au fost derivate direct
din lecturile vechilor autori, cum este spătarul N. Milescu, faptul că acesta
a avut prilejul să călătorească în Italia ar fi trebuit să fie p unctul nodal al
explicării personalităţii sale. Pentru Un renascentist, pentru un spirit clasic,
pentru un autor îndrăgostit de înţelepciunea Antichităţ.ii şi de formele perfecte ale literaturii sale, Italia ar fi trebuit să declanşezesau să confirme o
revelaţie cu adînci repercusiuni în sufletul şi în scrisul cărturarului nostru.
Or, se pare, nu s-a întîmplat nimic din toate acestea. Menţiunea călătoriei
sale în Italia este f'ăcută de Milescuîn fugă, în legM,uracu un text sihilin,
fără nici o implicaţie care să sprijine ideea de clasicitate. Dimpotrivă, aşa
cum apare ea în Cartea despre sibi!e, ea îndreptăţeşte mai degrabă o viziune
barocă a autorului nostru, pentru care pledează şi apropierea sa, În exil,
de Simeon Poloţki, cultul său pentru scrieri esoterice, criptice sau emhlematice, folosirea unor texte şi sugestii alegorice din Vincenzo Cartari, Cesare
Ripa ş.a. Desigur, un articol de dicţionar nu este un eseu; el nu trebuie să
dezvolte, ci se poate limita doar să sugereze.Plecind de la menţ.iuncafaptului
în sine, articolul poate sugera, poate deschide o perspectivă.Ierfilă spre o viziune chiar nouă. însăşi selecţia informaţiei este primul pas către interpretare şi dicţionarele nu au a se feri de ea.
Uneori, cumulul de informaţie abruptă disirnulează În/sine o clară tendinţă polemică, o interpretare deci. Ilustrată strălucit de Călinescu, modalitatea este utilizată parodic în cunoscutul dicţionar de literatură contemporană al lui Marian Popa, în care aparenţa de obiectivitate, detaşarea cu
care simulează goana după informaţia exhaustivă nu pot ascunde, şi nici nu
intenţionează să ascundă, subiectivitatea - perfect explicabilă de altfel a autorului.
Unul din meritele Dicţionarului literaturii române de la origini pinii
la 1.900este tocmai că, în general, Il-a evitat să interpreteze, după ce a produs
toată hogăţ.ia necesară de fapte; optînd pentru o viziune anumită, pentru o
interpretare anumită a unui scriit.or,autorii răspund de fapt unui imperativ
care tutelează nu numai activitatea critică, ei şi pe cea de informare. COIldiţia esenţială în acest caz este doar ea interpretarea să fie posibilă în eOI1sccuţ.ia normală a f ap tclor invocate. Este unul din motivele succesului de
care s-a bucurat acest dicţionar, pe deplin Îndreptăţit.
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IONHANGlU
Criterii în elaborareaunui dicţionar de presă literară
In ultimul. deceniu a crescut simţitor numărul monografiilor consacrate revistelor literare, iar problemele presei literare au fost cuprinse atit
în dicţionarul cronologic apărut, cît şi în dicţionarul pe care-I sărbătorim
azi ca pe un eveniment deosebit.
1\'E\întreb, de aceea, de ce un dicţionar de presă literară, cerut de Editura enciclopedicăîn 1971şi predat editurii în 1973, a fost apreciat ca avînd
un caracter preponderent bibliografic şi nu a apărut pînă acum.
. În cele din urmă, s-a ajuns la concluziacă ar fi necesar un colectiv de
autori pentru acest dicţionar. Timp de patru ani, acest colectiv, format din
20 de colaboratori, fără nici un coordonator, nu s-a Întrunit niciodată:
în 1977am fost din nou chemat la editură şi invitat să continui lucrarea.
Mi-a fost destul de greu să reiau lucrarea şi să ajung de la 1000 la 1 500 de
titluri de revistă.
Lucrarea .este deja depusă (eu acceptarea a încă colaboratori) şi cuprinde, pe lîngă cele 1 500 de reviste descrise de mine, Încă 160 de reviste.
Ţin să mai adaug că atîta vreme rît bibliografia Nerva Hodoş nu este
adusă la zi, este Îndoielnic dacă tratatul de istoria literaturii române dintre
cele două războaie mondiale poate fi realizat În condiţii mulţumitoare, deci
Iără a se cunoaşte anumite lucruri despre presă, despre colaborări.
Am încercat, În dicţionarul realizat, să ofer o imagine a întregii noastre
prese literare, deşi, recunosc, lucrarea are limitele ei. Cred că acest dicţionar
merită să apară, chiar dacă nu cuprinde, cum ar dori editura, caracterizări
şi aprecieri.
în ceea ce priveşte dicţionarul realizat la Iaşi, consider că el reprezintă
un moment de cultură impresionant, o operă de importanţă naţională.
MIRCEA.
POPf1
Un dicţionar cronological romanului românesc
Persţiectioeşi metodologie
Problema redactării unui dicţionar al romanului românesc se impune
eu tot mai multă insistenţă. Romanul a devenit nu numai genul cel mai
complex şi mai reprezentativ pentru o literatură, dar şi cel mai popular, ce'
mai citit şi mai solicitat de public. în aceste condiţii,Cindromanul românesc
se bucură deja de un secol şi mai bine de existenţă, nevoia unei schiţe complete, sub raport diacronic şi sincronie, a unui corpus exhaustiv, a devenit
o necesitate imperioasă.
începînd din acest an, colectivul de istorie literară de la Cluj-Napoca
şi-a Inscris printre obiectivele de plan problema elahorării unui dicţionar
cronologieal romanului românesc (DCR11).Va fi un dicţionar de gen, primul
de acest fel redactat la noi, avînd ca obiectiv de lucru perioada de la origini
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piuă 1111980.Va înregistra intreaga producţie rornanescă tipărită sub formă
de volum, clt şi aceea rămasă În manuscris sau publicată În periodice.
Va fi un dicţionar cronologic,de informaţie şi analitic, În acelaşi timp.
El va oferi principalele date privitoare la apariţ.ia şi difuzarea romanului,
dar şi o tipologie,o caracterologiea romanelor, discutate din punctul de vedere
al conţinutului. Astfel de dicţionare sînt rare şi pe plan european.
Lucrarea noastră va permite o orientare rapidă şi exactă asupra unui
anumit gen de roman, cît şi asupra evoluţiei opiniilor critice despre roman.
Se vor putea redacta, pe baza lui, numeroase studii despre evoluţia genului
sau de sociologia literaturii, p utindu-se stabili exact producţia de carte a
unei edituri, numărul de prenumeranţi, tirajul lucrării, rolul colectiilor ş.a.
Dictionarul va fi organizat cronologic,iar în cadrul fiecărui an romanele vor fi ordonate în ordinea alfabetică a numelui autorului. Va urma apoi
o parte "tehnică": informaţii despre roman şi evoluţia sa În timp (ediţii,
traduceri În alte limbi, premii ohţ.inute, număr de prcnumerunţi , tiraj etc.).
Partea .a doua a Iişei va avea un caracter analitic, urrnărindu-sc încadrarea
romanului în cadrul speciei. în cazul romanelor mari, caracterizările vor fi
întregile de citate edificatoare din bibliografia critică. Partea a treia a fişei
va fi rezervată referinţelor critice, probabil exhaustive.
La sfîrşit, dicţionarul va avea 3 indici: unul cumulativ, de autori, apoi
un indicegeneralal romanelor,după titlu, şi al treilea de nume citate în reîeTintelecritice.
, în intenţia noastră este să realizăm şi o bibliografiea romanelor străine
traduse În limba. romană, ca o anexă a dicţionarului.
Proplin discuţiei proiectul nostru şi fiecare sugestie va fi binevenită.
AURELSASU
Un dictionar de titluri retinute
Aurel Sasu s-a referit la. "circulaţia" titlurilor de volume literare de la
un autor la altul şi la explicaţiile posibile ale acestui feuomen.
(Textulcomunicării
a apăru!în revista"Cronica",
XV,1980,nr. 13,28 martie)
ALEXANDRU
P 1FiU
Un dicţionar românescde critici si istorici literari
La Facultatea de limbă şi literatură din Bucureşti avem de gînd să
i rrtocmimun dictionar al criticilor si istoricilor literari. Dictionarul va con-.
ţine cam :350de 'nume, am fixat nişte proporţii. Deşi s-au fă'cut multe glume
aici pe tema asta, fără un coordonator nu Se poate face o lucrare, Trebuie
hotărît cit spaţiu acordăm fiecăruia. Peste trei ani sperăm ca acest dicţionar
să fie în miinile dumneavoastră.
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Am venit aICIca să felicit colectivul de la Iaşi care a Întocmit acest
dicţionar monumental al literaturii române. Mi se Pare o operă extrem de
serioasă, bizuită pe cercetare, mergînd pînă la epuizarea tuturor surselor
posibile, ceea ce este un lucru rar în cultura românească. Meritul lor este
deci inestimahil. E un instrument de cultură de mîna Întîi pentru adevăraţii
cercetărori,
Dar trebuie să facem o disociere. Dicţionarul poate fi un mijloc de
mass-media,însă dicţionarul de la Iaşi nu este o astfel de lucrare. Nici nu
cred că acesta a fost scopul lui. Este o lucrare rezervată specialiştilor.
Uitindu-rnă rapid prin această lucrare, îmi dau seama că autorii au
vrut să epuizeze o anumită materie. Sînt acolo o multime de nume care nu
au mare raport cu literatura română. Este un punct de vedere cultural, care
nu trebuie confundat cu cel literar, care ne interesează În primul rînd. E foarte
riscant să introducem persoane care au scris ceva, dar nu sînt scriitori. Care
a fost proporţia?
Vreau Însă să subliniez din nou că această lucrare este extraordinară
şi mă bucur de apariţia ei. Dacă va rămîne Însă Într-un singur volum, va h
o lucrare nefinită. Ea trebuie adusă la zi. Am fost î ncredinţ.at că lucrarea va
fi continuată pînă la 1950 . E o dată foarte discutabilă. La acea dată noi
eram "proletcultişti", de sus şi pînă jos. Dacă un mergem pînă la zi Il-Osă,
avem o imagine a literaturii.
N-am citit absolut nimic din această carte, nu ştiu cind o să apelez
la ea, dar e o carte de bibliotecă,
Regret că o asemeneacarte, careputea să fiefrumoasă, a apărut în condiţii,
grafice discutabile. Nici un clişeu de acolo nu se poate reproduce. Păcat că
atîta muncă investită în această carte are un aspect modest.
Putem spune, deocamdată, că dictionarul este o operă foarte necesară pentru cultura română de azi, o operă temeinică, mergînd pînă la ultimele surse posibile.
DA.NMANUCĂ
Dicţionarul literaturii române din secolul al XX-lea
Dicţionarul literaturii. române de la oruţin: pinii la 1900 presupune o
continuare, spre a nu rămîne un fapt izolat, el va fi dus mai departe, prin
Dicţionarul literaturii române din secolulal XX-lea, o primă parte avînd în
vedere perioada 1900 1950, iar a doua parte- ultimele trei decenii. Nu
este vorba doar de un proiect, ci de o lucrare în curs .de elaborare, volumul
apărut reprezentînd 1.1I1
prim capitol.
Cultura română, ajunsă la un stadiu de maturitate şi la o deosebită
. capacitate de apreciere a propriilor valori, resimţca lipsa unui, să-i zicem
deocamdată astfel, "instrument de lucru", care să sprijine, eu mijloace caracteristice, concluziile criticii şi istoriei literare. Colectivul de istorie literară
al Centrului de lingvistică, istorie literară şi folclor din Iaşi a iniţiat un dicţionar de literatură, asemănător dicţionarului general al limbii române, care
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să cuprindă toate aspectelevieţii literare şi din care să nu fie omis nici unul
din elementelepe care tratatele de istorie literară le trec, de obicei,cu vederea.
Modul de concepereşi realizare a fost cunoscut Încă din mai 19G8,cind
a avut loc o consfătuire, care a dezbătut principiile viitoarei lucrări, pe baza
unei machete, 1n linii generale. Dicţionarul literaturii române din secolul al
XX-lea va fi călăuzit de aceeaşi perspectivă. Spunînd "in linii generale",
nu înseamnă că am atentat la caracterul unitar al întregului dicţ.ionar, ci
doar că am suhliniatanumite particularităţi, fireşti, obligatorii chiar in
prezentarea unei epoei literare cu UIl caracter distiuct.
Ar fi dificil ca o asemenea lucrare să cuprindă şi literatura ultimelor
trei decenii: specificul metodei şi al concept.iei,patronate de ideea unei
informări riguroase şi a unei prezentări judicioase, nu o îngăduie. Partea a
doua se va opri la 1950,limita aceasta nefiind Însă un criteriu absolut. Poate,
din unele puncte de vedere, anul 1944să p ară mai relevant. Dar şi din punct
de vedere literar, anii 1944-1950 sint mai curînd un sfîrşit, decît un început.
Includerea unor scriitori a căror activitate a 'început Înainte de 1950şi a continuat ulterior (în unele cazuri continuă şi azi) va fi condiţionată de satisfacerea unui criteriu specific: în care anume epocă se situează etapa hotărîtoare a creaţiei şi, poate, a receptării sale. Spre deosebire de Dicţionarul
lileralurii române de la origini pînă la 1.900,in Dicţionarul literaturii române
.din secolul XX-Ira nu vor mai fi cuprinse revistele,şi ziarele literare, nici
f olcloriştii, nici socictăţ.ileliterare, ei numai autori (scriitori, critici şi istorici
literari, traducători, esteticieni). Şi anume aceia care au desfăşurat o activi,tate literară de o anume intindere, urmînd ca spaţiul acordat să reflecte o
ierarhie valorică, fără de care nici o lucrare critică (şi orice dicţionar literar
nu mi se pare altceva) devine amorfă.
Lista provizorie de articole a Dictionarului literaturii române din secolul
.al XX-lea cuprinde25 000 de titluri. Eliminînd pseudonimeleincluseîn această
cifră, ar rezulta că numărul celor care s-au ocupat de literaturăj n perioada
1900-1950 este de aproximativ 15000.. Experienţa dobindiLăd'e Colectivul
nostru, metoda riguroasă de lucru, verificarea temeinică a ipf.ormaţieisînt
motive care ne fac să credem că şi această a doua parte va putea fi dusă la
bun sfîrşit.
I
O particularitate a elaborării Diciionaruini liieraturii române din
secolulal XX-lea va fi utilizarea chestionarelor,ale căror date vor fi controlate, evident, prin celelalte izvoarc de informaţii (presă, arhive etc.j.
Dicţionarul literaturii române din secolul al XX-lea va ţine mult mai
puţin seama de factorii culturali, care în primul volum şi-au avut un loc justificat de rolul lor În viaţa noastră literară de pînă la 1900.în secolulal XX-lea,
literatura dobîndeşte un accentuat statut propriu, care se cere respectat
:şi de un dicţionar. Pentru că UIldicţionar nu este doar o sursă de informare,
-ci şi afirmarea unui punct de vedere critic.
DISCUŢII
ION ISTI?ilTE
Tooarăşul
Al. Andriescu
a discutat
aicidesprecaniilaie
şi calitateIn dicţionarele
literare
'chestiune
[nruiameniolă,
şi deaicinrcaix
să plee.Apoia fostvorbaşi despreDimitrieCantemir,
IImpersonaj
dinistorianoastrăculturală
la carefinfoartemultşi pecaredomnia
sa ne-ainformat
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Unelogiu
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Vineri, 7 decembrie, orele 16-20

Dicţionareleliterare româneşti În contextulcriticii şi Istorici literare
Cine urmăreşte cu un minim efort statistic ultimul deceniu de cercetare
literară observă că au apărut foarte multe dicţionare, S-ar putea spune că
trăim o epocă a dicţionarelor. Este un fenomen pozitiv. Am încercat să găsesc
o explicaţie pentru un asemenea fenomen.
În primul rînd, cred că nu pot apare dicţionaredecît În anumileperioade
şi În anumite condiţii politice. Dicţionarele viu atunci cînd se simte nevoia
unui bilanţ literar, atunci cînd apar a numite posibile situaţii confuze,
atunci cind, în sfîrşit, producţia de carte ar putea să impulsionezeo asemenea
operă. Aşa că, nu puteau să apară dicţionare pe la 1800sau la HlOO.De asemenea, este foarte important ca un dicţionar să apară într-o perioadă de linişte,
de certitudine din punct de vedere politic, cultural şi literar. Estfi interesant că
nu au apărut dicţionare în perioada celor trei dictaturi, cînd nu/se poate vorbi
de un moment sau de o situatie echilibrată, că nu au apărut' dictionare nici
î n perioada dogmatică sau proletcultistă. Şi este bine că nu du apărut, pentru
că ar fi fost niste lucrări scoase în condiţiile în care se refuza foarte multă literatură, erau refuzaţi foarte mulţi scriitori. Poate că astfel llOiam scăpat de o
retrospectivă penibilă şi ridicolă, pe care o mai întîlnim În alte literaturi.
A existat şi continuă să existe cîte o perioadă, În unele literaturi socialiste,în
care se observă o predominanţă a criteriului politic, nici măcar a celui ideologie
şi, evident, o continuare a a ntitezei politice, care împarte scriitorii în progre-sişti şi non-progresişti,indiferent de valoarea lor.
O altă problemă care mă preocupă este de ce, totuşi, În această perioadă
am făcut dicţionare, 'intrebare pe care mi-o pun împreună cu o alta: de ce în
această vreme se vorbeste foarte mult de necesitatea unei istorii literare '1'
In prima ediţie a dicţionarului meu,ca să mă refer Întîi la propria mea experienţă, făceam o precizare şi anume că literatura postbelică este o literatură
în primul rînd de dieţjonar. N-am explicat atunci care ar fi motivaţia unei
asemenea afirmatii încerc să o fac cît de cît acum. Pentru a serie o îstorie
literară, trebuie. ă' .avern o viziune şi mai ales o anume etică a atlevărului
istoric. S-a.rpărea că în condiţiileactuale este foarte greu să realizăm o istorie
literară. Faptul că vrem istorii literare, că ne zbatem, că vorbim toată ziua
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despre ceea ce ar trebui să fie retipărirea Istoriei lui Călinescu,toate aceste
lucruri convergşi Într-un fel pot fi explicateprin această alegerea dicţionarului
şi respingerea istoriei literare. Un dicţionar este o colecţie de entităţi, o organizare mai mult sau mai puţin selectivă care nu presupune decît o minimă
responsabilitate. O spun asta În măsura în care eu însumi am lucrat la asemenea dicţienare.
În perioada interbelică, atunci cînd funcţionau posibilitatea şi necesitatea, iar personalizareaunui critic sau istorie literar se făcea printr-o viziune.
au apărut istorii literare. Avem istorii Lovinescu, Călinescu,Ciobanu, Iorga
ş.a.m.d., şi ele au fost posibileexact În măsura în care există o anumită opţiune.
Facem istorie, adică încercăm să facem un aranjament potrivit unei viziuni,
a u nor adevăruri istorice. Cam asta ar fi deci una dintre explicaţiilepentru
care se scriu astăzi dicţionare, lexicoane, enciclopedii,panorame, pentru că
şi panorama nu este altceva decît tot o formă de evitare a istorici.
Pe de altă parte, sînt nişte condiţii ideo-puliticecare ar respinge ideea
de istorie. Noi ştim foarte hine că literatura socialistă este o literatură bazată
pe o unică ideologie.Este, deci, o epocă de dicţionar. Există, pe de altă parte,
cunoscuteleprincipiiale lui Lenin din articolul Organizaţiade partid şi literatura
de partid : ".Jos literaţii supraoarneni! Jos literaţii fără de partid 1 Literatura
este o parte integrantă a cauzei proletare ! ". Poate vă mai amintiţi celebrele
discuţii din 19!18,în "Contemporanul",cînd Călinescua incercat să ignore,
să polemizezeeu un asemeneapunct de vedere. Nu a putut polemiza! În orice
caz, În asemenea condiţii, şi din punct de vedere idee-politic,nu este o epocă
pentru istorie literară. Se poate face istorie literară pentru perioadele foarte
vechi sau pentru perioadeleconsolidate,care nu pun problememajore de interpretare. Adică, istoriile făcute de profesorii Piru, Rotaru, Const. Ciopraga,
D. Micu şi alţii. Nişte mici modificăristrategice în timp nu schimbă condiţia
istoriei şi a dicţionarului. In jurul anului 1953apare ideea că, existînd o unică
ideologie,pot exista mai multe stiluri, Dar asta nu Înseamnă nimic. O asemenea "nouă" accepţie a literaturii reprezintă o viziune serială, paradigmatică,
simultaneistă, nu se aduce o nouă literatură, ci, eventual, nişte scriitori noi
sau
niştedescriitori
renovaţi.
Nu apare nici din acest punct de vedere vreo posibilitate
favorizare
a istoriei.
Este interesant deci că, r efuzîndu-ne istoria, poate să prospere succe.siunea alfabetică, selectivă, convenţ.ională, Dicţionarul are marele avantaj
că poate fi "consultat", că este o operă care nu presupune o viziune şi nu pretinde nici din partea cititorului o lectură partieipativă şi .subversivă", cum
spunea cineva. Este o operă superficială,care poate să fie citită chiar şi numai
din curiozitate.
In sfîrşit, sînt persoane,momenteşi etape neconvenabila, care fac obiectul
unei istorii literare şi care n-au ce căuta Într-un dicţienar ; şi chiar în cadrul
unui dicţionar, în cadrul unui articol consacrat unui autor, unei reviste, apar
fidel aceleaşi probleme, Orice autor trebuie stilizat, trebuie făcut convenabil
dintr-urţpn nct de vedere, oarecare, al nimănui dealtfel. Din acest punct de
vedere avem aceleaşiproblemepentru un dicţionar şi pentru o istorie literară.
Noi vorbim despre epoca proletcultistă, dar nimeni nu pomeneşte, nu nominalizeazăcine a făcut, cine a provocat, cine a susţinut literatura acestei epoci.
Trăim, scriem Într-o literatură vie, este foarte greu, aproape paradoxal, să te
gîndeşti şi la dicţionar şi la istorie literară.
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In sfîrşit, putem să luăm in consideraţie citeva condiţii, cîteva posibilităţi de redactare a lucrărilor enciclopedice
.• 0 primă observaţie ar privi
varietatea acestor lucrări. S-a vorbit aici de diferite tipuri de dicţienare realizate, de tipuri care ar putea fi executate în viitor, dar nu s-a vorbit decisiv
de un lucru, deşi, pare-se că tov. Ha ngiu a atins puţin această problemă:
un dicţionar, indiferent qacă este făcut pentru un specialist sau pentru un
cititor diletant, trebuie să aibă un caracter ştiinţific. 01', ar trebui să discutăm
puţin, să încercămsă discernemceea ce ar putea să fie ştiinţific la ora actuală
într-un dicţionar. Există o idee generall! şi tradiţională cu privire la ceea ce
este ştiinţă şi caracter ştiinţific Într-o lucrare şi există o opinie a noastr ă ,
socialistă, în legătură cu caracterul ştiinţific. Uneori lucrurile concordă,
alteori sînt exact opuse. Sînt foarte multe probleme ridicate de această nouă
viziune asupra caracterululjrt.iinţific,care nu poate fi decît acela materialistdialectic. Dar este interesanttcă la noi, astăzi, ea dealtfel În orice moment,
se produce un fel de tensiune Între ideologieşi politică. Noi considerămideologia ea un sistem de idei generale asupra vieţii şi practicii,in toate domeniile,
dar, pe de altă parte, există.un sistem politic care alege din sistemul ideologic
ceea ce este convenabil Într-un moment sau în altul. In funcţie de sistemul
politic, se ajunge la un fel de imagine paradoxală aceea ce ar vrea să fie
caracterul ştiinţific al unui dicţionar."
Eu însumi am trăit nişte momentedestul de dificileatunci cînd am scris
dicţionarul. Momenteledificile au fost dealtfel În mai multe etape, şi este
foarte greu să faci ştiinţă dacă aceste momente sînt numeroase. Luaţi orice
fel de dicţionar, orice fel de istorie literară de astăzi. N-;-amgăsit în nici una
nici un fel de observaţieasupraideilor politice ale lui Eminescu. Nu se vorbeşte
despre naţionalismul lui Eminescu, despre opiniile sale privind pe maghiari,
evrei sau ruşi. Aşa ceva nu este just din punct de vedere politic, deci nu este
ştiinţific. Sînt foarte mult.e asemenea situaţii. Căutaţi o explic:#tieÎntr-un
dicţionar pentru faptul că Doinaş este premiat in HJ46eu un v;olbmcare nu
mai apare decit peste aproape două decenii.
i
Un alt fenomen care ţine de politie şi care influellţeazăasupra caracterului ştiinţific este () anumită discriminarepe care noi o faee1mintre autorii
care tr-ăiescîn Iară şi autorii care trăiesc în străinătate de mai multă sau mai
puţină vreme. In felul acesta sînt eliminate sute de cărţi, mii de ar ticole şi
diverse texte din literatura noastră. Mă gîndesc că enciclopediilesovietice
sau cele din R.D, Germană nu rcnuntă la scriitorii lor, dar îşi iau toate rezervele faţă de activitatea scriitorilor respectivi. Nu cred că este cea mai bună
soluţie să eliminăm brusc din orice bibliografieşi din literatura română asemenea scriitori. Nu avem o literatură atît de bogată încît să ne permitem să
scoatem cu atîta usurintă foarte multi scriitori,
Apoi, apar foa'rte lulte probleme în legătură eu partea biobibliografică
a unui dicţionar. Este interesant căJn puţine ocazii se pot da numele adevărate ale unor scriitor.i,din motive pe care încă nu leillţeJeg. Consultaţi dicţionarul lui Mihail Straie şi o să vedeţi că o serie de autori nici nu sînt atest.aţ.i,
pentru că nu se pot da numele adevărat.e.
Un aIt tip de probleme ar fi acelea eu -- să zicem caracter sociologie,
Este indiscutabil că toate datele biograficeprivind un autor sînt foarte importante. Nu este inutil să stim dacă X este fiul unui tăra n sau fiul unui avocat
ş.a.rn.d. Din acest punct' de vedere, apar foarte multe situaţii bizare. Eu Il-am
21- Anuarulde lingvisticii211
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căcut nici un fel de ironie, nici u n fel de glumă în dicţionarul meu,am dat
exact, e drept că am dat şi din. motive strategice,.nişte infonnaţii în legătură
fu mine. E drept că am supralicitat un pic. De ce '? Ca 5[1potda la alţii cît mai
multe informaţii. Ce este însă interesant la noi? O informaţie de acest tip
apare unora drept un fel de delaţiune. Adică la ora actualăvpr intr-un fel de
uza] alîenat al dicţionarelor, atît obiectul unui articol cît şi cititorul ajung
la nişte idei cu totul ciudate în legătură cu ceeace ar putea să fie textul enciclopedic.
Este interesant, din acest punct de vedere, că mai toat datele eu privire la un autor sînt Ioarte bine sfilizate, Ştiu treaba asta din experienta mea,
Într-un fel. Sînt nişte Lipur! de prof'esiuni destul de dt[lgreahjle prin dicţionare. Cred că cea maidezagreahilă dintre aceste categorii ar fi aceea de preot.
Cu mare dificultate am putut să includ în dicţionareÎpva scriitori fii de preoţi
sau everrtualrcivinşişipreoţi. Sînt mulţi autori in situaţia aceasta.. 4utlţi
în orice dicţionarşi veţi găsinişteprofesiuni neangajante: "fiul unui Învăţător"•
,,fiul unui funcţionar" ş.a.m.d. Nimeni Il-a fost bancher, financiar., ofiţer
superior, moşier ş.a.rn.d, Nu, nu există.În literatura română aşa ceva. Există
un fel ele stilizare foarte ahilă care, mi se pare, nu serveşte la ceea ee ar vrea
să fie caruct.erul stiintific al unei asemenea lucrări.
..
Acelaşilucru'se poate observa În legătură eu diversele instituţii de care
numeleu nui sciiitor e legat şi cu studiile autorilor. Efoarte greu sa serii numele
unui liceu sau al unei instituţii ele învăţămînt care era legat de familia r egală
Intr-un fel sau altul. Pînă şi astăzi, din nişte motive de pudoare asemănătoare,
sedem "Editura Fundaţiei" sau "Editura Fundaţia" sau "Fundatia" pur şi
simplu. Este iarăşi foarte interesant că n-avem nici un autor care să fi fost
În cenzură, În siguranţă, în Directia presei, in alte instituţii mai mult sau nU1Î
putin oculte, secrete, de represiune ş.a.m.d. Nu există asemenea autori, deşi
nof ştim că au fost şi sÎnt.În continuare. Se poate vedea eum o serie de date
care ar aduce anumite împliniri operei sau ar da anumite sugestii cu privire
la caracterul operei sînt. scoase.
..
...
.
Situaţ.iilesînt oarecum asemănătoare in legătură cu operele cu caracter
politic ceva mai pronunţat. Luaţ.i o monogi-afieGoga şi căutaţi comentarii
la articolele politice. Nu există. Căutaţi în propriul meu dicţionar asemenea
indicaţii în legătură eu o serie de autori; nu există. lin autor trebuie să fie
reprezentat cît mai curat, eventual, să nu existe deloc sau să nu existe ee [
puţin () perioadă din opera lui.
O situaţie asemănătoareau o serie de opere ceva mai dificiledin perioada
actuală. Mie mi s-au tăiat nişte rînduri din dicţionar, IiseleBuzura, Lăncrănjan,
Preda, din Cauza Delirului, au devenit scurte, pentru că este Ioarte greu la
ora actuală să vorbeşti şi să serii despre un roman politic sau despre un roman
care prnhlematizează anumite situaţii politice. Ce poţi' să spui despre Buzura?
Cum este scris un roman? Să nu vorheşi.i despre esenţialul unora dintre
romanele lui'? Of, în asemenea situaţii ajungem la un fel de privare, care e la
fel de inutilă ca şi În cazul biografiei.
Mă gîndesc apoi la alte tipuri de dificultăţi pc care le are un autor de
dicţionar şi pe eare dorescS{Inu le aibă cei care vor face în continuaredicţionare
pentru perioada ceva mai nouă. Sînt dificultăţi legate de inf'ormare. E un fel
de lege aproape, care Intr-uIl fel poate să fie explicată psihanalil.ic: mai toţi
autorii din ziua eleazi îşi fac nişte biografiiimaginare.Cum a fost el progresist,
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cum a luptat el împotriva nu ştiu cui, adică fac loate aranjamentele posibile
şi acestea apar chiar în acte.v-înmemorii,în autobiografiiş.a.m.d, OI',noi-trebuie
să lucrăm I)Casemeneamateriale. Nu vreau să mă scuz acum, n-am scris un
rînd pînă acumade justificarea munciimelela dictionar. însă vă doresc să nu
ajungeţ.iîn asemeneasituaţii, pe care nu vreau să le divulg, Cineva nu vrea
să se nască Ja2:5 decembrie,ci la 1 ianuarie. în prima ediţie a dicţionarului
meu s-a născut la 25 decembrie,clardupă o carte de imobil şi alte citeva surse
am aflat că se născuseceva mai tîrziu. O autoare decedată recent - e vorba
de Letiţia Papu -- voia să fie eu cinei ani mai tînără. Exact în ziua pensienării a anunţat că este născută nu în 1917,ei În 1912. Prima ediţie preziută
o dată, a doua ediţie pe aceea pe cure am reuşit s-o obţin ulterior. Nu mai
vorbesc de autobiografiileabsolut aberante, gen Sarina Cassvan, Gorunescu,
Dimitrie Stelaru, care nu pot fi în nici un fel folosite.
Multe probleme apar în funcţie de obiectul şi de beneficiarulunei asemenea lucrări. Am ajuns chiar în nişte situaţii Încît mi s-a reproşat bunăoară
pînă şi succesiuneaalfabetică. Cineva putea să-mi spună că am organizat o
anumită ordine în dicţionar pentru a-l pune pe el Într-o situaţie de inferioritate sau Într-o situaţie jignitoare. Aceste lucruri ţin de inexperienţa cititorului şi a autorului, a obiectului, În măsura în care nişte asemenea opere n-au
existat la noi. Formula "fiul unui învăţător" a ,jignit pe cineva; în primul
rînd pentru că am realizat un act de delaţiune - am scris că este fiul unui
Învăţător şi pentru el am folosit ."ullui". Ce.Înseamnă acest "unui" ? Un
fel de neutralizare, de pulverizarea ceea ce ar vrea să fie personalitatea autorului respectiv.
In sfîrşit, () problemă eare s-a pus aici şi În legătură eu care aş vrea să
spun citeva cuvinte, ar fi aceea a dimensiuniiarticolelor. Nu e vorba numai
de dicţionare. Şi eu am făcut unele. cornpromisuri, numai să-mi apară dicţionarul. Dar asemeneacompromisuriapar şi în Istoria lui Călinescu.Se întîmplă oriunde asemeneasituaţii şi nu m-aş mai ocupa foarte rnulL.peele. Ce.este
de spus în această privinţă? Că sintem încă determinati de staudingul politic,
profesional-sau economic al unui autor. Şi dacă autorul deade dinpunet
de vedere politic, administrativ ş.a.m.d., el va fi redus la justa. .Iui valoare.
Uneori apar şi situaţiile inverse, cind un dicţionar $urprinde ipostaza
căderii politice, după care urmează o ascensiune; de unde, tot felul de acuze
SCUze
şi recuze ulterioare in legătură eu incapacitatea IInui a utor de dicţienar
dea vedea valoarea,de a realiza prognoza. În sfîrşit, pot apare fişe de dimensiuni mai mari În măsura în care sînt nişte autori prolifici, Numai sti înşirui
titlurile operelor unui Nicolae Tăut.u să zicem -- înseamnă a ocupa foarte
mult spaţiu. Pot apare, deci, nişte deformăria Ceeace ar putea să fie criteriul
axiologizat, al dimensiunii articolelor.
O altă problemăpusă aici : eine trebuie să facă dicţionare '? Un colectiv,
un individ '1 Evident, fiecare dintre aceste posibilităţi prezintă avantaje şi
dezavantaje. Colectivul ar asigura obiectivitatea. Dar este interesant că
dicţionarului Zuciu tocmai obiectivitatea i-·a fost contestaU\. Un dicţionar
poate să aibă un singur autor, atunei e mai subiectiv, dar va fi mai omogen.
Iarăşi un asemenea punct de vedere nu este j usl. Cred că· asemenea discutii
sînt pînă la urmă ahsolutinutile. Dicţionarul esle al celui eare-Iface sau al eelor
eare-Ifac. avînd toate ealilătjle şi defeeLeleinerente omului, epoeiişi chiar literaturii respective. Am impresia că apare deja o anumită atitudine negativă
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faţă de dicţionar: fiind multe dicţionare slmţim că nu mai este bine. Cred că
ar trebui să încercăm să descurajăm o .asemenca opinie asupra dicţionarelor,
pornind poate de la două axiome: orice dicţionar este o Iucrare superficială
şi, dacă este imposibilsă vorbeşti Într-o monografiedespre Eminescu, va fi
cu atît mai greu 8-0faci într-un articol de dicţionar.Nu trebuie să ne imaginăm
altceva şi să pretindem unui dicţionar ceva în afara statutului său. Pe de altă
parte, în orice dicţionar se va găsi un articol, o pagină, o observaţie mai bună
decît Într-un alt dicţionar. Cu cît vom avea mai multe dicţionare, cu atît
va fi mai bine pentru literatura română.
.

GABlUBLA
DHĂGOI
Informaţie şi cercetarein "Dicţionarul literaturii române"
Ideea că genul în discuţie îşi reconsideră utilitatea şi posibilităţileeste
confirmată şi de apariţia Dicţionarului literaturii române de la origini pînă
la 1900. în punctul de plecare Însă, lucrarea Îşi asumase dificultăţile unui
efort de pionierat. Structura dicţionarului, diferit ca extensiune şi tipologie
de o istorie a literaturii, modul în care a Înţeles să răspundă unui sistem specific de informare tind către reconstituirea unei imagini cît mai complete
şi cit mai exacte a evoluţiei literelor româneşti de pînă la 1900.
Ceea ce vrem să subliniem aici, desigur şi pro dotno, este faptul că o
lucrare care aspiră să realizeze o astfel de imagine -- şi dicţionarul nostru
nu este acum singurul - nu poate rezulta printr-o abordare fragmentară ,
excesiv subiectivă şi selectivă ori În urma unor operaţii, fie ele cît de laborioase, de adunare, înregistrare,sistematizare şi reaşezare a informaţiilor
şi interpretărilor existente. Opinia după care un dicţionar poate fi făcu t
oricum ni se pare însă mai inofensivă şi mai puţin curioasă decît aceea că
pentru o asemenea Încercare ar fi suficientă o "specializare"aşa-zis lexicografică.
Pentru că, Într-un anume sens, un dicţionar cu pronunţat caracter
istorico-literar este, de la Început pînă la sfîrşit, o cercetare, un studiu, În
detaliu şi În totalitate, al fenomenului literar. Lexiconul depăşeşte astre 1
condiţia de succedaneu al istoriei literare, nu se limitează la Însumarea concentrată a informaţiei, repertorizată doar pentru a Înlesni o mai rapidă
consultare.
Proiectată în absenţa unor instrumente de lucru indispensabile,o ase
menea Întreprindere este obligată să şi le creeze În mers. Cel putin pentru
Dicţionarulliteraturii române, investigaţia sistematică, pe mai multe planuri ,
a devenit hotărîtoare pentru profilul său, unde se răsfrtnge, vizibil, o formă
Încă în mişcareil cercetării. Şi aceasta chiar acolo unde s-ar fi crezut că lucrurile sînt pe deplin limpezite. Dificultatea a constat adesea nu în a structura
in cadrul unui articol personalitatea unui autor şi a unei opere ori în a opta
pentru o informaţie sau alta, ci În-a reface, neintermediat, traiectoria unui
seriitor. Au fost verificate printr-o lectură directă aprecierile consacrate,
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s-a căpătat certitudinea exactităţii unei informaţii, după cum deseori au
fost precizate,completate,lărgite diferite aspecte şi nu o dată au fost introduse elemente noi de interpretare, date noi.
Dacătn cazul scriitorilor de oarecare anvergură s-a arătat utilă, această
perspectivă s-a impus ca unică soluţie atunci cînd au fost avuti în vedere
aşa-numitii autori minori. Incercindsă informezepe cît cu putinţă exhaustiv,
Dicţionarul Iiletaiurii române a recuperat numeroasescrieri şi autori care nu
au intrat în istoriile literare sau nu au făcut obiectul vreunor cercetări speciale. Bunăoară, pentru a da un singur exemplu, doar la literele A-C, apar
peste 100de asemeneanume. Aici totul a fost luat de la capăt, În aşa fel încît.
să se dea o succintă, dar foarte exactă şi densă schiţă monografică.
Studierea şi restituirea acestor autori vizează nu atit un cîştig de amplitudine, ei unul mai substanţial. O epocă, o generaţie, o grupare tra nspar
mai plin, mai concret, evoluţia spre marile creaţii capătă semnificaţii mai
bogate. Pînă şi scrutarea preocupărilor unui traducător, de pildă, sporeşte
Inţelesurile legăturii literaturii române eu literatura universală. Este neindoios că cele mai multe din aceste nume nu-şi vor găsi vreodată locul în
istoria literaturii. Sînt Însă numeroşi scriitori care ar îndreptăţi o "reabilitare", meritînd să fie recuperaţi şi poate şi editaţi.
Un ultim aspect, generat de un principiu pe care l-am considerat esenţial pentru valoarea referenţială a lucrării, ar fi sistemul de corelaţii stabilite
in interiorul unei cercetări în fond u nitare, Articolele comunică între ele
printr-o Întreagă reţea de trimiteri. Există astfel şi o fertilă posibilitate de
abordare şi rezolvare a unor chestiuni controversate de istorie literară.
Deşi un dicţionar este încă văzut ca un tip de carte statică, în al cărei
statut intră deopotrivă o incontestabilă utilitate şi o tot atît de neîndoielnică
lipsă de str ălucire şi, într-un fel, de personalitate, noi credem că dicţienarul
defineşte la un moment dat o modalitate de cercetare în domeniul istoriei
literare, că poate reprezenta o sursă de vitalitate, de impulsionşre a cercetărilor viitoare. Fără ca aceasta să devină o ultimă posibilitate,;pentru istoricul literar autor de dicţionar.
.

lW1\JUS
Z.ĂSTRO]U
Locul presei periodiceÎn "Dicţionarul literaturii române"
La începutul activităţii de pregătire şi de prospectare În vederea alcătuirii listei de articole si a stabilirii structurii articolelor care urmau să se
constituie În actualul Dictionaral Iileraturii românede la origini pînă la 1900,
s-a discutat foarte mult în jurul ariei pe care trebuia să o acopere documentarea, precum şi cercetarea propriu-zisă. S-a ajuns, în cele din urmă, la concluzia că, pentru a răspunde variatului registru de probleme care se ridica
În fata autorilor şi, totodată, pentru a corespunde, atît cît se poate, nevoii
tot mai largi de informaţie, dicţionarul trebuia să capete o anume individualitate în raport eu alte lucrări de acelaşi gen. A devenit limpede, Între altele,
că În tratarea perioadei de după 1800 nu ne putem opri la acei scriitori şi la
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acele reviste care îşi găsesc loc In mod tradiţional in tabla de materii şi in
indicii lucrărilor de istorie literară şi de istorie a culturii. Tot atît de limpede
a apărut însă şi adevărul că nu .la toate modalităţile posibile - între care,
de pildă, studiul istoric al speciilorşi genurilor literare sau cercetarea desociologie literară - se va putea face apel în încercarea noastră de a configura
cît mai fidel.iuit mai complet, tabelul literar al epocilor tratate. Soluţia la
care ne-am oprit a fost dictată în egală măsură de experienţa colectivului
de redactori, de unele exigenţe, să le zicem, lexicogr-afice,
precum şi de altele
de construcţie istorico-literară. Intre acestea din ur mă, de maximă.i mporta nţă ne-a apărut faptul că trebuia evitată simpla juxtapunere a unor schiţe
monograficededicate unor scriitori mai. mult sau mai puţin importanţi, că
prin mijloace pe care le aveam la Îndemînă trebuia să încercăm să recreăm
sau cel puţin să evocărn climatul social şi de ideologieliterară al acelor.ani,
atmosfera existentă in mediile literare, raporturile lor cu viaţa socială, cu
diversele direcţii artistice şi politice.
Ne este clar acum că nu toate intentiile noastre s-au realizat în Întregime. La unele dintre ele, ţinînd seama, nu în ultimul rind, de dimensiunile
pe care urma să le capete dicţionarul, a trebuit să renunţăm. Alteori, ne-am
lovit de puţinătatea informatiei.Pentru unele perioade, cum ar fi aceea dintre
1850 şi 1870, lipsesc.Încă. cercetărj.care să permită cunoaşterea mai adîncă
a epocii; lipsesc, de asemenea,investigaţii şi sinteze pentru cunoaşterea vieţii
literare provinciale din Banat sau din Bucovina, de pildă. Nu există încă o
bibliografiegenerală a literaturii române şi.. nu stăm mai bine nici în domeniul bibliografiilorspeciale, nu există o enciclopedica României sau a românilor, nu există un dicţionar istoric, care să pună la Îndemîna cercetătorului inîormaţia istorică şi biografică esenţială, şi nu există, de la istoria lui
N. Iorga, şi exceptînd schiţa lui Const. Antip, nici lucrări de sinteză În domeniul istoriei presei periodice.în ceeace priveşte presa periodică,trebuie adăugat
că nu s-afor mat încă, cel puţin după ştiinţa noastră, un fond de ziare şi reviste centralizat şi complet, după cum nu s-au alcătuit încă, în bibliotecile
de importanţă naţională, colecţii integrale ale ziarelor şi revistelor care dau
fizionomia presei periodice din secolul al XIX-lea. Lipsesc, în acelaşi timp,
o înregistrare şi o evidenţă cît de cît completă a cercetărilor de cultură locală,
deoarece publicatiile Biblioteciicentrale de stat, care ar trebui să facă acest
oficiu, neglijează presa periodică judeţeană, precum şi lucrările tipărite de
diverse foruri culturale din provincie.
Ţinind seama şi de aceste împrejurări, ne-am văzut obligaţi, în perioada
premergătoare redactării dicţionarului, să Întreprindem o lectură aproape
integrală a presei periodice din secolul al XIX-lea. Plecînd de la această
lectură am ajuns la concluziacă trebuie să se Iacă un lOGcît mai larg în lucrarea noastră unor articole.dedicate nu numai revistelor Iiterare cunoscute,
ci.tuLuror revistelorcu caracter literar şi, mai mult decît atît, să li se alăture
multe alte articole dedicate unor gazete politice, eu aparitie săptăminală
sau cotidiană. Există acum intre cele 1311articole ale dicţionarului un număr
de aproximativ 480dedieate presei periodice. Fră a deveni astfel şi un dicţionar de periodice, lucrarea este, tinind seama, bineînţeles, de scopurile,pe
care şi le-a propus, o primă incercare de sinteză lexicograficăîn domeniu.
S-au structurat in Dicţi.oni1fu!literaturii române cîteva tipuri bine
definite de articole referitoare la ziare şi reviste. Este vorba, mai întîi, de
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articole de simplă consemnare, care au ca ohiect istoricul Ilnor revisLe sali
gazete provinciale, cele mai multe fără ecou în perioada respectivă. Ele iş i
au insă însemnătatea lor, fie şi numai prin Iaptul că semnalează, în oraşe cu
o viaţă culurală şi literară mai puţin dezvoltată atunci sau în cele mai indcpărtate colţuri ale ţării, existenta preocupărilor pentru creaţia literar ă originală,existenţa unor grupuri sau eercuri literare. Alte articole se ocupă de
ziarele politice, indiferent .de mărime şi importanţă, În măsura În care au
făcut loc În coloanele lor literaturii. Am avut în vedere, astfel, alături de
"Albina românească" şi "Curierul românesc", de "Tribuna" de la Sibiu sau
de .:I'impul" lui Eminescu, Slavici şi Caragiale, ziare mai puţin sau deloc
cercetate pînă acum, Între care "Unirea" şi "Timpul" lui Grigore Busuioceanu ,
alte gazete scoase de Heliade după 1855, gazetele politice ale junimiştilor,
cele mai multe apărute inainte de 1870,publicaţiile lui Grandea, unele dintre
ele inspirate de M. Kogălniceanu,cele ale lui Pa ntazi Ghica, pe care le conducea, de fapt, Ion Ghiea,apoi alte mari gazete politice cum sint "Homânul",
"Conservatorul","Lupta" lui Gh. Panu sau cele editate de social-democraţia
românească. Un asemeneaarticol urmăreşte aportul literar al ziarului, materializat în contribuţii de critică şi istorie literară, articole de atitudine sau
de direcţie, în polemici, precum şi în spaţiul acordat literaturii originale şi
traducerilor. Sînt stabiliti, atunci cînd este posibil, redactorii rubricilor
literare, se citează colaboratoriişi cei ce au debutat In paginile ziarului. Acest
paragraf istorico-literar este precedat de altul, succint, în care se Iace.-un
istoric al aparrţiei, avînd în vedere, În primul rînd, prezenţa. în redacţie a
unor scriitori consacraţi, rolul lor În conducerea şi realizarea efectivă a gazetei. în acelaşi timp, şi punînd în lumină tot contribuţia lor literară. sînt
studiate şi revistele politice, istorice sau de folclor. Se adaugă articole dedicate revistelor literare care au avut perioade de apariţie mai scurtă şi altele,
de dimensiuni mai mari, În care se schiţează istoricul marilor reviste.Iiterare
româneşti din secolul trecut.
În toate aceste.articole,unele dintre ele avînd aspectul unorjmici mOIlO,grafii, altele, cum am mai spus, urmărind doar problematica literară a unor
publicaţii eu alte profite, am căutat să punem în evidenţă rolul presei periodice în dezvoltarea .Iiteraturii române.iin difuzarea ei in rîndiirilaertitorilor ,
în atragerea tinerilor către profesiunea de scriitor sau, măcar, .către preocupărileIiterare; contributia presei la formarea 1111ei
categorii distincte de cititori. şi .la evoluţia acestei categorii de li.l nivelul unor amatori disparaţi de
foiletoane se.nzationalela acela, apărut după anii '80 ai scc,oluluitrecut, al
adolesccnţilorgrupaţi în j urul revistei "Şcoala nouă" de la Homan sau al
."Hevistei ju nimii" de la Bucureşti.
Am cercetat, totodată, prin intermediul presei periodice, activitatea
societăţilor, a cercurilor şi cenaclurilor literare, modul În care gazetele discutau chestiuni atît de Însemnate atunci, cumsînt aceea a teatrului .naţiona 1,
repertoriul teatral original, traducerile, culegereade literatură populară, indicaţiile date culegătorilor, activitatea foldoristicăa redactorilor cş.a.
Nu s-a neglijat nici urmărirea unor rubrici mai puţin însemnate În aparenţă, între care acelea de ştiri culturale, teatrale, editoriale şi bihliografice
sau Poşta redacţiei, din care s-au extras, de mlt ori, informaţii preţioi.lse
şi care au permis configurarea mai precisă a uIlei·orientări, a unei opţiuni.
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LEONnnOVICI
Dicţionar literar şi istorie literară
în intervenţia sa, Leon Volovicis-a referit la posibilităţile dicţionarului
de a reflecta în mod specificfenomenulliterar şi la raportul dintre un dicţ.ionar
literar şi alte tipuri de sinteze de istorie literară.
(Textula apărutîn "Cronica",
XV, 1\)80,111'.
1,4 ianuarie)

CONST.1NTIN
TEODOIWVICI
Cultura şi literatura vechein "Dicţionarul literaturii romane"
Ca redactor al unor articole din perioada care în mod vag c numită
în titlu.,origini", am simţit nevoia unor precizări. Aceastălimită cronologică
inferioară a dicţionarului este de fapt o Întreagă eră culturală, ale cărei manifestări scrise cuprind patru secole, Între 1400-1800. Poate ar mai trebui
făcută o disociereÎn chiar conceptul de "origini",aşa cum este folosit În istoriile literare şi aici, putînd desprinde două sensuri: cel de totalitate a faptelor
şi scrierilor dintr-o etapă incipientă, de nediîerenţiere a literaturii artistice,
dar care au dus la o obişnuinţă a scrisului, la formarea unei limbi literare
şi a unei conştiinţe a necesităţii de a scrie; şi oriquu în sensul. poate mai
propriu, al primelor manifestări literare independente, eu totul sporadice
şi confuze în epoca veche, care au apărut detaşat de alte activităţi culturale
după 1780.
Obiectul cercetărilor noastre se constituise automat odată cu fişarea
lucrărilor de istorie literară existente. Texte religioase de diferite origini şi
conţinuturi, cronografeşi cronici autohtone, cărţi populare, traduceri şi prelucrări de morală, Însemnări de călătorie, gramatici, pravile, scrisori şi documente oficiale şi particulare, cronicari, cărturari de formaţie religioasă sau
umanistă, traducători, copişti, miniaturişti, tipografi, ctitori şi anirnatorî
culturali iată categoriile mari ale acestui complex numit literatura romană veche. In această diversitate de fenomene şi nume, aproape n-a fost
nevoie deun crrteriu de selecţie, deoarece am respectat tradiţia deja bine
constituită în istoriile literare. Acestea, şi după ele şi dicţionarul nostru, au
fost atît .de largi în tratarea originilorliteraturii, Încît ţin şi locul unor lucrări
asupra Începuturilor şi evoluţiei culturii, care deocamdată lipsesc.
Dar dacă au fost acceptate ca un dat obiectivfapte care au comun cu
literatura doar forma scrisă, litigii S-au ivit atunoicind a fost vorba de originea străină a unui autor sau text vechi. Puteau fi consideraţi autori romani
cărturari de alt neam stabiliţi definitiv sau provizoriu Îllţară ? Da, s-a răspuns, dacă scrierile lor se referă la realităţi romaneşti, dacă au fost traduse
şi au intrat imediat în circulaţie. Aşa se explică prezenţa În dicţionar a lui
Grigore Ţarnhlac (ortodox european de origine bulgară, primul autor ...
român, În ordine cronologică- 1402), Stavrinos, functionar grec, autor al
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unei cronici despre Mihail Viteazul, Matei al Mirelor, călugăr grec, autor
al unei unice relatări cronografice despre Tara Românească din perioada
1602-1618. De asemenea, puteau fi tratate ca scrieri ale culturii rornâne
texte apocrifesau anonime, născute pe alte teritorii? Cărţi populare, legende
hagiograficeşi de sorginte biblică pot fi titluri de articole într-un dicţ.ionar
de literatură română? Ele pot figura firesc în istorii literare, Întrucît acestea
impun referinţe largi la mai multe domenii, dar un dicţionar nu e () discuţie
a determinărilor şi constituirilor, ei o consemnare a ceea ee s-a realizat pe
tărîm şi cu substanţă românească. Singura explicaţie şi justificare ar fi că
lucrarea noastră s-a vrut şi un repertoar al tuturor numelor şi titlurilor care
sînt Întîlnile în bibliografia epocii vechi.
Totuşi, o problemă insuficient lămurită în istoriile literare este aceea a
cărţilor populare. Echivalente cu semnificatia tălmăcirilor din literatura
universală de mai tîrziu, traducerea şi circulaţia lor au avut o mare influenţă
asupra originilor IiteraLurii noastre (fiind modele, Îndemnuri, prilejuri şi
motive concrete de exersare literară şi stilistică), dar pînă la a le considera
pur şi simplu realităţi ale culturii noastre distanţa parcă e prea mare. Respectînd şi aici o tradiţie care s-a impus, am încercat să justificărn aceste prezenţe prin relevarea formei oarecum originalepe care o căpătau prin transpunerea în româneşte, prin indicarea unor elemente de autohtonizare a co111.1nutului, prin sublinierea interferenţelor reciproce cu folclorul şi cu literatura
cultă. Deci, deşi producţii străine, acestea au devenit, parţial, texte care au
implicat creativitatea românească, oarecum inseparabile de foudul general al
fenomenelororiginare. Poate era necesară o selecţie, nu toate avînd aceeaşi
poziţie şi situaţie faţă de cultura noastră, fic din cauza datei tirzii la care au
fost traduse, fie din cauza unei reduse circulaţii, a unui redus grad de interes
din partea. cititorilor.
După ee cu Dosoftei, Cantemir, Neculce, cultura română părea că se
apropie decisiv de literatură, perioada de după 1750 aduce însă o stagnare,
subiectele predorninante ale istoriei literare devenind clerJtCIiChesarie de
Rîmnic, Iacov Put.neanul, Vartolomei Măzăreanul, Leon ,.'Gheucaşi alţii,
toţi cărturari şi traducători de lucrări religioase,al căror Singur merit literar
este exersarea şi răspîndirea în scris a limbii române. Două-trei decenii mai
tirziu intervin mari schimbări. In timp ee în Tara Românească apar primele
manifestări pur literare (şi abia acum se poate vorbi de al doilea sens al originilor literaturii române), în Transilvania Începe şi se dezvoltă. puternica
mişcare de afirmare a culturii române cunoscută sub numele de Şcoala ardeleană. Ea a avut un caracter istorie, lingvistic, religios, filozofie, ştiinţific,
dar (eu excepţia lui Budai-Deleanu) nu şi literar. Totuşi dicţionarul înregistrează aproape amănunţit toale fenomenelelegate de iluminisrnulromânesc
(prezente În toate provinciile), subliniindu-se lărgirea orizontului gnoseologic şi ideologie, realizarea contact.ului cu occidentul, îmbogăţirea prin
scrieri noi, specifice,a sferei lexicale şi expresive,întărirea prin exemple deosebit de vii a conştiinţei datoriei faţă de neam, care a stimulat atît de mult
pe paşoptişti, de exemplu. Este o perioadă distinctă şi fructuoasă în complexul originilorliteraturii române, deşi Încă nediferenţiată de largul domeniu
cultural, şi care continuă, de acum paralel eu dezvoltarea literaturii propriu-zise, pînă tîrziu după 1800. Deşi s-a trad us foarte mult, tălmăciri propriu-zisliterare apar abia după 1780,cam odată cu primeleproducţii autohtone.

330

COLOCV'liUL
"DICŢIONARELE
LITERARE"

Dacă în fixarea obiectului originilor a existat o tradiţie şi un consens
general, În tratarea unor subiecte divergenţelede diferite naturi merg pînă
la contradicţie. Unde au existat argumente susţinute nemijlocit de documente şi fapte concrete, lucrurile s-au limpezit oarecum de la sine, dar unde
au apărut mai mult (sau exclusiv) logica, bunul simţ, părerea personală, chiar
abuzul de autoritate, incertitudinile au rămas, iar afirmaţ.iilesint de fapt
presupuneri. în aceste cazuri cercetarea a fost o dezbatere şi un proces. A
existat o tipografie pe teritoriul românesc la 1508--·1512În care şi-a tipărit
ieromonahul Macarie cărţile '1 Care e locul, timpul şi motivul scrierii textelor
numite rotacizante '? Cine e autorul Înuă(âluri./orlui NcafJ()c? Nestor 'Ureche,
Grigore Ureche sau Sirnion Dascălul - care e autorul a ceea ce Se numeşte
cronica lui Ureche? Cine e autorul Anonimuluibrincouen
esc ? Cinesînt autorii
a numeroasetraduceri religioase,istorice, juridice? Ce şi cît aparţine operei
unor pcrsonalităţi ale epocii veche? Etc, Mai cu seamă in aceste împrejurări am resimtit o anume cr'iză de informaţie, de tăcere documentară, de
nesistematizarc, de afirniaţ.ii neconLrolaLe,de lipsă a ortcărei Tegături cu
literatura. în afara problemelorde documentare şi interpretare, a mai existat
şi dificultatea generală a tratării unitare a u r ar fapte atît de diverse. De la
autori cu conştiinţa clară a scrisuluilor şi î . sens literar-estetic (MironCostin,
Doscf'tei,Cantemir) şi de la cronici foarte apropiate de proza artistică (a lui
Neculce, Ancniinul brincooetiescş,la simpli animatori culturali, copişt.i,
miniaturişl.i, tipografi (Petru Cercei, Petru Movilă, Gavril [Uric, Macarie,
Ir.Liubavici ş.a.), la simpletraduceri de texte aliterare sînt, totuşi, diferenţe
prea mari pentru a se pltea face din toate articole de dicţionar literar. Multe
cronici,versurilelui Dosoft.eis-au pretat la adevărate analize literare şi la
aprecieri estetice fără echivoc, dar deplasindu-ne spre scrierile religioase,
juridice, spre alte activităţi pur culturale sau lingvistice, a fost necesar un
efort permanent pentru găsirea unui cît de mic punct comun eu domeniul
literar. De multe ori acesta se reducea la citeva aprecieri asupra limbii sau
doar la o considerare mai vagă a importanţei generale, în sensul relevării
unei valori de semnificaţiea actului ca act, dar încercînd mereu or-ientar-ea
tuturor fenomenelorspre descrierea şi explicarea originilor.
Din aceste necesităţiişi din această atitudine a rezultat şi forma articolelor noastre prezentări destul de complete ale unor activităţi şi scrieri
eterogene, Într-un stil în general lexicografic: enuntarea cît mai exactă de
co.ntinuturi, calităţi, semnificaţii. Uneori s-a manifestat, aproape involuntar,
la incitaţia subiectului, şi o anume expresivitate, specifică, poate, oricărei
preocupări literare.
In studiile şi tratatele de istorie literară, structurate după criterii fireşt.i
şi ştiinţifice, se stabilesc relaţii, .Iilîaţii, se fac clasificări şi caracterizări prin
interdependenţclc diferitelor fenomene şi totul se încheagă, de obicei, În
intreguri mai mult sau mai puţin coerente. Dar Într-un dicţionar criteriul
atît de convenţional al ordonării alfahetice duce la () situaţie aparte: fiecare
obiect devenit articol este ceva în sine, rupt de .orice determinare, de orice
vecinătate, de orice justificaredeeît cea pe care şi-o poate singur face. Această
izolare le creeazăsau le fixează o a nume identitate, o existenţă şi o viabilitate
autonome. Este, Într-un sens, o punere în vitrină, o individualizare şi o valorificare mai puţin posibilă şi evidentă în alte forme de tratare.
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VALENTIN'TllŞCU
Aberaiiile posibile ale unui dictionar
Comentîndvolumul Dictionar cronologic.Li/era/lira română, coordonat
de 1. C. Chirimia şi Al. Dima (Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică.
197H),Valentin Tuşeusemnaleazăunele deficienţe,erori sau omisiuniexistente
In această lucrare.
(Textula fost publicatîn "Cronica",
XV, 1980,fir. 3, 18 ianuarie)
MA1UCA
l'IETREANU
Determinanie ononiaslu:e
apieciatioeÎn limbajul criticiişi
istorieiliterareromâneşti
Derivatele de la nume de scriitori (cu funcţie de atribut al autorului
sau de determinant onornastic apreciativ), de personajeşi de operereprezintă
o inovaţie lexicală din a doua jumătate a secoluluitrecut, care s-a impus la
Începutul secoluluial XX-lea şi s-a extins considerabilîn ultimele decenii, un
rol deosebit În această "orientare" t.erminologică reveniudu-le unor critici
de prestigiu: Eugen Lovinescu, G. Călinescu,Vladimir Streinu, Şerban Cioculescu, Al. Piru. În publicistica,eseistica şi, dată fiind capacitatea de sinteză
a acestor formaţii, in ultimul timp, În dicţionarele literare, se constată o
excepţională abundenţă a acestor derivate, chiar un abuz în utilizarea det.erminantelor onomastice: "moda" tinde să devină "manieră".
Determinantele apreciative pornesc de la Juncţia de identificare (dcnotaţie) pe care o au numeleproprii, realizîndfuncţiadc caracteriidre : conofaţia
reprezintă o suplimentare semantică predominant stilistică ;ch valori ce se
inscriu, în cazul cînd se compară doi scriitori, Între «asemănar-e
» şi edepersonalizare ). Valoareaconot.ativăa derivatelorde la nume de scriitorişi de personaje are aşadar la bază stabilirea filiaţ.iei de model (prin asociere) pentru a
-exprima aprecieri estetice de ordin intelectual-axiologic: (scriitor, poet)
robeiaisian, Iamortinian (de unde s-a ajuns la "cel mai larnartinian dintre
lamurtuieeni"; sic 1),(roman) bcl.zacian,(postură) luunletuuiăetc. Unele dintre
aceste derivate onomasticeadjectivala capătă, prin revenire, statutul de nume
propriu, ca ti tluri de volum, colecţiietc. : Argheziana,Baconiana,Eminesciana.
Derivatele onomastice substa utivale în -istn, împrumutate sau create
pe teren românesc,reprezintă două grupe; cele "primare", formate de la un
nume propriu: caraqialism, qherism, fausiism, booattsm,şi cele "secundare",
formate de la adjectivul onomastic atribut al autorului: llr.qhezianism,călincsciantsm, maiorescumism,p rousiicnism,
In categoria derivatelor în -izâ (primare i secundare) pot fi semnalate
f'ormaţifle cele mai pretenţioase: a !Jarbiza,a pillaiiza (cele d{ la nume str ăiue
p ăstrlnd ortografia originală : a batideiairianiui } ; ele par să capete, mai Irecve nt, şi o marcată valoare depr-eciativă,calificînd imitaţia, pastişa: "Ioan
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S. Neniţescu... boliniineanizaşcolăreşte..." (Călinescu,Compendiu; cf, ibidem:
a caracioliza],
Apariţia derivatelor secundare, problemele de grafic şi de compunere
(de diferite tipuri: preemuiescum,postbarbian, neocaragialian; comilpeirescian , pumnulistociporian}, manierismul,riscat elin punct de vedere estetic
sau Ca posibilităţi imediate de identificare (pâruânism, iopircenesc,hijdeist,
ţnunnulean, zamţirescian, oieiisi; ef. şi selectareaprenumelui ca referent:
mateian < Mateiu I. Caragiale; oeronian< Veronica Miclcj şi proliferarea
procedeului în critica plastică şi muzicală atrag atenţia asupra faptului că
această supralicitare duce la o adevărată "îucifrare" a textului pentru un
cititor neavizat.
Abuzul, uneori chiar eroarea, în această direcţie pot compromite un
procedeu viabil şi eficient de imbogăţire a unui limbaj specializat; dar chiar
in afara (şi poate impotriva) exceselor, se întrevede necesitatea includerii
unora dintre derivatelecele mai uzuale în dicţionarelede terminologieliterară,
dacă nu şi În dicţionarele limbii moderne.
IONISTRATE
Barocul in dicţionareleliterare româneşti
Aşa cum au apărut pînă acum, dicţionarele literare de la noi ar putea
fi împărţite în două categorii: dictionarede termeni literari, dacă pot fi numite
aşa, categorie din Carefac parte dicţionarul scos sub egida Academieide un
colectival Institutului "G. Călinescu"şi Dicţionarulde idei literareal lui Adrian
Marino,şi mai apoi, dicţionare de istorie literară, din care fac parte cele două
ediţii ale dicţionaruluide scriitori români redactat de Marian Popa, dicţionarul
scos de un colectiv condus de la Cluj de profesorul Mircea Zaciu, dicţionarul
apărut nu de mult la Editura ştiinţifică şi enciclopedică,coordonat de I. C.
Chiţimia şi Al. Dima, şi, în sfîrşit, recentul dicţionar al scriitorilor români
de pînă la 1900, scos de colectivulde la Iaşi. Nu mi-a fost încă în mînă dicţ.ionarul coordonat de D. Păcurariu, deci despre acest dicţionar nu pot vorbi.
Mi se pare de prisos să discutăm despre utilitatea în sine a unor astfel
de iniţiative literare. în orice cultură europeană modernă, asemenea cărt.i
se bucură şi s-au bucurat de cea mai bună primire. Dată fiind ideea de selecţie
pe care o presupune dicţionarele, mai ales pentru scriitorii contemporani,
nu toţi cei încă în viaţă s-au declarat şi mulţumiţi de locul pe care-I OCUp{1
în ele. Evident, deci, că atacurile violente care s-au produs la adresa lor au
de cele mai multe ori un asemeneasubstrat: neincludereaîn dicţionar, intcnţionată sau neintenţionată , ori tratarea cam aspră a operei unora dintre
scriitori, echivalind cu un fel de jignire personală, nemărturisită, de unde şi
"purecarea" severă a întregului text şi găsirea a numeroase Iacune, greşeli
de interpretare ori omisiuni intenţionate. Este bine că se întîmplă aşa? Este
rău? Oricare ar fi răspunsul pe care l-am putea da În chip direct la respectiva intrebare, sigur e că pînă la definitiva statutare a ideii de dicţionar literar
In context românesc,vărsarea u morilornegrealături de semnalareaonestă a de-
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Iecţiunilor de metodă ori a erorilor de interpretare nu pot fi decit utile, chiar
dacă cele dintîi îmbracă uneori forme cam violente.
Şi se impune să mai subliniem încă ceva: practic din perspectiva istorica-literară pe care trebuie să o avem în vedere atunci CÎndvorbim despre
prezent şi despre trecut în literatură, cele maigrave defecte ale unui dicţionar
nu sînt acelea care se referă.la actualitate. O eroare de interpretare a operei
lui Eugen Barbu ori omiterea din motive obiectiveSausubiective din lista de
scriitori a poetului X, de exemplu, este, după părerea noastră, cu mult mai
puţin gravă decît o eroare care se referă la Caragialesau la Liviu Rebreanu,
pentru a nu mai vorbi de altele, care s-ar referi la MironCostinsau la Dosoftei.
Iar raţiunea uneiatari poziţii .ni se pare cît Se poate de firească: dacă asupra
prezentului ne mai putem permite o libertate subiectivă, într-un dicţionar
istoric al Titeraturi! asupra trecutului trebuie să aruncăm lumina Cea mai
dreaptă şi clară, cu tot respectul pe care se cuvine să-I arătăm faţă de ideea
de traditie pe care orice cultură O presupune.
Cum spuneam, dicţionarele literare româneşti, apărute toate în ultimul
deceniu, ar putea fi împărţite în două categorii. Normal ar putea fi, apoi,
ca în dicţionarele care se referă la propria noastră literatură, cele dintîi să
capete o anumită reflectare, cel puţin atunci cînd e vorba de curente literare,
cum e, de pildă romantismul, ori de concepte istorico-culturale mari, cum sînt
umanismul, iluminismul, Acest lucru nu se 1ntîmplă Însă nici În recentul
dicţionar elaborat la Iaşi, de netă orientare enciclopedică.O atare constatare
poate, deci, crea o anume stare de perplexitate. Este oare mai important
Iosif Cauta decit ideea de iluminismromânesc? Este mai important Atanasie
Crirnca decît ideea de umanism românesc? Dacă nu, În ce raport trebuie
aşezată seria faptelor faţă de forma lor de interpretare Într-un dicţionar Iit.erar ?
Vom Încerca să oferim şi să ne oferim un răspu ns acestei veritabile
serii de Întrebări, legînd discuţia numai de baroc, aşa cumiacest concept este
prezentat În dicţionarele noastre de specialitate.
; J
Mai întîi, dintre cele două dicţionare de teorie literară pe care le avem,
doar dicţionarul elaborat de Adrian Marino aduce În discuţie ideea de baroc
literar românesc, motiv pentru care prezentarea CII/totul generală pe care
o conţine cel dintîi, adică dicţionarul elaborat sub egida Academiei,o vom
avea mai puţin în vedere. Adrian Marino este apoi şi primul critic şi istorie
literar român care a vorbit Într-un articol publicat la Iaşi, în "Cronica"din
HH5U,
despre un posibil baroc românesc, articol care, trecînd prin dicţionar,
a fost publicat şi Într-o revistă de circulaţie inter naţională. Inainte de această
dată, ţinem să amintim, în cultura romană termenul n-a mai fost folosit
decît de Blaga, pentru a respinge teoria monocategorială a stilurilor
elaborată de Heinrich Wolfflin. ori cu totul tangential, Într-un articol publicat
in revista "Banatul", şi de G. Călinescuîn celebrul eseu cu care se deschid
Impresiile asupra literaturii spaniole,În 194().S-ar mai putea cita apoi şi alte
cîteva nume, ca Matei Călinescu,Hodica Ciocan- Ivă nescu, a nterioure anului
IH73,an în care, în Dicţionarulde idei literare, se cuprinde şi prima expunere
amplă a barocului literar ca atare, alături de aceea a barocului romanesc,
In rest, singurul fapt Cese cuvine a fi amintit este apariţia concomitenfă, în
1970,a celei dintîi traduceri în care se studiază barocul literar al unei alte
literaturi, cartea lui Jean Rousset, şi a celei dintii cărţi despre barocul literar
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românesc,cartea lui Dan-Horia Mazilu, Summosummorum,dacă mai amintim
şi că ultimul moment de recr'udescenţăa teoriilor despre baroc aparţine în
Franţa unei perioad anterioare anilor '70, întrucît în 1968apare L' Itit.erieur
ci Texiertenr,acelfaimos adieu au baroqu«,cultura româneaseă n-a participat
la disputa europeană asupra barocului, Iie acesta european sau românesc,
pînă la un punct totul plecînd de la ceea ce serisese doar Adrian Mar-ine
în respectivul studiu. Iar acest fapt a fost subliniat atît de N. Manolescu,
în cronica făcută cărjii lui Dan-Horia Mazilu, cît şi de Andrei Pippidi, cel
deal doilea incheind eît se poate de plastic : "Barocul pare să fie indicatorul
unul drum neumblat în cultura ro mânească".
Ieşind din pulpana studiului lui Adrian Marîno, aşa cum o serie de cunoscuţi SCriitoriau ieşit din pulpana unei binecunoscute mantale, cartea lui
Dan-Horia Mazilu a fost primita, deci, eu deosebit de multă răceală, la noi
nefiindîncă permisăo altfel de interpretare. Or, dacă la celede mai sus adăugăm
şi foarte rezistenta opinie călinescianăreferitoare la momentul modernizării
culturii române în genere, care nu e anterioară anilor 1800,problema eventualului baroc literar românesc poate fi concentrată În două Întrebări: a spus
oare Adrian Marino "totu! despre baroc", evident În sensul în Carese impunea
a o face Într-un, articol de dicţionar şi cu 'at.it mai mult despre eventualul
haroe.rornânesc ? Sali există şi alte căi pe care-cercetarea nu le-a urmărit,
intrucit domnia-sa nu le-a indicat'! Iar problema documentării în cazul bareeului literar este si azi deosebit de dificilă.
După părere; noastră, deşi în acest fel nu aducem nici o Învinuire învăţatului clujean, AdriaIl Mari110nu a spus şi nici nu a încercat, probabil, să
spună "totul despre haroe" şi cu atit mai mult despre barocul românesc. Tot
aşa cum nici Il-a incercat să epuizeze numărul căilor prin care se poate aprofunda respectivaproblemăîn cultura românească.Maimult, dacă avem în vedere
însăşi lapidatitatea Iormulărilor sale, concentrate pe dimensiunea a două
pagini tipărite, faţă În faţă eu amploarea studiului dedicat fenomenuluioccidental, ar fi poate chiar greşit să-i facem un proces de intenţie acolo unde nu e
vorba decît de o foarte concentratăpu nere a pro'blernei,eu un rost bine definit
în ansamblul unei lucrări. Trebuie să spunem şi să subliniem Însă cu toată
puterea altceva: pentru a putea păşi eu adevărat pe terenul unei studiuproductiv din acest punct:de vedere, trebuie să depăşim, totuşi, tutela pe care o
realizeazăÎn chip involuntar studiul lui Adrian Marino, in problema barocului.
Iar acest lucru nu este posibil decît reexaminind in intregime atît conţinutul
surselor indicate în acel studiu, cît şi pe acela al altora, r eieşind direct din
analiza hihliografiei de specialitate.
1ntrebările referitoare la posibilitatea reală de a elefini IIn haroe literar
românesc nu au şanse de a primi eu adevărat un răspuns decît atunci cînd
lărgim foarte mult cîmpul informaţiei, ea să ne aflăm Într-un loc:din care să
putem avea o perspectivă europeană, autentică, a dezvoltării fenomenului
literar. Fără a acuza. în consecinţ.ă,pe nimenide vini imaginare,opinia noastr ă
este aceea că În cerceturea literaturii române vechi există încă o serioasă
,.ramînereîn urmă", care nu poate fi depăşită însă decît prin eforturi imense.
Dar, să zicem că toate aceste probleme vor fi rezolvate. Hămîne totuşi o
problemă rie care am dori s-o supunem atenţ.iei generale: în ce fel poate fi
rezolvat, în prîneipiu. raportul dîntre analitie şi sintetic Într-ua dicţionar
literar?
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Ne vom permite, în continunre, să sugerăm cîteva repere, bibliografice
şi Lotuşinu numai bibliografice,În studierea barocului, practic premiseleunui
studiu pe care l-am elaborat. Este () bibliografie amplă, variată, nefolosită
sau puţin folosită. pc care aşa-zicînd "am descoperit-o",

Dictionareleli!eratc

"llli râu necesar"?

In intervenţia sa, Alexandru Călinescuavertizează asupra "exeesului"de
dicţionare, a "psihozeienciclopedice",sesizabile.în cultura europeană a secolului
al XX-lea. Se relevă, pe de altă parte, utilitatea pentru cultura noastră a unor
instrumente de lucru fundamentale.
sub titlul() pO{Jol'Îrc
În !lJaelstrol1l,
In "Cronica",
XV, 198Q,
111'.
1,

Scrii/ori şi rez'Jislcliterare din Ctrnpina
Cum arată şi titlul, în comunicarea lui Octavian Onea au fost prezentaţi,
sub forma unor fişe biograficesau bibliograficecuprinzînd numeroase-date
inedite, de arhivă, scriitori prahoveni şi a Iost semnalată activitatea literară
a IInor reviste apărute în acestă parte a ţ.ării.
FUJHINF/llFEI-(
,
Stilul dic(ionarel()r--Între exces ŞI abseniă
După ee enunţă criteriile potrivit cărora s-ar modela personalitatea
unui dicţionar, Flor-in Faiîer propune imaginea posibilă a unei asemenea
lucrări, ea "un univers alinformaţ.iei mîntuit de haos", unde stilul, prin definiţie dens şi exact, îşi poate menţine supleţea şi expresivitatea.
(Textu.l
a fostpublicatîn "OJ:on;c:1",
XcV,1980,nr. 1, 4 ianuarie)
HUGEN
SIAII1L\'
"CritiC(!"dictionarelor
Dacă AI. Piru a vorbit aici despre un dicţionar al criticilor şi despre
un dicţionar al cr-iticii,eu mi-am propus să vorbesc despre .critica" dicţionarelor. Dar, întref.irnp, gîndindu-mă mai serios, mi-am dat seama că am ales
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o temă aproape imposibilă. Mi-ar trebui mult timp să mă descurc În acest
subiect. Critica dicţionarelorînseamnă, Întîi, o critică a principiilor, Înssamnă,
apoi, migăloasă critică a textului, ceea ce presupune o lectură integrală
a dicţionarului. CineÎşi poate asuma acest lucru? Dicţronarele sînt, de regulă,
consultate, rareori citite de la primul la ultimul rînd. Ne facem o impresie
şi dăm o judecată după un număr de expertize critice. Cazul eruditului care
să citească toate articolele din DictionarulEnciclopedic,toate şi Într-un timp
limitat, Îmi scapă. Pot admite, teoretic, o asemenea aventură, Însă este mai
greu să deduc bucuriile ei spirituale.
Mă limitez, aşadar, la cîteva principii şi mă mulţumesc cu un număr
de lecturi, într-o cronologiestrict personală. Despre utilitatea dicţionarelor
Într-o cultură este inutil să discutăm. Să spunem că literatlira dicţionarelor
indică gradul de civilizaţ.ieIntr-un stat cultural. Acum ciţivavani am discutat
Într-o revistă bucureşteană, Împreună cu alţi confraţi, despre instrumentelede
lucru 'şi dep'lingearnfaptul că cultura română este lipsită de instrumcnte de
lucru, deşi există instituţii specializateÎn acest sens. lată că aceste instrumente
încep să apară şi, o spun fără complezenţă,dicţionarul publicat de colectivul
ieşeaIl este un veritabil succes.Am citit cîteva capitole, acelea despre marii clasici, şi altele despre autori minori. Am vrut să aflu, de pildă, ce se poate
spune astăzi despre maica Smara, intrată şi în legendă, şi ce am citit acolo
mi s-a părut interesant. Dar înainte de maica Smara, am vrut să ştiu ce Se
spune în dicţionarul ieşean despre Eminescu, piatra de încercare pentru orice
întreprindere de acest fel. Informaţiilesînt exacte, descripţia operei este hine
făcută, iar analiza (căci un minim de analiză este inevitabil Într-un dicţionar)
satisface. Nu totul ne mulţumeşte, evident, dar ee dicţionar literar poate să
fie perfect? Sentimentul general contează şi, sub acest aspect, dicţionarul
ieşean mi se pare admirabil. Sentimentul pe care îl ai, r ăsfoindu-l, este că
există o cultură română puternică pînă la 1900, că marii scriitori nu sînt
izolaţi, ei nu apar din neant: un uriaş efort cultural îi precede şi-i urmează.
Asta se vede bine în articolele erudite din dicţionar. Un impunător act de
cultură, Bucuria noastră va fi deplină dacă, înf'ringiud o nefericită tradiţie,
bravul, destoinicul colectiv ieşean va duce la capăt acest proiect. Să nu se
Întîmple ee s-a întîmplat şi vai! - ce se întîmplă În continuare În cultura
noastră, ca operele să fie lăsate neterminate. Am dori să ieşim din acea fază,
impresionist.ică,a culturii, de care vorbeşte Ortega y Gasset. Cum ştiţi, eseistul
spaniol împărţea culturile în două tipuri: culturile de tip impresionistic, care
trăiesc Într-un veşnic adamismvşi culturile nordice, mai ordonate, cu un mai
mare simţ al cronologieişi al continuităţii. Culturile mediteraneene (romanice) aparţin, după Ortega y Gasset, sferei irnpresionistice, Scriitorii, şcolile,
epocile literare rcdebut.ează mereu, generaţiile reiau totul de la început.
Incepem de la treapta zero şi Il-ajungemsă t.errninămceea ce incepem. In
privinţa dicţ.ionarelor cel puţin, Înclin să-i dau dreptate lui Ortega y Gasset,
Mai sînt şi alte exemple (ediţii, sinteze academice).Ce se int.implăcu tratatul
de istoric a literaturii române care a ajuns la volumul al treilea, apoi a fost
abandonat, a reinceputcu primul volum şi, Între timp, a apărut un alt proiect,
care, prohahil, şi acestava fi ahandonat? Ceediţii din clasiciiromâniduse pînă la
sfîrşit ar putea fi citate'? Mă întreb d acă noi, cei din sală, vom apuca vreodată
sfîrşitul ediţiei Arghezi,deşi această ediţie a fost pregătită pînă la ultimul punct
de autor. N-aş dori să se întimple acelaşiIucru cu dicţ.ionaru1pe eare îl discutăm ,
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Sper ca acest frumos colectiv de istoriei literari să aibă răbdarea şi arnhit.ia
de a încheia catedrala pe care au început-o.
S-a pus aici intrebarea : cîte feluri de dicţionare sînt? Eu accept de la
început orice tip de dicţionar, cu condiţia ca el să fie bun in raport cu premisa
pe care şi-a propus-o.Nu mă deranjează faptul că dict.ionarul Iui Zaciu a propus
1111
număr limitat de scriitori, nu mă deranjează nici chiar faptul că, dintre
criticii contemporani,în acest dicţionar nu Iigurează decît Şerban Cioculescu.
Din moment ce şi-a fixat un criteriu, mă interesează în ce măsură această
operă este conformăcu criteriul respectiv. Trebuie să remare În acest dicţionar
acurateţea stilului şi p rofunditatea analizei.
Doream, de fapt. să subliniez că un dicţionar de literaturii nu se poate
Tacefără spirit critic. înţeleg prin spirit critic, înainte de orice, fixarea, judecarea operei din unghi estetic. înţeleg prin spirit critic şi un mod de a asocia
criteriului estetic criteriul etic. Eu nu simt că am o vocaţie deenciclopedist,
nu mă simt atras de acest tip de lucrări, deşi le apreciez foarte mult. Fără
voia mea, Însă, am participat la două dicţionare şi se profilează,după cum
a anunţat profesorul Piru , participarea noastră şi la al treilea dicţionar. Dar
trebuie să spun că din experienţa de pînă acum am tras o concluziecare este
foarte tristă şi anume că eu lucrez în aşa fel încît colegul de pagină nu ştie
.ceeace f ac, iar eu nu ştiu ce face el. Gîndim, scriem În două registre diferite.
Apare d icţionarul, îl deschidşi văd că eu am fost sever eu poeţii contemporani,
iar el excesivde generos, eu n-arn dat uşor drumul adjectivelor, iar el găseşte
peste tot scriitori geniali, talente de excepţie,vocaţii majore. Şi de ar fi numai
atît!
Mai grav este faptul că în unele dicţionare, chiar din acelea la care eu
am participat, am constatat o falsificare primejdioasă a scării de valori.
Adrian Marine spunea aici că nu există o singură scară de valoare, că nici Un
critic nu a fixat o scară definitivă de v alori Într-o cultură, ceea ce este exact.
însă un dicţionar, după părerea mea, trebuie să păstreze o s;parăde valori,
aceea care se realizeazăprintr-un consens al criticii literare. ;Dar nu cred că
criteriul estetic ne împiedică să realizăm o seară de valori în dicţionare, ci
mai degrabă criteriul sau, mai bine zis, absenţa criteriului' etic. Cînd într-un
dicţionar scriitorul începe să fie judecat după funcţia Pl( care () are şi i se
acordă numărul de rînduri după poziţia pe care o are în administraţia culturală,
de la început acel dicţionar este sortit eşecului.
A patra chestiune pe care vreau s-o ridic este: de ce citim dicţionare?
Las la o parte cazul evocat aici de AI. Călinescu,cazul cititorului lui Sartre,
al cititorului maniacal, Un caz aberant este, după părerea mea, acela al crit ieului care-şiface cultura din dicţionare şi care comenteazăopera prin dicţionare. E un caz trist. O lamentabilăfugă de opera literară, singura care îndreptăţeşte, în fond, existenţa criticii. Spre anu complica lucrurile, şi pentru a nu
mă repeta, să spun că fiecare citeşte un dicţionar în funcţie de intenţiile lui.
Fiecare porneşte de la alt nivel de cultură şi cu alte exigenţe. Lectura unui
dicţionar este, în orice caz, o lectură programată.
întrebarea wm citim dicţionarele? atrage după sine întrebarea cum
scriem dicţionarele? Aş răspunde că articolul cel mai bun de dicţionar este
acela care conţine cît mai puţine poncife, care găseşte o formulă exactă şi,
dacă se poate, Q formulă care individualizeazăpersonalitatea unui autor sau:
o operă literară. Nu sînt de părere că un dicţionar trebuie scris într-un stil
22- Anuarul
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neutru, uniform, nu cred că trehuie să lipsească dintr-un dicţ.ionar judecata
de valoare. Spaţiul acordat nu poate fi singurul şi nici cel mai important
criteriu, pentru că sînt scriitori care au o biografie extraordinară, ce trehuie
consemnată pe scurt, dar sînt alţii la care, vorba lui Balzac, istoria vieţii lor
se confundăcu istoria cărţilor lor.Numărulvolumelorapărute nu este totdeauna
concludent. M-am intrebat cîte pagini acordăm într-un dicţionar lui Sadoveanu, care a scris peste 100de volume, şi cîte pagini îi acordăm lui Mat.eiuL
Caragiale,care a scris o singură carte (deşi mai pot fi înregistrate şi nuvelele,
jurnalul). Dacă am ţine Seama de numărul de volume, ar trebui ca Mateiu I.
Caragialesă aibă o jumătate de rînd, ceea ce, evident, ar fi aberant, în timp
ce Sadoveanusă aibă 100de rînduri. Deci altceva trehuie să prirneze şi anume
judecata de valoare asupra operei respective.
Cred, de asemenea,că dicţionarelenu pot fi făcute decît de oameni care
au vocaţie intelectuală. Dicţionarul nu poate fi un refugiu al celor care ratează
în alte genuri ale criticii şi istoriografieiliterare. Alcătuireaunei opere de acest
fel presupune, ca oricare alta, vocatie şi responsabilitate. Ce este, În fond,
un bun dicţionar? Aş zice că. un hun dictionar este un fel de critic global,
total, ce trebuie să aibă atîta autoritate încît să poată fi crezut pc cuvînt.
{()IWAN
DltTCU
Dicţionarelede literatură populară şi eitioqraîie
Mă voi referi la un singur dicţ.ionar, cel mai recent apărut, Dicţionarul
de etnologie,semnat de Homulus Vulcănescu,un dicţionar mixt, de terminologie şi personalităţi, Mă voi ocupa, totuşi, numai de partea a doua a acestei
lucrări, cea dedicată personalităţilor.
In genere, art.icolele sînt tratate strict biobliografic.Se pot face, fireşte,
diferite consideraţii privind rninusurile de informaţie, tehnica de alcătuire
a articolelor şi corectitudinea informaţiei. Lectura atentă a acestui dicţionar
mi-a lăsat convingereacă autorul a dovedit un destul de palid scrupul şt.iinţ.iîic.
Aceleaşititluri de lucrări, nume de autori şi ani de apariţie capătă ciudate
metamorfozăride la o pagină la alta. Exemple de titluri citate fără rigoare
se Întîlnesc frecvent (pot fi amintite între cele citate greşit lucrări ale lui
Traian Herseni, Vasile Scurtu, Ovidiu Papadirna, Adrian Fochi, Ovidiu
Bârlea, MosesGaster, Const. C. Giurescuş.a.), apar şi nume cu forme greşite
sau cu forme duble sau t riple. Anii de apariţie a revistelor sau a volumelor
sint nu o dată greşiţi sau aparin forme diferite la pagini diferite (Graiulnostru,
"Şezătoarea", Mnlerialuri [clklotisiiceş.a.).
Nu ne propunem să examinăm dacă cei incluşi în. dicţionar apar cu
bibliografia lor esenţială, o cerinţă de căpătîi a unul dicţionar. Aş semnala
numai că la G. Dern. Teodorescunu apare un volum de basme, foarte important, iar la eminentulprofesorieşeanPetru Caramanlipseştecea mai importantă lucrare, şi dealtfel singura care a apărut în volum, studiul despre colindă,
apărut în limba polonă, Se pot spune destule lucruri şi despre modul cum a
funcţionat criteriul alegerii celor incluşi la capitolul personalităţi, Sînt aici
lipsuri esenţiale.
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Am avut curiozitatea să văd însă fişa intocmitorului dicţionarului şi am
constatat că, şi aici, "acribia" a funcţionat la fel ca în restul dicţionarului
(titluri, ani citaţi incorect) 1
Este o plăcută obligaţiede a încheia cu cîteva cuvinte despre dioţ.ionaru
colegiler ieşeni.Am citit doar fişeledespreIolclorişti şi etnografi,despregenuri şi
categorii Iolclorice, despre reviste de folclor şi et.nograrie.Am constatat rigoarea, exhaustivitatea informaţiei şi a bihliografiei,pertinenţa comentariilor.
Trebuie să le mulţumim pentru această lucrare de referinţă.
(Textul,amplificat,
a apărutÎn .,Transilvania",
IX, 1980,nr, 2, februarie)
IONTI,CIUBO'PA
RU
Probleme ale culturii populare În dicţionareleromâneşti
La o investigaţie ce nu presupune eforturi deosebite, se poate constata
că problemele culturii populare sînt slab reprezentate în dicţionarele româneşti, Mai mult decît atît, s-ar părea că există un anume grad de amatorism
ce domină În abordarea problemelordin acest domeniu,Adeseachiar definiţiile
principalelor compartimente aleeulturii populare v- [olclorul, efnografia,
arta populară şi, mai presus de toate, einoloqia- sînt insuficientde clar formulate, pentru a nu mai vorbi de teme,motive!simbolurisau de categoriilefolclorice,
abordate cu totul Întîmplător. Şi această situ aţie persistă, deşi cultura populară românească - poate mai mult decît alte culturi similare, de pe alte meridiane este încă extrem de viguroasă, capabilă deci să ofere argumentele
necesare pentru o soluţionare justă, ştiinţifică, a problemelor'ee formează
universu1 său specific,
t
În lucrările consacrate istoriei literaturii române, ca şi fîn manualele
şcolare, domeniul culturii populare ocupă spaţii extrem de restrinse, poate şi
pentru că disciplineprecum folclorul,etnogra(iasau arla populară şi-au căpătat
autonomia relativ tîrziu, ani şi decenii de-a rîndu1 ele f'iind tratate ca părţi
componente ale istoriei, geograf'ieisau literaturii. O atenţie sporită, dar tot
din perspectiva literaturii culte, acordă domeniuluiDictionaruide terminologie
literară, articolele ce ne interesează fiind redactate de Pavel Ruxăndoiu. O
reuşită incontest.ahilăc--deşi limitat la compartimentul folclorului, şi numai
la literatura populară este Dicţionarul [olcloriştilor,alcătuit de Iordan
Datcu şi Sabina C. Stroescu.i-Vornaminti, de asemenea, Dicţionarul de etnologie, întocmit de Romnlus-Vulcănescuşi prezentat aici de Iordan Datcu,
ale cărui observatii. la care suhscriernîntru totul, au lăsat impresia, dacă nu
chiar certitudinea că Dicţionarul de etnologietrebuie reluat Într-o nouă versiune, mai completă şi ma atent supravegheată.
Dicţionarul literaturii române de la origini pinâ la 1900 este, aşadar,
prima lucrare care acordă un spaţiu larg problemelorculturii populare, oferind
o imaginede ansamblu asupra <lcestuidomeniu. Alături de folc1oriştişireviste
de folclorsînt tratate genuri, specii,categoriişi opere folclorice,dintr-o perspectivă modernă asupra cercetării. Sînt abordate, prin urmare, nu numai problemele stricte ale literaturii folclorice, ei şi implicaţiile culturii populare în
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genere, ale filozofieiculturii populare chiar, evident în măsura în care autorii
articolelor au reuşit să le coreleze.
Este momentul însă ca disciplinele ce fac obiectul culturii populare
să se autonomizezetot mai ferm, prin elaborarea unor instrumente de lucru
proprii, care să permită abordarea folclorului,a ct nogral'ieisau a artei populare
cu mijloace de investigaţie specifice.Există (J Islorie a [olclorisliciiromâneşti,
un tratat de Artă popuiară rcmâtieascăşi o Etnografie CIpoporului român;
există, de asemenea,o BibliografiegeneraLă
IIetnografie;şi ţoldorului românesc
(rămasădin păcate la primulvolum, adică pînă la1891), o Retorică a ţolciorului
şi o Poetică [olclorică.Acestor instrumente de lucru li se adaugă, desigur,
lipologiilefolclorice(unele apărute, altele aflate sub tipar sau în curs de elaborare), precum şi Dicţionarul t'olclorişti!or,amintit mai sus, care va trebui
reedital şi augrnentat, prin includerea folcloristilor muzicologi şi a celor ce se
ocupă de cercetarea coregrafieipopulare.
Socotimcă este necesarşi un Dicţionaral folcloruluiromânesc; un dicţionar care să trateze în articole concentrate problemelespecificeculturii noastre
populare,aceleacare reflectăadevăratultezaur al civilizaţieipopulareromâneşti.
Este nevoie, totodată, de mai multe lucrări care să meargă pe linia Micii
enciclopedii a poveştilorromâneşti, redactată ele Ovidiu Bârlea, p unîndu-se
astfel în v aloare bogăţia temelor,a motivelorşi simbolurilordin folclorulnostru,
urmărite în toată complexitatea lor. Dar mai ales, este nevoie de mai multă
receptivitate din partea celor chemaţi să vegheze la bunul mers al culturii
româneşti, al celei literare în primul rînd. Presa literară in general şi chiar
multe dintre edituri acordă problemelor de cultură populară u n spaţiu de-a
dreptul sărăcăcios.În ultimii 25 de ani, spre exemplu,o singură revistă literară
din ţară (este vorba de "Cahiers roumains detudes litteraires") a consacrat
un număr in intregime problemelorde literatură populară. Pe cind, oare, un
tratament egal cu celelalte discipline umaniste?
IONEL"HA
FTEI
SemnificaţiaI1nui dictionorbiobibliograficlocal»
îndeplinind o datorie de pioasă cinstire a memoriei înaintaşilor, între
anii 1972--1978, sub egida Comitetului de cultură şi educaţie socialistă al
judeţului Iaşi, au apărut trei volume din lucrarea Personalităţi ieşetie,subint.itulată Omagiu,în care, pe parcursul a circa 1500 de pagini, am prezentat
informaţii despre viaţa şi act.ivitatea a 400 oameni de seamă ieşeni. Lucrarea
constituie o primă încercare de a alcătui un "inventar" al personalităţilor
născute pe teritoriul actualului ijudeţ Iaşi sau oare şi-au desfăşurat activitatea pe aceste meleaguri. Prezentarea oamenilor de.aeamă într-un ciclu de
micromonografiio considerămca o contribuţie la valorificareatradiţ.iei culturale localeÎn cadrul dezvoltării naţionale.Lucrarea Personalităţi ieşenecuprinde atît personâlitălile a căror valoare este unanim recunoscută în ţară şi
;, Comunicarea
a fost pcedatădupă incheierea
colocvlulul.
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chiar peste hotare, cît şi oamenii de cultură eu activitate mai restrînsă, dar
deosebit de importantă în emulaţia ştiinţifică sau artistică, în afirmarea unui
climat sau a unor valori pe plan national.
La alcătuirea acestui dicţionar, am tinut seama de două elemente definitorii : teritoriul şi domeniul de activitate.
La limitarea În teritoriu,au fost menţionaţi, În primul rînd, oamenii
deseamă care s-au născut îrrtr-dnadinIoc alităţ.ilesitu ate în perimetrul judeţului
Iaşi, apoi acei care, deşi au venit din alte părţi ale ţării, şi-au desfăşurat principala lor activitate în acest teritoriu geograficsau au săvîrşit fapte de cultură
cu larg ecou local, contribuind prin munca lor la dezvoltarea culturală a oraşului şi judeţului Iaşi.
Desigur, linii dintre cei 'cuprinşi în cele trei volume s-au născut În oraşul sau în judeţul Iaşi, dar,au activat, au devenit nume prestigioase pe alte
meleaguri ale patriei. Tuturor le-am acordat calitatea de personalităţi ieşene,
căpă'tată prin naştere şiachvitate s au prin adcpţ.iune.
în ceea ce pr iveştadorneniul de activitate, putem afirma că majoritatea
lor.au fost membri ai învăţămîntului gneralsau .unlversit.arromânesc,contribuind pr in, ideile şi activitatea lor la..formrea unor generaţii de cărturari,
la propăşirea binelui public şi a prestigiului uman.
Cifrfcvîmpărţirea celor4:QOde):nmepe domenii de activitate se prezintă
astfel: militanţi în mişcarea muncitoreascăsocialistă şi comunistă din Homânia - 22; cărturari şi enciclopedişti- 20; .filozof],sociologi,economişti- 14;
cronicari, scriitori; critici şi istoriei literari .. 68; .Ilngvişti şi filologi li1 ;
actori şi regizori - 25,; pictori şi desenatqri:c 18; arhitecţi-4;
cornpozit9i;i, muzicologi.şi dirijor}-r--r'47; jurişti - 6; istoriei, arheologi,foeloriştL24; pedagogişi psihologi- 25; mediei -,38.; biologi,natur alişti şi geografi 23; matematicieni şi astronomi,-- 23; fiz.ieielli- 13; ehimişt.iş! speologi25; agronomi -c 12.
. .
Fiind o bibliografiede recomandare, lucrarea cuprinde infţ>rmaţiibiografice şi bibliogl'aficedespre personalităţile ieşene,
Biografia prezintă referiri despre: d ata şi locul naşterii, s'tudiileurmate,
titlurile ştiinţifice şi academice, activitatea ştiinţifică,· didactică şi obştească;
operele principale, legătura eu meleagurileieşene, contribuţia la dezvoltarea
culturii româneşti.
Pe lîngă unele elate .prsollale şi asupra activităţii, au fost adăugate
'ii citevatr imiterl bibliografice(monografii,studii critice, biografii,bibliografii,
articole şi studii din jiublicaţ.iileperiodice apărute după 1944), menite să
ofere celor iut.eresaţ.i posibilitatea de aprof'undare şi îmbogăţire a datelor
informaţionale cuprinse în text.
Pentru întocmireavolurneloram consultat unbogat material documentar:
enciclopedii,dicţionare, tratate de istorie şi Iiteratură, reviste, ziare.
La realizarea acestor volume am primit un preţios sprijin şi din partea
multor ieşeni. Mă folosescde acest prilej pentru a le exprima Întreaga mea
gr atitudine, pentru v atoroasele informaţii, materiale şi fotografii puse la
dispoziţi«.
Fără a avea pretentia de a se socoti exhaustivă, lucrarca noastră Personaliiă(i ieşenc este un prim pas, o primă c.ontrihuţ.iela hihliogrdfia locală.
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Sîrnbătă, 8 decembrie, orele 9-14

Valori culturale româneştiin enciclopediistrăine
A urmări cum.se reflectă Ienomeuul creator românesc în lexicoane, în
enciclopedii un'vcrsale ori speciale eo tendinţă dintre cele mai incitante.
Un Lextkoti der Wellliteralul'(Ed, Herdcr, 19(3) menţiona douăzeci şi şase
de scriitori român; -printre care Alecsandri,Russo, Kogălniceanu,Eminescu,
Creangă, Coşbuc, Goga, Sadoveanu, V. Pârv an şi alţii, în timp ce un Eoerţţmun's Diciionary of literary biagraphy, compilat de D. C. Brown+ngdupă
John W. Cousin (Londra, 19(5), încorporează peste două mii trei sute de
biografii numai de scriitori englezi'şi americani. În practică, spaţiul rezervat
unei literaturi fată de alta e conditioiiat de anumite r ealităti obiectivedar si de
subiectivităti felrite. Nimic mai ormal ca o literatură de'veche traditie să fie
reflectată, i'n raport cu contribuţia ei de şapte-opt secole, pe un spaţiu mai
amplu decît alta mai nouă. Intră în cauză, totuşi, perspectivediferite, concretizate în modulîn care o literatură e văzută fie din interior, Iied in afara hotare'or ei. Nu mai spune astăzi mare lucru un NiccoloTommaseo, erudit italian
din secolultrecut; pentru conaţionaliilui, el e însă un fel de Odobescucombinat
eu Hasdeu, de unde celetrei pagini ee i se acordă Într-o enciclopedie peninsuIară. Altul e interesul arătat unui poet de expresie franceză ca senegalezul
LeopoldSedar Senghor(ca eseist, comentator al .conceptuluide "negrUl/de")
faţă de un personaj de egală valeare din Franţa, în lina şi aceeaşienciclopedie.
Se.considerădrept normal ca guaternalezulMiguelAngel Asturias şi chilianul
Pablo Neruda să ocupe locuri mai vizibile În enciclopediile latino-americane
decît în celescandinavesau japoneze. In funcţie de alţi factori speciali, Tristan
Tzara se răsfaţă într-un dicţionarfrancezpe patru coloane(însoţitedefotografii),
În vreme ce lui Eminescu nu i se rezervă decît douăzecide rinduri. Nu se ştie
ce loc va ocupa in enciclopediileveacului viitor un Maurice Genevoix, membru
al AcademieiFranceze, de departe inferior lu- Mihail Sadoveanu. Ce mai
reprezintă Astăziea valoare un Henri Bordeaux, alt fost academician, autor
a peste optzeci de romane, foarte popular in epoca interbelică? Şi pentru
a ne menţine la exemple din aceeaşi severă Academie Franceză, - ce ecouri
vor lăsa peste cîteva decenii.Iacquesde Lacretelle, Antoine de Levis-Mirepoix,
Andre Charnson, J oseph Kessel, .Iean Mistler - şi alţi "nemuritori" 1 Ce
audienţă mai au laureaţi ai premiului "Nobel", - ea Sully Prudhornme(1901).
H. Eucken (1909),H. Pontoppidan (1917),N. Sachs sau S. J. Agnon (1966)'?
Timpul a clătinat de pe socluri celebrităţi de mărimea unor 1. Turgheniev,
Anatole France, .Iohn Galsworthy, -- şi multe altele, foarte respectate odinioară. De înregistrat, aşadar, opţiuni variabile traducînd- în funcţie de
contemporaneitatesau de âisianţe istorice-- mutaţii nu numai de gust, ci de
climats globale. Într-un Dizionorio biografica degli scriitori canlemparanei
de acum UIl veac (Florenţa, 1879) se găsea numele lui Ion Creangă, - nu
şi eelal lui Eminescu.
Din masivul Dicfionnairedes auteurs de ious les lemps el de tOLlS
les pays
(seria Luffont - Bompiani, două volume, 1967),lectorul străin aflrl că Eminescu a debutat cu Epigonii la revista ieşeană "Junimea" (!), că În 187,1
el avea o "modesLăslujbă de birou", iar trei ani mai tîrziu seria la "Timpul",
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"colaborare care i-a permis să-şi exprime ideile generoase şi sa-şi dezvolte
talentul de polemist". Făt-Frumos din Lacrimă devine Le Prince bleu, iar
Sărmanul Dionis e personaj feminin: La Pauure Dionise. Nici unul dintre
eminescologii importanţi (G. Ibrăileanu, G. Călinescu, Tudor Vianu) nu e
citat; figurează, în schimb, .I. Gherea (IOI!.deci; nu Constantin, cum suna
pseudonimul lui Gherea), Corectă, mărginindu-sela descriere, e prezentarea
poetului naţional român În Dizionarto unioersale delia letleratura coniemporatiea (cinci volume, 1960, editor Arnaldo Mondadore),- printre coordonatori figurînd renumitul cornparatist Giacomo Prampolini. Cum autoare a
consideraţiilorîn cauză este Hosetta del Conte, exegeta de mare erudiţie din
Eminescu ---odeI' assoluio (1962), acurateţea prezentării este explicabilă.
Se dă şi o bibliografievariată, bazată pe lucrări fundamentale; totuşi (eroare
tipografică, probabil), se v orbeşte de un Eminescu student la Iena, în loo
de Viena, de unde poetul revenea în ţară fără titlul de doctor. Alte inîormaţii
despre Eminescu din Encţjclopoediaamericana(treizeci de volume, 1971),de la
a cărei primă ediţie.s-a scurs peste un secol şi jumătate, includ, în numai 15
rînduri (pe o singură coloană), detalii fanteziste ce se cer amendate. Apelativul Eminescu ar fi "pseudonimullui M. Erninovici'"; în intervalul 18741877,poetul "lucra la Universitatea din Iaşi", confuzie desigur legată de calitatea sa de director al "Biblioteciicentrale" ; la Bucureşti, el ar fi fost "editor
de ziare"; ca artist, I-au "inflnenţat romanticii Irancezi şi din alte părţi" ;
in sfîrşit, opera lui Însumează "aproximativ şaizeci de poeme, cîteva p oveşti
şi un roman". Nimic desprepostume şi alte aspecte ale fenomenuluieminescian.
Amendabile şi profilul lui Caragiale,schiţat de Hosetta del Conte în amintitul
Dictionnaire bioqraphiquedes auieurs, Dramaturgul ar fi debutat în 1875 cu
piesa Roma itiuinsă, cînd, În realitate, tradusă din franceză, drama lui Parodi
a fost reprezentată în 1878. Cunoscuta nuvelă O făclie de Paşte devine, din
neatenţie, "dramă". Curioasă e mai ales afirmaţia despre "lupta continuă"
a dramaturgului cuHasdeu, In ce măsură, apoi, referinţele critic,!'ale italisncei
Anna Colombose pot substitui exegezelorromâneştide prima tţÎînă ? Encyclopaedia americana dă ca echivalent al titlului Năpasia cj1 totul altceva:
Calamiiţţ; În Encgclopnediabritanica, unde titlul e tradus prin Tlie false
accusaiion,-. despre Caragiale se spune că "a creat drama ţărănească",
formulare cel puţin ambiguă, dacă nu eronată. Cea mai bună prezentare a
autorului Scrisorii ţiierdule o face Marie Huffini, fost cîteva decenii titular
al catedrei de română la Universitateadin Torino. Tot sub semnătura acestuia
găsim în Grande di.ziotiarioenciclopedico (douăzeci de volumc, "Unione tipografica editrice torinese", 1972),acum la a treia ediţie, biografiişi caracterizări
substanţiale despre alţi clasici,intre care Creangă. Fiindcă a venit În discutie
creatorul lui Nechiţor Coicariul, din Diclumnau:ebioqraphiquedes au/curs
aflăm că ilustrul humuleştean a primit "rudimente" de învăţătură
de la "bunicul său adoptiv, la Suceava", afirmaţie fantczistă, ca şi cea despre
.Jicenţ.a"obţinută la Socola,care în realitate nu era decît un modest "atestat
f ormulnic" de absolvire a cursului serninarialinferior. Nu de către Maiorescu
a fost introdus Crenagă la şedinţele vesele ale ,.Junimii",unde I-Brfi întîlnit
pc Eminescu, ci tocmai de către poet, Dacă lucrarea lui Jean Boutiere despre
Ion Creangă citaUi la hibliografie îşi justifică locul, se pune întrebarea in
Ci:măsură merită menţiune Un ohscurHoger O. Eisenherg cu al său Temoignagefrol1l;aissur la ROL/manie?AcelaşiDiclioIlnairebzographiqlle
des auleurs
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(tomul II) afirmă că Negruzzi a publicat "romane" şi nuvele, - roman fiind
nuvela Alexandru Lăpuşneatiui, Se citează corect rolul lui Negruzzi la ÎntemeiereaTeatrului Naţ.ionaldin laşi în 1840,alături de Alecsandrişi Kogălniceanu ; dar deschizînd întîiul torn al dicţionarului la numele Alecsandri,
menţ.ionatul aşezămint teatral apare fundat peste cinci ani. Voiosul poet
pare să fi devenit un entuziast om de arme, Încît în 1855 "el îşi părăsea ţara
pentru a lua parte la războiul Crimeii"- detaliu dedus desigur din poezia
La Seuasiopol; după cîţiva ani, Alecsandri"însoţea armata franceză în campania din Lornbardia", dar nu se vede în ee calitate, Se citează Cinteculqiniei.
latine şi Leqetule- varii (Legendeşi Varia sînt Însă cicluri deosebite1), dar
sînt ornise'Pastdurile, iar ca bihliografle se recomandă Scrisorilelui Ion Ghica.
Tendinţa unor alcătuitorr de enciclopediide a ignora aşa-ziseleliteraturi
,;neeuropene"(termen iudioîndcliteruturile Iără circulaţie largă, în limbi
"neuniveri;ale')persistă, sub-semnul inerţiei. Dar literaturi ca acestea, omise
nejustificat, constituiau, în 1961,obiectul celui de..al III-lea Congresal Asociaţiei internaţionalede literaturiicomparaMde la UtrechL'cu concluziacă prejudecăţile trebuiau cornbătute. Atrăgea atenţia În acest sens pledoaria învăţ atului
comparatist român Basil Munteanu;· totuşi progresele sînt încă minore.
Accesulunor,importanţi scriitori români din ultimii cincizecide ani inenciclopedii străine recenteîntîmpină rezistenţe, - lucru curios,oricum,în comparaţie
cumncle enciclopediidin trecut. De amintit, de pildă, că vechea Enciclopedia
italiana, în treizecişi şase de volume (1936),includea-peSadoveanu(mcnţ.ionln-,
du-iBaltagl!l,dar şi o povestire măruntă, Îti p ădureaPeitişorului}, pe Hebreanu şi alţii. In citatul Dieiumnau:edes auteurs din 1967,Sadoveanue prezentat
în mod limitat, ca exponent al "popalismului" (poporanismuluij. Despre
Rebreanu se spune că .a făcut studii la Vienaşi a murit la Piteşti. Nimic despre
Carnil Petrescu, 'Îriiunecarede Cezar Petrescu e "eel mai important roman
românescdupă Ion" al lui Rebreanu, iar Baletu!mecanic,lot de CezarPetrescu;
ar fi o "evaziune suprarealistă". Din trimiteri la interviuri (de 1. Valerian şi
V, Netea) Sau la o hibliografiedespre J\L Sadoveanu nu' mai mare de douăzeci (le pagini --' de Un M. Tonegbbnnu se obţine nici măcar o informaţie
minimală, Nici The Oxford ilusiraied Dictiotianj, nici Britanicas Concise
Piciured Encyclopacdia (paisprezece volume), nici EnciţclopaediaY'udaica
(douăzecide volume; Ierusalim, 1972)-aeeasta din urmă incluzîndun capitol
despre România - nu oferă vreo referire la literatura noastră. Flagrant e,
de asemenea, alt exemplu, - acesta din domeniul artelor plastice. Nici un
singur nume de artist român nu figurează în elegantul Larousse des qratuls
p eintres, apărut acum cinci ani, - o capodoperă de grafică - sub direcţia
lui Miehel Laelottc. Din noua Encyclopaedia britanica (1972, douăzeei şi
patru de volume), a cărei primă ediţie se tipărea în 1768,lipsescvalori româ
neşti definitorii, Creangă, Sadoveanu, Hehreanu, Argezi, Blaga, Că1.inescu
-şi aIte nume. Creaţia emineseiană e subordonat? schopenhauerianismului
şi budismuJui. Cîte un amplu capitol despre România (geografie, istorie,
economie,cultură) găsim în Encyclopaediaamericana din 1971şi în cea britanicâ din 1972,- respectiv, 17 pagini despre fenomenul românesc în una,
25 în alta. În sinteza despre literatură din Encyclopaediaamericana (autor:
Claudiu Isopeseu) Se g{tseseZaharia Bîrs<1nşi Mihail SăuJeseu, nu şi CarniI
Petrescu; fapt pozitiv, în Encyclopaediabritanica se sehiţează şi realizările
româneşti în domeniileliteraturii şi \rtelor dup[t al doilea răzhoi mondial.
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In ediţiile mai noi.în Who'swhoin lheWorldintră, în menţ.iunisuccinte,personalităţi româneşti în viaţă reprezentînd toate tărimurile creaţiei.
Investigarea enciclopediilorcitate impune cîteva constatări de. ansamblu, -- în primul rînd constatarea că optica autorilor în cauză, e, nu o dată,
lacunară. Sînt de aşteptat corectivecît mai urgente. Acolounde În enciclopedii
de mare întindere figurează G. Ungaretti, Maurice Druon sau Pablo Neruda,
mi separe normal .S[Ifie prezenţi Rebreanu, Blaga, Călinescu, Marin Preda
şi alţii. Pe ele altă parte. enormal ca documentelepriviud literatura română
să
parvină
dinlatimp
editorilor
de enciclopedii
pretutindeni),
astfel
accesul
surse.
O traducere
selectivă(de
înlimhi
de mareinlesnindu-le
circulatie a'
Diciionatnlui literaturii române de la origini pînă la 1900, tipărit acum, O
colaborare direetă a editorilor de enciclopedii cu specialişti de la noi. iată
garallţ.iipentru prezentarea corectă a valorilor româneşti În instrumente de
lucru de genul celor menţionate.
ADU/ANilIAH1NO:
Lucrarea
proţesorului-Ciopraqa
esteinteresantă,
itocumeniată
şi utilămaialespentruimagiliNjliteraturiiromâneÎn dicţionarele
cevamai vechi.
Euafirm
aşÎndrăzni,
colegial,
pentru
ce!sintem.
la unn11
colocni
cI,c
studiu,
careschimbăm
inţor:
mafii,să
ce!situatia
actuală,
Înnoile
dic]ionare,
esteuchiar
atitdei catastrofală.
Seahsernă
lIIlanumitreoiriment
în multedicţionare
străine.Iinident,imaginea
pc caretooarăşulCiopraqa
a schiţat-o
e exacta,
pentrulucrările
anterioare,
dardevreo7 8 aniseobset.oă
unanumitprogres.
Trebuie
să recunoaştem
in acelaşitimpea sepoatefaceÎncăenormdemult.Dinpăcate,1111
.1'-(1
realizatmainimic.Totuldepinde--in modesential de aranjamente
personale,
de relaţii,de:
actioiiăţ
ilcunorlectoriin străinătate,
debuneleqături
editoriale
ş,a..Voicitaunelelucrări străin»
carenu au fostamintite,
undeliteratura
româJle!
esteremarcabil
reprezentată.
În domeniul
anqlo-saxan,
de pildă,e:ristc!
CassellsEncyclopacdla
of .WcrldLiteraturc,.
în treivolume
(ed.a z-a,1.9'1.3),
undearticolele
delileralur
ăromane!
sedatorcsc
profesorului
Dcnnis
.J.Deietant,
dela S.S.RR.S.(London).
Aceste
articole,
ţoaricscurtc,
sîntbine,inţormat
e şi cu biblioqraţiala zi. Estecitatşi Muriati Popa.
i/
Altedictionare
se inliluleazâ
Everyman'sDictio113ry
of European
'\Vriters(1968).i
LOlsgman
CompnniOll
to Twcntieth
CenturyLiternLure
(1.9'70).
!:'leconţill;{;iscriilori
românimoderni,Sîntintroduşi
EllgeneIoncsco
şi clasiciimaitoti,PanaitIslrati,de asemenea,
Alte.TCl1lplu
inInstitut,
sferilyermanice!,
undes-all
re!cu!
cele
IllaimariBiogrnphisehes
pro!Jrcse.
Exislâla
,'ifii.nc!ien
w! inslitlll,
SOd-Osl
carea publicat
reeeni
UIt
dicţionar,
Lexikon
zur
Geshichte
Siidostepropas.
depersoflalitâli
sud-esleuropene,
dincareSlcunosc
primele
dOIle!
vo1111111':
70biografii
româneşti,
seri8cdeuniversitari
gamanisauderomânistRbili!i
in Germania,
darşi dl'.cerce/c!tori
dinţrUe!
: Constantin
C.GiIlrescll
şi D. IJerindei.
Şaptezeci
debiografiirOl!lIÎneşlidecÎlcdOlle!
pagini,cubibliografle
ta zi,misepareLinlllcrlldestuldenotabil.
Acesldiciiona]'
erarisim,nilcireulii
În{ani,dartreb/lie
procarat.
Exisle!
.i oaltăvas/tiîntreprindere
l/c/'llwnă
KindIersLiteraturLexikofl:140defisedeouloriTomâni.
lImlleseri8ede N. !Hano/escu
şi de rostul
nostrulector,G. Scridon.
S-acilatşicazullui \Vho'swho'! Acolo,
în editia1911--·-1.97,9.
pecareo Cl1nOSC,
{igureazâ
230depcrsonalitâ[i
romdneşli.
Dar cumpătrundeun românîn acesldicţionar'!
Foartesirnplll
şi f'oarle
complicat
in ace/aşitimp:dacti-şi
plâteşle
.,intrarea".
Primeştiun FO/'Ilwlar,
subscriiun
volum,plc!lcş/i
şi j'igurez!.
Clar1 Cineare bani.devizeeic. are şi.....nolorietate"
iniernaliona/â.
SinimulticriliciromânicaTefiglll'wză
CIIo amplăşi exacte!bibliollra(ic.
În accaslâsiluatie
sîntnu numaiscriilori,darşi oameni
deştiinţe!,
{ourle
mulţioamenipoliticidemareat(Jalilaic.
Cutotiif'i.'lul'am
in \Vho'swho.Cinenu subscrie
şi editiileurmâtoaTe
estee!iminai.
intreprinderecamercialâ,
fâre!scnlimenfali.mlC.
S_aeilaisi Eneidopedia
îudai.c
ii. Esteo lucrareimporlanlâ,
aprinde!
la o In.arc
alilurâlondoneze!.
Amcot/;ulial-o
Într-obiblia/cec!
strâinâ,la llzl.1I11e.
All/o!'1l1
articolelor
deliteratmaI'omânâ
e ()f'osle!
colaboraloare
a lnslitulului
.,CâlinesCll",
Doralilnwnn,.
.'l'mnÎndDoraLUaI,i.Ar!icold(!
sînide o acura/eţe
filologică
deosebite!.
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Situa/iaesteinegalâ
Îndomeniul
hispanic.
DacăinDiccionario
deIt!literaturaeleF. C. Sainz
dl'Robles
(2 volume,
ed,a .o-a,197.2)
literatura
românăsebucurădeo prezentare
aproape(anlezistă,inclusiv
cunumecaremiexistă.cutotulonorabilă
esteittuuţinea
oferitădeDiccionario
dela
literaturauniversal
(Buenos
Aires,1966,voi.111)şi maialesin Diccionario
enciclopedico
Salvat
Universal
(1'. 18, p. 169-17.1).
Nu s-arputeadecispunecă nu s-a[ăcutun progres
oarecare,
daraceştimicipaşiinainte
sintoperaunoriniţiative
personale,
inclusio
a unorconjuncturi,
deplasări
In străinătate,
leqăiuri
strictpersonale.
1/1ansamblu,
tovarăşul
Ciopraqa
aredreptate.
Subscriu
şi cula ideeacamăcardindictionarul
ieşeansă aparăin limbistrăine.
Dealiţet,
dictionarele
careaparÎn această
perioadă
siniconcepute
pentrutraducerea
in limbistrăine.Dic]ionaruidela EdituraUnivers
estedestinat
uneitraduceri
simultane
în cincilimbişi cinevaspunea
aici..Ferească
el-zeu
deaşacevar"Oricum
ela fostinitialdestinat
traducerii,
Acestea
ar [i obser»aţiilcmelepemarginea
iniercsautci
şi documcntulei
comunicări
a profesorului
Ciopraqa,
G. Al[[{":1!LA.
Literatura românii I'n ,.Kratkaja lit.eraturnaja enţiklopedija"
Autorul informează asupra modului de prezentare a literaturii române
în această enciclopedicsovietică în nouă volume dedicată literaturilor lumii,
unde autorii noşti cei mai reprezentativi sînt incluşi în cele 140 articole de
scriitori şi În sinteza Ruttnţnskaja Hf1!rat
ura, cu interpretări pertinente şi o
bibliografie corespunzătoare.
(Comunicarea
a fost publicatăIn "Cahiers
roumainsdol.ndcsIlttcraires,nr. 1, 1981)
1. CONSTA1VTlNESCU
Dicţionarul liiernturilor sirăuie în România
Autorul prezintă principiile,structura D.L.S.R., perspectivele,greutăţile
pe care un astfel de dicţionaral internaţionalizăriiliteraturii le ridică redactorilor de la Universitatea di111aşi.
(Textula fost publicatin .Atcncu",nr. 1, 1!)80)
ADRL1NAfAIUNO,
Comu
nicareatoo,1. Constantinescu
presupun!'.
uricomentariu,
pentruciia venitcucîteva
ideinoicarenu potfi trecute
CIIvederea,
ideiconstructioe
carese polÎnscriaÎn nişteproiecte
1n
cursderealizare.
ştim cu totiicelexistăo Associatioti
Internationale
deLilleralur«
Comparcc
în alecărei
comitete
[iqurează
şi doireprezentanţi
români:Al.DU/Ilşi AdrianMorţno,Comltetul
decoordonarcse ocupăde un proiect:Histoirecornparee
desIitteratures
de langueseuropcennes,
care
includeprin/revolumele
saleşi un Hepertolre
chronologique
deslittemlllreseuropeennes
.
.iimimpresia
câ o seriededatedin D.L.S.H.
ar (i foarleutileacestuiproiectÎn cursde
organizare,
CIIatitmaimull1'.1/
cit'iila Tnslitulul
dinBuwrcşti
selllereazâ
la o vastiibibliograFie
a
literaturilol'
slrrlineîn România,
101În acestscop.Din acestedouăeforturise potseh'clarâr!!
îndoia/âo scriededatecaresâ tie incluse
Îl! Heperloire
.. -llJcm
calitatea
sil propunemşi materialeromâneşti,
pc carepînăaCl1m
IlUle-amavut.
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Repertolre
chrouolugtque
începe
dela originişi pînăazi.Redactarea
luia ajunspînăpe la
.anul800.
Literatura
românămzarciucădatepentruaceastăperioadă,
darpe măsnrăce intrămin
Evulmediu,in Renastere
asemenea
materiale
devinposibile.
in ce-lpriveşte'
peEminescu,
careface[iţţură,în traducere,
uneori;de Latnurtine
desuet;
formulanu-miaparţine,amciiii-oIn altăparte.Aceasta
esteimaginea,
greşită,
pecareun cititor
străinşi-o[ac«În bazaiuiortraduceri
Într-olimbăşi stil nu maipuţindesuetş.a. Dacădemonstratiadumneanoastr
ă, [ăcutăprin oersiunişi Într-olimbăstrăină,convinge
pe cititorulstrăin
să-şiinodiţicc
imaqinea
despreEminescu,
esteadmirabil
..., numaisă-Ipuieţiconninţje
efectiv.
Citpriveşte
pe Eiiade,Cioranşi ceilulţ
i scriitoriromânisîni inieqralde acordCIIdutnneanoastră.
Aceste
personalităţi
nu polfi cscatnotatc,
ele{acpartedinculturaromână,în măsllrâ
,încareau scrissauscriuÎncăîn limbaromână.
Lecunoscdestulde bine,am scrischiaro carle
despreMirceaEliade,lIermeneutica
lui MirceaEliade.In ce priveşte
pe EmilCioran,eu am
auut,ca .i F;ugen
Simion,discuţiipersonale
cu dînsul.am consemnat
şi În .IurnaleleIlOQstU.
.aceste
discuţii.
Şi cazulLuiEugenIonescu
este pariiat=:identic.
Decisintem
Îngenere
deacord.
Doresc
sincersă realizatiacestdicţionar
sau măcarpărţidinel pot{i tnseriaie
in contexte
ediIorial«dejastructurate
.
.MIlIAIZAAfFI
R
Principii metodologice
contemporanein dicţionareleliterare
Mă intereseazăîndeosebice se cheamă la ora actuală dicţionar de literatură. ,.Dieţionarulde literatură" a ajuns o sintagmă destul de vagă pentru a
merita unele precizări. Despre principiile dicţionarelor de literatură aş vrea
să vorbesc f'oarte pe scurt.
începprin a atrage atenţia asupra unui simplufapt: există la ora actuală o
anumită criză a tipului de dicţionar dc literatură. Criză, în sensul creator al termenului.Laroussedă următoarea definiţiepentru cuvintul "eriză": "etape dans
I'cvolution d'une maladie"; dacă toată aceastăpasiune pentru dicţionare este
pusă sub semnul unei maladii a spiritului, în sensul unei ab#eri de la normalitate, atunci desigur că traversăm un moment de eriză. ţ:r:lza,foarte semnificativă, a fost pusă în evidenţă de mai multe comullicăJi,în primul rînd în
cea a lui Paul Cornea,dar pentru dicţionarelede Iiteratută ea poate fi rezumată Într-un sens foarte precis. Pînă acum dicţionarul a' pornit dintr-o idee
totalizantă , încercîndsă fie, un srzrnznum
de cunoştinţe. în ultimii ani se pare
că dicţionarul înseamnă ceva de-a dreptul opus faţă de spiritul enciclopedic
al secolului al XVIII-lea: înseamnă dorinţa unei mentalităţi de a re-crea o
disciplină, de a refacc ordinea unei discipline Într-un sens propriu.
Am să aduc două, trei exemple. Dacă pînă acum dicţ.ioareleporneau
tie la principiul: să punem tot, pentru că tot e interesant şi cu cît e mai mult,
cu atît dictionarul e mai folositor, principiul actual este: să exc1udem,dar
să f acem din excludere un fcl de normă, de program, pentru că in felul acesta
ne delimitămf aţă de alţii. Astfel, imagineape care o avem actualmente despre
un anumit domeniu mental iese mai clar în evidenţ.fl.
P·oate lucrurile sint mai explicite dacă ne gindim, eleexemplu, că dictionarele, în sensul acesta amaigamant, să spunem, al secolului al XVIII-lea,
sint din ee în ce mai putine. Ele continuă să apară, clarr{tmînexceppi, oarecum
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în virtutea inerţ.iei. Baza mentalităţii contemporane devine cea pe care am
sugerat-o. De ee criză '? Criză pentru că am ajuns la un moment dat, în anii
aceştia, cînd, în ce priveşte dicţionarele de literatură, se produce unirea între
două serii care pînă atunci fuseseră paralele: pe de o parte dicţionarele de
literatură, În .sensde istorie literară tradiţională (dicţionare diacronice, bibliografice, dicţionare în care personalităţile,'curenteleintră ca entităţi separate) ;
pe de alta, dicţionarelede retorică, asupra cărora oamenii nu sînt prea atenţi,
decit dacă sînt specialişti. Totuşi la ora actuală s-a produs coliziuneaÎntre
cele două serii.
Fără să am pretenţia a da soluţii, cred că principalul "vinovat" al proliIerării dicţionarelor de retorică este E. H. Curtius, De-abia după. HJ47,după
monumentala lui carte, a început să devină retorica nu numai o disciplină
vie, dar şi extrem de actuală, iar marile dicţionare de retorică au apărut in
cadenţă. In anii noştri s-a ajuns la această unire, cel puţin bizară, între dicj:io;
narele diaeronice, tradiţionale şi dicţ.ionarclcde retorică. DUPLIştiinţa mea,
o singură excepţie, eventual, m-ar putea dezminţ.i: celebrul Lexique de la
terminologieIinquistiqueal lui Marouzeau,care a apărut mai demult, în 19;34,
şi care era, poate, primul dicţionar de retorică; dar, oricum, această excepţie
a lui Marouzeauconfirmă regula, fiindcă după aceea Încep să apară dicţionarele lui Cure.ter,în 195:::;apoi acel manual al lui Lausberg,remarcabil,Elemente:
der liierarischeriReiori!«,şi care a reactualizat, complet tot ceea ce poate fi
moo,,,
stenireunedievală
','_,o '. " sau
" ...•.
clasică;,"în fine,
"o, cartea, mai mult. eseistică,
.
a ]Jli,
H. Morier,Diduuuiaite de poetiqu«el derlleforiqu.e,care, evident, e şi o demonstraţie de stil, dar mergînd în aceeaşi direcţie, aceea a actualizării unor discipline ee păreau moarte.
Semnificativ mi se pare, pentru epoca noastră, că Cele două serii s-au
unit şi aici văd eu simptomul crizei sau latura ei cea mai Irap antă. A apărut
în 1965,de exemplu, la Princeton, Encqclopedu:of Poefry arid Poeiics, pentru
prima oară el pune la un 100cele două serii. Este un dicţ.ionareliacroniccu mii
de articole despre toate litcrat.uriIelumii, dar, in acelaşi timp, un dicţionar
retoric complet, care idă o imagine a unei enciclopediiposibile, pînă atunci
inexistente şi care apoi a ajuns comună. După 1965,tipul acesta de dicţionar
mixt devine un tip curent. Consecinţă: aplr foarte numeroase dicţionare şi
chiar unul, foarte bun, în româneşte, cel al profesorului G. D. Dragomireseu,
redactat în sens retoric, dar şi cu multe elemente diacronice.
Criza se manifestă şi în unele incertitudini care pentru mine sînt
totuşi capitale pînă acum rămase nerezolvate. De pildă, iucertitudinca
în ee priveşte însuşi numărul autorilor care scriu un dicţionar. Aici se Inlruntă
mentalitatea americană (Enc!Jclopediaof Poelry avea, pentru 1200elearticole,
24Gde autori. mergîndpe ideea unei specializări extreme şi pe ideea efi cel mai
bun specialist Într-un domeniu trebuie să redacteze unul sau eventual două
articole de bază) şi cea europeană. Tendinţa europeană mi se pare de-a dreptul
opusă şi ea eîştigă teren. E vorba de îndepărtarea de principiul traditiollal
al obiectivităţii pe care un dicţionar o presupune.
contra, cu cît un dicţionar e mai partizan, mai tranşant în opţiunile lui.ideologice,filozofice,cu atit
el e considerat () operă mai vie, mai utilă, în fond mai hună. E de ajuns să IH'
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oprirn la ultimul dicţionar, Encqclopedu:des sciencesdu lanqaqe,al lui Tz, Todorov şi O. Ducrot, pentru a vedea în ce măsură poate fi redefinită lingvistica
de către doi autori şi în ce măsură noţiuni, termeni pe care din secolul f,aI
XVIII-lea îi avem stabiliţi în parametrii general acceptaţi încep să fie repuşi
în discuţie Într-un dicţionar, adică Într-o operă unde cititorul caută o definiţie,
nu o dezbatere despre un termen. Nu mai vorbesc de dicţionarul lui Dubois,
Diciuuitiairede lituţuistique,care a apărut toti n 1973, ca şi Todorov-Ducrot,
.şi unde, de asemenea, reformularea în spiritul ncolingvisticii a termenilor
de hază devine operaţiune curentă.
In fond, rezumind _.. cu oarecare risc .,' dilema, ea este aceasta: vechiul
dicţionar punea accentul pe numitorul comun, era ceea ce unea spiritele,
noul dicţionar pune accent pe diferenţă, pe ceea ce desparte spiritele.
încă o dată, nu e un constat de eşec, ci e un constat de repunere În
discuţie a însuşi termenului de dicţionar, a accepţ.ieipe care o poate îmbrăca
el. Nu trebuie să mergem prea departe: Adrian Marino, In dicţionarul lui
de idei literare, alege În fond aceeaşi accepţie europeană a repunerii în discuţie
a termenului de dicţionar. Pe de altă parte, criza, in sens benefic, la care
asistăm poate fi surprinsă şi În alt simptom, anume în faptul că trece foarte
puţin timp de la afirmarea unei ştiinţe pînă la Incorporarea ei în dicţionar.
Dacă inainte dicţionarul era summutn de înţelepciune seculară, acum Între
apariţia unei ştiinţe şi codificarea,ei sub formă' de dicţionar trec unori trei,
patru, cinei ani, ceea ee, de asemenea, Înseamnă o modificarefatală, esenţială, a accepţieinoţiunii de dicţionar. De exemplu, de abia a apărut semiotica
ca ştiinţă - dezideratele vechi ale lui Saussure au rămas pînă acum sub formă
de deziderate .- şi totuşi Greimasşi Courtes au scris Semiotique.Diciionnaire
raisotine de la theorte du langage apărut anul trecut la Hachetto, şi în care
Intreaga lingvistică e formulată mai ales în funcţie de semantica lui Greirnas.
Pentru a nu mai vorbi de faptul că o semasiologiegenelţklănici nu există
şi totuşi un remarcabil savant francez, Pierre Guiraud, a şcris un Diciiotuiaire
erotique,in care creează UIlfel de semiotică a erotisrnului, reflectat în limba
franceză. Acest dicţionar, apărut la Payot şi care are un număr impresionant
de pagini, reprezintă o revaloriîicare a terminologieifranceze din punct de
vedere erotic.zluzlnd la epuizarea tuturor conotatiilor eroticepe care le poate
stîrni un termen, evident, in contexte literare sau ştiinţ.ificeatestate.
Acestea ar trebui să ne dea de gîndit, in orice caz să constituiepreocupări
pentru toatedicţ.ionarele româneşti care vor apărca, fiindcă, în fond, nu
putem faceabstracţie d<telldinţageneraIă.Nu am amintit aici, evident, foarte
multe dicţionareinteresante. In sensul unificăriipărţii retorice şi părţii diacronice, există. de exemplu, Un dicţionar portughez Ioarte important, în trei
volume, Dicionârtode literatura, 1973; el uneşte partea diacronică eu partea
stilistică. Se va întîmpla şi la noi la fel. La Bucureşti, notăm o tentativă,
Mica enciclopediea limbii române, pe care a iniţiat-o profesorul Coteanu,
acum vreo opt.ani. Din păcate e pe cale de a fi abandonată din cauze obscure;
ea ar putea Ii un răspuns românesc la această preocupare de ordin general
şi de care nu putem face abstracţie. Fiindcă, încă o dată, din criză se va ieşi,
dar depinde de dicţionareleÎn pregătire soluţia care va fi pînă la urmă afişată.
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VAL.PANAITESCU
Dicţionare literare ale romanităiii occiden!ale*
Dicţionarele literare din ultimele trei decenii au atins Un grad de complexitate -- şi, totodată, de specializare- atit de inalt, Incit pentru a le
putea trece mai uşor în revistă pe cele mai caracteristice a fost necesar să
recurgemla o clasificare(fără alte pretenţii decît aceeapractică de a introduce
o oarecare ordine - şi cu conştiinţ.a clară că alte "tipologii" imaginabile
ar putea fi cel p uţin tot atît de utile).
În funcţie de aria etno-geograficăpe care o îmbrăţişează, dicţionarele
literare sînt naţionale sau internaţionale; după natura ternaticii pe care o
abordează, fiecare din aceste categorii poate cuprinde, la rîndul ci. lucrări
de tip general sau special. Le socotim "generale"pc acelea care acoperă mai
mult decîf două mari "eîmpuri tematice" - în toată dezvoltarealor istorică şi "speciale"pe toate celelalte. Recunoaştem, în ce ne priveşte, pentru asemenea "cîmpuri tematice" mari; autori - opere - motive - terminologie.
Intr-o compartimcntare ideală. dicţionareleliterare ar putea fi deci; a) dicţionare de autori (putînd cuprinde biografii succinte sau detaliate, cu aprecieri
critice sau pe etape,. cu explicarea unor pseudonime etc.j; b) dicţionarede
opere (fie În prezentări de ansamblu, fie, în "rezumate" amănunţite, intregite
sau nu de aprecieri critice compilate sau originale+r, de indicaţii privind
traducerile sau ecourileinalte eulturi etc.) : c) dicţionarede moiive (denumire
sub care includem nu numai ceea ee Elisabeth Frenzel inţelege prin" Stoff",
iar trăducătoarea sa În limba spaniolă prin "argumentos" - adică, Într-un
sens larg, "teme" - clar şi tipuri şi personaje literare, mituri şi simboluri altfel spus, toate aceleformesemanticecarepot circulade la un autor la altul şi
de la o epocă la alta, în tot felul de variante) ; în fine, d) dictionarede terminologie (atît de istorie cît şi de critică literară, referitoare la mişcări şi şcoli, la
genurişi speciiliterare, la problemede retorică,deversif'icatie.,
vocabularultehnic
mai vechi sau. mai nou implicat În consideraţiileestetice, p oetice, semiotice,
în examenul chestiunilor speciale de dramaturgie etc.). Unele dicţionare
literare tind să acopere toate patru compartimente, altele se mărginescla Un
singur aspect din cadrul unui cîmp tematic; unele nu conţ.innici o îndrumare
hihliogratică, altele pot da una sumară sau una foarte arnăuunţită ; anumite
dicţionarese rezumă la text, altele sînt completatecu ilustraţii, tabele sinoptice,
cu hărţi literare s.a.rn.d. In mod obişnuit, dicţionarele de autori şi opere
prelucrează materiale de istoric literară, iar celelalte reiau teme de critică,
retorică şi poetică; alunecările de Ia un domeniu la altul şi interpătrunderile
sînt Însă atît de frecvente, încît o delimitare prea rigidă riscă să fie oricind
dezminţită.
Vom examina mai de aproape, În cele ce urmează, dicţionareleliterare
internaţionalede tip general, elaborate în ultimul timp, în cadrul rornanităţ.ii
apusene; ele ne dau măsura a ce şi cît s-a realizat în acea zonă, pe planul
*) Fragmentdintr-untext a căruiprimăpartese ocupăde dletlonareleelapeiVapereau-D
e
Gubernatis,
ultimaparteIlinddedicatădicţ.lonarclor
literareinternaţionale
de tip special.O
Anexâprezinlă
succintdlcttcuarele
rnat.lonale
(generale
şi speciale).
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cunoaşterii şi al apropierii veritabile Între culturi. Ele ne preocupă totodată
sub raport metodologic- Într-un moment care nu e numai festiv, ci şi
de "bilanţ p arţ.ial", momentul lansării excepţ.ionaluluiDicţionar al literaturii
române de la origini pină la 1900pe care îl datorăm cercetătorilor de la Institutul de lingvistică, istorie literară şi folclor din Iaşi. O serie de constatări
simple pot arăta mai bine decit orice fel de pledoarii cît de necesar era acest
dicţionar românesc, despre care am spune nu că "umple un gol" -,- ci că ÎnIocuieşte, În sfîrşit, radical, cîteva false şi primojdioase -Plinuri" cu destul
credit încă în occident.Dicţionarelein ternaţ.ionale de tip general sînt, hineînţeles, cele mai ample şi mai pretenţioase ; ne vom referi aici numai la cdiţiile
pe care le-am putut consulta în cîteva din bibliotecilemari din ţară (biblioteca
Universităţii din Iaşi, cu filialele ei; Bibliotecacentrală de stat; Biblioteca
AcademieiH. S. România ; Biblioteca Universităţii din Bucureşti). În majoritatea cazurilor,este vorba de reeditări; după unele verificări, ar fi de observat
că reeditările nu schimbă prea mult, în cîţiva ani,ţinuta primei ediţii, mai
ales cînd e vorba de opere În mai multe volume; pol interveni, în schimb,
înnoiri sensibile în unele dictionare de tip special.
DizionorioletterarioBompiatii delleopere e dei pcrsonaggieli tuiii i iemţit
e eliiuiie le lettcraiure(9 v ol., ed. a ;)-a, Milano,Bornpiani 1963--H1(4)ar putea
fi considerat cea mai Înaltă realizare a genului '- bineînţeles, dacă îi adăugăm
şi complementulsău logic Disionario biografir:odeqli:autori di t uit! i lempi e
di lutle le letlerafllrc.Chiar dacă ar mai cere unele completări sau retuşări,
ansamblul acesta parc destul de greu de depăşit. Cînd UNESCOşi-a asumat
p atronajul lui Bompiani ca "operă de importanţă şi interes mondial", nu
a făcut un gest oarecare de curtoazie. Dintre cifrele care stau mărturie monumentalităţii acestei lucrări (rod al unui deceniu de eforturi colective), ,1111
cita doar colaborarea a cinci sute de specialişti la dicţiunarul de opere şi a
patru sute la cel de biografii; ei au redactat 24.000 de articole, însotite de
zece mii de ilustraţii, de ]200 p lanşe-color,precum şi de Indiei, tţjlbelecronologice etc. "Aparilie fără precedent în cîmpul editorial", dicţionarul de opere
"cuprinde toate scrierile majore ale literaturii antice şi modeznc,ale filozofiei,
istoriei,ştiinţelor şi ale muzicii,care au lăsat o urmă În evoluţia gindirii umane".
Cine ar Înclina să obiectezeÎmpotriva arnesteculuiatîtor alte domenii printre
operele de beletristică ar trebui să DUuite legăturile p os'ihiledintre ele şi
nici faptul că situarea exactă a unor texte populare sau religioase,a cronicilor
sau eseurilor et.c.,pune probleme prea delicate pentru a putea fi solutionate
altfel, intr-un dictionar literar, decît printr-o largă deschidere urmind ea
distincţiile mai precise şi aprecierilecritice să apară În cadrul fiecărui articol.
Aria pe care o acoperă Bompuuii este efectiv una generalil, pentru că el se
ocupi]cu egală solicitudinede literaturilepersană, indiană, chineză,j aponeză -ca şi de cele europene sau americane.
De articolelereferitoarela literatura noastră s-a îngrijit profesorulG. Lupi
din Milano.După părerea sa, românii pătrund În cultura universală din secolul
al XVIIlea, odată eu Miron Costin. Spre deosebirede alte dicţ.ionareoccidentale de acelaşigen, Bompianirezervă un loe eronicarilor,lui Budai-Deleanuşi
lui Filimon, înainte de a se opri asupra lui Alecsandri, Creangă, Emineseu,
Caragiale, Slavici, Zamfirescu. Deoarece şi-a propus să nu înregistreze decît
autorii eare nu mai erau în viată În 1950,nu-i vom Întîlni în acest dictionar
nici pe Blaga, niei pe Arghezi ({n chip eurios Însă, nici pe Hebreanll). el; miei
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rezerve, se poate afirma totuşi, că în Bomţiiani se află cele mai corecte ştiri
despre literatura noastră apărută pînă acum în vreun dictionar romanle
occidental de acest tip.
Valerrtino Bompiani nu este doar un intelectual care a îndrăznit să
ia iniţiativa unui dicţionar literar cu caracter enciclopedic,ei şi editorul lui
direct, avind deci nu numai dorinţa, ci şi mijloacelepractice de a-şi impune
o conceppe. Succesul nu a rămas totuşi numai al său: i s-a asociat şi editorul
francez Robert Laffont şi, ca urmare, cunoastem astăzi o gamă largă de dicţionare purtînd sigla S.E.D.E. (----Societe d'Edition de Dictionnaireset d'Encyclopedies] şi dubla semnătură, devenită sintagmă curentă, Laffont-Bompiani.
Sub această semnătură, s-au tipărit mai Întîi opt volume mari, consacrate
autorilor, operelorşi p ersonajel.or,conceputeîn spiritul şi la nivelullui Bornpiani. Adevărata inovaţie franceză s-a produs Însă odată cu lansarea unui Dictionnoireutuuersel des lellres(pus sub direcţia lui Pierre Clarac, Paris, S,E.D.E.,
19()1)care a concentrat uriasa materie îutr-u n singur volum uşor rnnniabil,
adresat îndeosebioamenilorde cultură, studenţilor şi elevilor.Au fost păstrate
vreo mic cinci sute de biografii şi peste două mii de scurte analize de opere
ale tuturor popoarelor; li s-a adăugat discutarea Unor curente literare şi
filozofice,a unor termeni de retorică şi versificaţ.ieetc., pînă la nivelul a circa
patru mii de articole, restrîngindu-scindicatiile bibliograficela cîteva titluri.
In această formulă uzuală, Laffont-Bompiani a făcut, poate, şi mai multe
servicii decît în prezentarea enciclopedică,La două decenii de la apariţie,
trebuie însă neapărat împrospătat; cu acest prilej, s-ar putea îndepărta şi
zgura existentă incă pe alocuri - şi care e făcută din "contributii" în genul
articolaşului ce explică termenul "lautari" în felul următor: "Poeţi epici
romani din Evul Mediu, a căror activitate se situează prin secolele XIV--XVI. Influenţ.aţi de poemele epicefranceze ("chansons de geste") aduse în
Romania de italieni şi, poate, şi de către ncrmanzi şi sîrbi, Iăutarii preamăreau
gloria v oievozilor şi a haiducilor (= "haiducei"),în care poporul român vedea
nişte eroi ai luptei contra oprirnării turceşti".
În 19()8,a apărut, sub conducerealui Philippe Van Tieghem,un Diciiontiaire des litferalures,în trei volume de format obişnuit (8°), tipărit la Presses
Universitaires, Directorul lucrării arăta În Introducerecă, la Un secol după
Vapereau, care a adus atit de mari servicii, se simţea Lotuşi nevoia unei
innoiri, a unei schimbări de concepţie.Trebuiau puşi în drepturi, de exemplu,
Haudelaire (căruia nu-i reveneau decît zece rînduri 'în Vapereauj, Stendhal
(cu ()7 rinduri, Iaţă de un Casimir-Delavignecu 300) şi alţii; trebuia stabilit
un echilibru realist între literaturile moderne şi cele clasice, precum şi Între
Iiteraturile "necunoscutefrancezilor"şi "marile literaturi". Asemeneainovaţii
salutare erau legitimate Într-o frază programatică: "Am vrut să deschidem
larg ferestrele asupra orizontului imens al literaturii universale". Puţin mai
departe, se recuuoştea însă că autorilor francezi li s-a;rezervat totuşi cel mai
mult spaţiu. Ni se pare că, de fapt, acesta e Un fel de "păcat" inevitabil al
oricărui dicţionar literar, oricit de "internaj;ional"s-ar vrea (alunecă în el nu
numai Sainz de Rohles, ci şi Bornpianij, dar un păcat explicabilşi, pînă la un
punct, uşor de iertat.
Voinţa de modernizares-a tradus, In dicţionarul lui Van Tieghem,prin
restringerea noţiunii de literatură la beletristica propriu-zisă(cu unele concesii
făcute totuşi textelor religioase)şi prin locul apreciabilrezervat consideraţiilor
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critice despre opere, odată cu micşorarea celui destinat biografiilor. Lucrarea
se îadreapfă cu hotărîre.spre contemporaneitate, mai mult de zece mii dintre
autorii pomeniţi (in articole speciale sau în unde cu caracter general, î.nfăţişind evoluţia unor literaturi naţ.ionalej, adică mai bine de rjumătate fiind
dintre acei care şi-au Încetat activitatea după 1900. Şi altă inovaţie: s-au
menţionat, la fiecare autor, ştifilmele turnate după operele sale, indicîridu-se
re.gizorul şi protagoniştii.
Una din frazele introductive ale lui Van Tieghern nu ne poate suna
însă decît ea o ironie -- fireşte, involuntară .--.dar destul de amară; "Pentru
multe literaturi străine, ne-am adresat unor specialişti străini. Nimeni nu
putea fi mai oapabili dedtci să discearnă, în deplină cunoştinţă de cauză
-5icu deplinăobiectivitate, valorile literare ale.ţKlriilor şi justa ierarhie a acestor
v alori.Tndeosebipentruperioada modernăşi contemporană". Datele incluseîn
Diciionnoiredes litieraiures ajtIn6>q..·în
general, pînă la lH61, uneori chiar la
1967; dar acestc.instrument de lucru" care s-a voit "cît mai complet şi mai
exact cu putinţă" ignoră tot ce s-a scris În ţara noastră după .1944şi operează
printre scriitorii dinaintea acestei dale discriminărieu un substrat cit se poate
de subiectiv. De altfel, "obiectivitabea"este Intr-o oarecare suferinţă işi în
articolele rezervate unor Louis Aragon, Georg Lukâ.cs şi altora: valoarea
acestor autori nu e pusă totuşi, în mod deschis, la Îndoială. În sfîrşit, Într-o
altă ordine de idei, .n-arnputea fi de acord cu Ph. Va,rlTieghemcă "gravurile';
ar reprezenta, în dictionarele literare, doar o concesiefăcută gustului "rnarelui public" - convingerecare l-a şi determinat să renunţe cu lotul la ele.
Dimpotrivă, dicţiouareleLaffonl-Bompiani (ca şi multe altele) probează că
ilustraţfa bine aleasă şi reprodusă constituie mai mult decit un element idecorativ şi iodihnitcr: ea împlineşte o funcţie documentară sensibil întregitoare
şi de maxim interes, contribuind la determinarea atmosferei cultural-artistice
În care au fostcreate diferite opere literare.
în primii ani după război. Federico-CarlosSainz de Robles a publicat,
la Madrid, un Ensayo de un dicdonariode la literatura, distrfmindu-ş:imaterialul În trei volume: unul consacrat terminologiei şi curentelor literare
al doilea, operelor scriitorilor hispano-amcricani, şi ultimul. activităţii
scriitorilor din restul lumii (Federico-CarlosSainz de Hobles, Bnsayo de lin
diccionario de la literaiura, Madrid,A.guilar; v ol. 1: Termuios,concepfos,
"ismos"Iiierarios,ed, a 2-a, 1954; v ol. 2: Escriioresesţiaiuil.es
e hispanoamericanas, ed. a 3-a, HHH;v ol. 3: Auioresesitanjeros, ed. a 3-a, 10(4). Sainz de
Hobles ni se rceomaudă personal ca ,.poet, romancier, critic literar, eseist,
istorie spaniol" --- eu o activitate publicistică prodigioasă. Dar eu toate că
insistă asupra t:ermcnuluide "cseu", Înscrisin titlul dîelioJlaruIui,el este mai
puţ;in modest deeit ar vrea să par[l, subliniind,de pildă, că opera sa este ,.prima
de aeest fel care se publieă în Spania" şi ell "aproapc toate ţ'[tIilesînt lipsite"
de un asemencainstrument. .în dorinţ.ade a cuprinde Lotulrepede (şi de uIlul
singur), Sainz de Hohles a recurs la compilarea a!torluer{tri de acelaşi gen;
el nu a procedat cu prea mult discernămînt şi niei cu vreo grij{l deosebită
pentru acurate!ea UHortranscrieri. Aşa se explică de ce ediţ.iaa doua a primului volum (lB54) continuă să-şi calchiezejudedrţiJe despre literatura francezii
pe aceleaale lui Brunetiere ori Lansollşi de ce Abel Flermant, Paul MargueriHe
sau Paul Adamsînt prezentaţi ea "mari romancieri".Şi mai contrariant, pentru
noi, e faptul că în celeprivitoare la limba şi literatura română, Sainz de Robles
2 -- Anuarul
de Hngvistică211
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preia Întocmai fără să le citeze! -- frazele lui Gustave Vapereau (care puteau
avea, oricum, o anumită scuză, de pionierat, În 1876). Moldovalahii apar
deci din nou ca "unamestcc al raselor latină, greacă şi salvă"; mai mult:
unul din celepatru "dialecte"aleromânei, "el zinzar", Se vorbeşte în Ungaria,
iar alfabetul pe care îl folosescşi astăzi este "uneori un alfabet mixt" (Iatinocirilic).După cît ştie Sainz de Rohles literatura română a parcurs patru perioade: una veche, pînă în secolul XV, una slavonă (1550-1710), una greacă.
(1710-1830), după care a ajuns la una modernă.. Autoruldicţionarului a avut
ambiţia (altminteri, lăudabilă) de a cita titlurile operelor in româneşte; lipsa
de atenţie l-a dus însă la nişte formaţii care ar avea haz pentru noi, dacă ntr ar
fi, în fond, foarte triste: Neagoe Basarab apare ca Yeaqoe,Caragialeca Juan
Luca Cara Geale, iar printre criticii români se numără şi Mujuel Draqomi
Nereseu. Estropierile continuă în volumul al treilea, (retipărit acum cincisprezece ani 1), ele unde mai amintim, În treacăt, titlurile Osiasierostri, Puterea armonia,Mediialii, Calea Victoriei... Partea mai gravă e că şi o serie de
"informaţii" sint abracadabrante ; astfel, Ion Creangă, autor al unui volum
de Convorbiriliterare, ar fi murit la Bexlcy (în Kent] ; la rindul său, Maiorescu
ar fi scris.37 v Diurnede Critica.... Cea mai originală glumă este Însă atestarea
a doi scriitori Alecsandri: unul a fost Vasile Alecsandri, -Poet şi politician
român" care "şi-apetrecut ciţiva ani din tinereţe la Paris, trăind ca un boem" iar celălalt este Basil Alexandri, fost director al "Teatrului francez" din Iaşi
şi ministru de externe, decedat de asemenea la Paris.
Dacă întregul dicţionar al lui Sainz de Robles aţfi redactat la acelaşi
nivel, bineînţelescă nu ar mai reprezenta vreun pericol; dar lucrarea conţine
totuşi destule articole corecte, fie în legătură cu scriitorii altor naţiuni (în
primul rînd, cu cei spanioli), fie eu termenii de retorică şi versificaţie; unii
cititori pot fi derutaţ.i şi de insistenta autorului, în ediţia din 1964, asupra
faptului că în articolele sale a enunţat "unele opinii importante, aparţinînd
unor critici iluştri", că a adăugat "bibliografia cea mai recentă la fiecare
articol" şi că, prin urmare, "nu există, În limba spaniolă, dicţionar de scriitori
străini mai extins ca acesta, mai hogat în informaţiişi mai folositor". Un singur
indiciu ar putea trezi totuşi uneleîndoieli(mai ales cititorilor din afara Spaniei):
ploaia de calificative exorbitante -- În special CÎnde v orha de conaţionali:
"genial poet", "cel mai mare maestru", ba chiar "minunată femeie,poetesă
şi scriitoare" - cam acesta e registrul din care îşi alegecaracterizărileFedericoCarlos Sainz de Robles.
Măcar pentru o parte a domeniului, dicţionarul său nu a rămas totuşi
singurul În Spania. În 1949,a apărut Diccioneriode literatura espaiuila, operă
colectivă, sub redacţia lui German Bleiberg şi .Iulian Marias, ajunsă, în 1972.
la a patra ediţie (Madrid, Edicionss de la Revista de Occidcute). Titlul ar
părea să indice un dicţionar "naţ.ional", dar lucrarea este mult mai largă,
consernnindmajoritatea scriitorilor de limbă spaniolă, din Europa şi America.
Redactat eu multă scrupulozitate, dicţionarul acesta nu e afectat decit de
anumite reticenţe faţă de literatura cuhaneză contemporană sau de un poet
ca Rafael Alhcrti; o particularitate notabilă sînt p lanşele eu mostre de scris
din diverseepocişi hărţile literare ee schiţează,printre altele, traseele medievale
spre Santiago de Cornpostela sau căile bătute de Cavalerul Tristei Figuri.
De un gen asemănător poate fi socotit, în fine, şi Dicionariode literatura. Literatura portnquesa.Literatura btastleira. Literatura galega. Esiilistica
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literaria, Porto, Livraria Figueirinihas, ed. a 2-a, 196D.(Există şi o ediţie
a treia, din 1D76,care nu ne-a fost accesihilă).
A apărut în condiţii graficeremarcabileşi a fost redactat de peste patruzeci de specialişti sub direcţ.ia preşedintelui Academiei portugheze, Jaeinto
Do Prado Coelho -"azi unul dintre prietenii culturii noastre", cum îl caracteriza Mihail Zamfir. Prefaţa menţionează că "acesta este prima operă care
izbuteşte să îmbrăţişeze în totalitate şi în stinsă corelaţie literaturile p ortugheză, galiciană şi braziliană, contribuind astfel la o conştiinţă mai deplină
a unităţii culturale a celor trei popoare cu limbă comună..." ;"pentru oricare
dintre cele trei literaturi, acestea est.eşi primul dicţionar nu numai de autori ,
ci şi de opere, reviste, teme, personaje,epoci, mişcări, genuri, forme poetice... ,
de legături ale literaturii cu istoria şi cu alte ramuri ale culturii", Încă de la
prima ediţie, dicţionarul a fost dealtminteri apreciat de recenzenţ.i ea ,,0
operă fundamentală" - şi p arcurgerea unei serii de articole ne-a dus la o
impresieasemănătoare, Bibliografiile nu mai citează decît un singur dicţionar
literar tipărit în Portugalia, un volum care ar corespunde oarecum sintezei
p ortative a lui Laffont-Bompiani: Henrique Perdigâo, Dicictuirio-uniuersal
de literatura (bio-bibliogl'âfico
e cronologica)- Port.o,Lopes da Silva, ed. a 2-a,
1940. Avînd În vedere că mijloacelede informare sînt -incă destul de precare
în acest domeniu, s-ar putea ca situaţia reală să fie alta.
O privire de ansamblu asupra dicţionarelor literare internaţionale de Lip
general, apărute în limbile romanice occidentale, în ultimele trei decenii
distinge de Îndată seriile Bompiani şi Laffont-Bompiani ca fiind operele cele
mai cuprinzătoareşi mai sigure ca informaţ.ie- manifestînd(cu toate lipsuri..
le ce li se pot imputa încă) tendinţa cea mai sensibilă de a îmbrăţişa cît mai
echitabil valorile literare ale tuturor naţiunilor. Intenţia uneiiCuprinderi
"totalc"- această himeră care îi. ademeneşte mereu pc cei eanl întreprind
atare opere i-- nu este blamabilă În ea însăşi. Nimeni nu poie fi învinuit
eă încearcă, în momentulsău istorie, () sumă -- fie ea şi alfabetic - adiţ.ională
--- a cunoaşterii umane, Într-uri anumit plan. Dar dacă erorfi asemănătoare
eu aceleape care le-am semnalat, in cîteva locuri,pentru cazul literaturii române, af'ectează şi alte zone ale unor dicţionare internaţionale generale (şi lucrul
nu e cu totul exclus), atunci masa impozantă a edificiuluilor este serios şubrezită pe dinăuntru de o umplutură nerezistentă şi de mari goluri.
În astfel de dicţionare nu sînt preluate obişnuit decît valorile de prim
ordin ale fiecărei literaturi; avem Însă convingereaei'ipi nă dud "generaliştii"
nu vor avea la îndemînă cel puţin cîte un dicţionar literar national de tip
"tezaur" (cum este cel elaborat de curînd Ia laşi) munca lor -- fără să rămînă
cu totul zadarnică -- nu va putea consemna izbînzi cu adevărat durabile.
Fiindcă de-abia după ce naţiunile îşi constituie ştiinţific propriile tezaure,
cercetătorii din afară (sau dinăuntru) pot proceda la trieri ale valorilor (din
orice unghi de vedere),alcăluindu-şi fondul de inclus eu toată increderea în
oricare ,.expozitii internaţionale" --- cum al' putea fi socotite dictionarele
literare generale la care ne-am referit
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HORSTFASSEL
Dicţionare lilerare germane
Dicţionarele hiograîice au apărut În domeniul literelor germane la
începutul secolului al XVIII-lea. De atunci, articolele închise în astfel de
dictionare prezintă multe asemănări în felul cum grupează informaţiile:
există un compartiment biografle, altul care se ocupă cu opera autorului şi
al treilea, încarc se prezintă o hihliografiesolectivă.
Această aparentă similitudine nu poate ascunde faptul că orice dicţionar biografic exprimă o anumită concepţ.ieidespreliteratură. In ansamblu,
dicţionarul poate fi exclusiv biografic sau de tip mixt. (cînd include şi articole despre genuri literare, curente etc.), poate tinde spre prezentarea exhaustivă sau selectivă a autorilor (din 1906,cind a apărut Trăirea şi poezia a lui
W. Dilthey, multe dicţionare prezintă doar "virfurile" unei literaturi), spre
cuprinderea unei arii geografieesau temporale mai mari sau mai restrînse.
La nivelul articolelor, accentuarea laturii biografice, a textelor sau il informaţiilor bibliograficese face în raport de o concepţie de moment.
Primele încercări de dicţionare biografice germane (.1. B. Mencke a
Întocmit în 17]8 al său All,qemeinesGelehrtenlexikon)
continuau tradiţiile
hiografilor romani (Plutarch, Suetoniusj care considerau povestirea biografiilor unor personalităţi ilustre drept un mijloc de educţie morală. Portretele inserate de Mencke nu pun, ca atare, mare preţ. pe prezentarea operei
unui autor, dar evidenţiază evenimente biograficesenzaţionale (în şcoală
asemenea,.biografii"au rămas obiect de studiu pină în cea de a doua jumătate
a secolului al XIX-lea; astfel 1.. Ranke a considerat istoria o succesiunede
biografii cclebre, iar la Iaşi a apărut încă in 1852 Un manual de biografii al
lui Z. Kolumbj. Spre sfîrşitul secolului. situaţia se schimbă î ntrucitva : se
semnaleazăpreocupareapentru agonisireaa cit mai multe ştiri despre operele
autorilor. Aşa Se întîmplă în dicţionarul autorilor saşi întocmit în 1785 de
J. Seivert. Ştirile biograficeşi cele despre operele literare se obţin din documente sau din surse orale, ceea Ce implică caracterul arbitrar şi nosisternatic
al prezentări!ar.
Situaţ.ia se schimbă radical în cea de a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, cînd pozitivismul impune concepţia despre legătura cauzală dintre
biografia autorului şi mesajul scrierilor sale. Acum apare Întîi monumentala
lucrare în 60 de volume a lui C. Wurzhach (1857---1892)incluzînd autorii de
pe teritoriul imperiului austriac, apoi lucrarea colectivă de vaste proporţii
AllqemeuieDeuischeT1iofJraphie
(56 volume, 1875 H)12).Pe baza conceptelor
p ozitiviste se urmăresc cele trei "E" (Ererbtes, Erlehtes, Erlerntes), selectind
elementele de instruire, ereditare, de trăire subiectivă in biografia autorilor
şi corelîndu-Ie cu creaţia lor. Caracterul sistematic al investigatiilor, prelucrarea riguroasă a surselor, includerea primelor informaţii bihliografice remarcă aceste dicţionare,
Concepind literatura ca un sistem de relaţii productive şi de consumatie,
lexicograliiînceputului de veac XX au amplificat mereu partea bibliografică
a articolelor (la W. Stammler, În dicţ.iouarulautorilor din Evul Mediu, 1933
şi urrn., textul articolului este deseori mai mie decît partea bibliografică).
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Aceste adevărate depozite bibliograficeau fost urmate de dictionare care au
Iărgit sfera p reocupărilor : pe lîngă autori au fost induse şi opere, curente,
genuri pentru a reda exhaustiv imaginea vieţii literare dintr-o ţară (ex, dicţ.ionarul lui W. Koseh din 1949).
IntsrpretlndIiteratura ca un factor social dicţionarele din R.D.G. (ex,
cel al lui G. Alhrecht ş.a. din 19();3)includ în cadrul articolelor biografice:
1. ncţ.iuni de încadrare p olitico-socială a autorului, 2. biografia sa în contextul social, 3. evoluţiaconştiinţei sale socialereflectată in operă. Ideea unei
evoluţ.ii individuale, ,.ifterlle", stil la baza tuturor terrtativelor.
Critica "imauenţ.ei textului" readuce, la rîndul ei, latura biografică
(se dau nume, datele naşterii şi ale decesului)şi prezintă pe larg sistemul intrali terar, creaţia literară autonomă (ex. G. V. Wilpert, 1963).Această orientare favorizează desprinderea unor dicţionare destinate exclusiv operelor
(Hauptuierkeder deuischenLiterotur, 19(8) şi a unor volume de interpretări
izolate (ex. seriile scoase în 19M de B. v, Wiese),
Ultima încercare de proportii În sfera dicţionarelor literare În H.F.G.
este K L G (Krilisches Lexikon der deuischenGeqenmartsliierotur,
cel. Heinz
Ludwing Arnold, Munchen, 1978 şi urrn.), Dicţionarul se completează "din
mers", Iiindeditaf pe foi volante, incluse înrnape eu şjne. Numărul autorilor,
limitat la început, creşte,.Iiecarearticol poate fi completat şi revizuit ulterior.
Astfel se evită; 1. caracterul deIinitiv şi imobil al dicţionarelor; 2. sespeei[ică o selecţ.ie"critică" a autorilor, dar şi a scrierilor acestora; :3. se ajunge,
cu timpul, la un tablou foarte. complex al fenomenului literar contemporan.
Subiactivismul selectării "critice" e redus; 1. prin statutul foarte unitar
al articolelor (o pagină biografică, prezentarea operei, tabel cronologic al
v.olumelor.autorului prezentat, bibliografiecrit.ică); 2. prin "nivelarea" ierarhiei "subiective"iniţiale în urma creşterii cantitative a dicţionarului,Distanţa
faţă de fenomenulliterar este mai redusă decît la alte dicţionare, ideea exhaustrvităţ ii nu planează asupra articolelor izolate, tendinta de a sugera tabloul
integral al vieţii literare nu există,
LIVIA COTORCE/l
$i SOHIN.il
BĂLĂNBSCU
Tipuri şi, profiluri de dicţi.onareliterare ruse
Spiritul oritic şi sistematic În aprecierea valorilor literaturii naţionale,
ilustrat de momentul Belinski, Cernîşevskişi Dobrolinbov se concretizeaz.ă
spre sfîrşitul seeolului al XIX-lea în Kritiko-biograficesfâjslooar' russkil:
pisalelej i !1CCll!J/r
(DicţionarulbiofJra{ic
şi critic al scriitorilorşi savanţilorrusi),
proiect monumental al unui dictionar enciclopedie din care au apărut primele şase volume intre anii 1889 şi 1904. Unitară în concepţie şi în maniera
de redactare a articolelor (vmitahi1emonograJ'iide autori, opere şi probleme),
lucrarea lui Veugherov confirmă justeţea opiniei acreditate nu o datil, la noi
şi aiurea, că dicţ.ionarulde autori prezintă avantaje certe ele ordin ealitativ
fală de luerhrile colective. Fări1.audient·himediată în poetica şi teoria literară, rusă sau străinh, a epocii, concepţia forrnaliştilor despre opera ca strucură şi sistem rodeşte În lexicogral'iaanilor '20 şi '30, Ce aduce imaginea unui
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nou tip de lucrare - dicţionarul de terminologie literară, conceput ca parte
constitutivă a unei enciclopedii literare. J niţ.iativa porneşte chiar din interiorul "şcolii formale", coordonatorul dictionarului în două volume din Hl25,
intitulat Literoinmaja eniiklopedija. Slooat' literatnttuţh iEnciclopedia Iiterară. Dicţionar de termeni literari) fiind N. L. Brodski. Cota de interes pe
care această lucrare încă o suscită rezidă în f apLuIcă, pe de o parte, reflectă
stadiul criticii şi teoriei literare de atunci, f oloseşte un sistem cuprinzător de referinţe judicios selectate, ilustrind contribuţiile cele mai de seamă
ale ,,colii formale" şi, pe de altă parte, prin articolul-problemăpentru care
optează, propune o metodologiede redactare lexicograficăce implică abordarea analitică şi vdescrip
tivă a ideii literare, surprinsă în existenţa ei imanentă : în sfîrşit, punctul de interes major al dicţionarului constă In prefigurarea unei "gramatiei" a literaturii, aşa cum o inteleg formaliştii ruşi, ea relev are a modelului supraternporal in durata lui istorică.
Ca replică la dicţionarul lui Brodski, apare initiativa redactării unei
enciclopediiliterare care se vrea o imagine exhaustivă a tuturor domeniilor
ştiinţ.ei literare, sinteză a efortului lexicograîic rus de-a lungul unui secol
şi j u.mătate.
Literalurtuija enţiklopcdija(Enciclopedia literatii), proiectată În douăsprezecevolume, În ideea celor doi coordonatori- V.M. Frice şi A. V. Lunacearski >- se configureazăÎntr-o lucrare lexicogrâricăee are un caracter mixt,
Înglobînd deopotrivă informaţia de istorie şi critică literară (aria de cuprindere fiind universală) şi materialul de teorie a literaturii în toate compartimentele ei. De mare interes rămîne realizareap ractică a acestui proiect complex, cu atît mai mult cu cittexicografia literară europeană nu oferea modele
de profilul amintit. Diversitatea de ton, scriitură şi comentariu critic, purtînd
amprenta personalităţii fiecărui autor, de astă dată, se instituie Într-o calitate
incontestabilă a dicţionarului, iar replica ee se dorea f'ără drept de apel la
adresa f ormalismului rus, în varianta dicţionarului lui Brodski din 1925,
devine, de fapt, o pledoarie sui-qeneris, cu semnul minus, pentru valorificarea fenomenului contestat.
Examinată din perspectiva timpului nostru, valoarea acestei lucrări
se dovedeşte rezistentă şi în compartimentele ee ţin de organizarea materialului faptic, de abordarea istorică şi, mai ales, tipologică a ideilor literare,
de atragere 'in discuţie a unor noţiuni noi ele poetică, neinregistrate de lexicoane şi dicţionare explicative, de maniera eseistică În redactare, ce nu exclude aplicarea stridii la obiect.
Interesul pentru fundamentarea teoretică şi dialectică a Enciclopedici
rezidă şi în acordarea unui spaţin destul de întins disciplineloraferente ştiinţei
literare. cum sînt: filozofia şi estetica, lingvistica şi stilistica, sociologiaşi
pshilogia, metodologia cercetării ştiinţifice, artele plastice şi mitologia,
ctuografia şi folclorul. Tipul mixt de dicţionar Ceimbină profilul .bibliografic
şi de terminologie literară, precum şi criteriul axiologic,în selecţia şi distribuirea spaţiului tip ogratic justifică tip elogia diversă a articolelor; alături
de monografii de autori, operă şi idee literară, adevărate studii ample şi
documentare, se întîlnesc profiluri istorice complete, eu o tematică extrem
de diversă, mergind de la societăţi literare pînă la istoria literaturii unui popor
sau a unei zone geografice,microblbliografiiconsacrate unor scriitoriîn viaţă.
unor publicaţii şi aspecte specificevieţii literare, cum ar fi cenaclul şi boema.

COLOCv.mJl:.,
"DIC'+'!ONARELE
LITERARE"

359

În ciuda scăderilor, impuse de anumite circumstanţe ale timpului, Enciclopedia se impune ca o realizare certă În privinţa concepţiei de articol şi informare, confirmîndviabilitatea, modeluluide articol-problemăce poate fi intilnit astăzi în cele mai bune dicţionare rornâncşti şi străine.
Mica enciclopedie-litetoră(Kratkaja Iiieroturnaja enţiklopedija)în nouă
volume apărute la Moscova Între anii 196.2şi 1979, lucrare colectivă coordonată de A. A. Surkov, revine la dezideratul de exhaustivitate al primei
enciclopediipe care o îmbogăţeşte tematic şi cantitativ, numărul articolelor
depăşind impresionanta ciîră de douăsprezece mii. Opţiunea pentru cuprinderea cantitativă implică .avantaje şi dezavantaje în realizarea echilibrului
dintre analiză şi sinteză. Fragmentarea unor p rohlrne mari în noţiunile componente este comodă pentru actul înregistrării ca atare şi al cousultării, dar
păgubeşte dicţionarul de dimensiuneasintetică, autorii "uitînd", de cele mai
multe ori, să facă trimiteri la ideea matcă.
Nouă şi hinevenită este includerea în sfera subiectelor a unor teme
vizînd relaţiile dintre literatură şi ştiinţă, literatură şi radio, literatură şi
televiziune, literatură şi modelele matematice, probleme ce suscită domenii
ale sociologieiliterare şi metodologieicercetării literare. O Hotă distinctă
imprimă acestei lucrări articolele ample tratînd difuzarea şi receptarea literaturii ruse în ţările europene, articole grupate Într-o secţiune specială din
volumul al IX-lea, apărut anul acesta, grupate în capitolul Traduceri şi
ediţii ale operelor literaturii ruse şi sovietice,unde. un paragraf special este
consacrat difuzării literaturii sovietice în România. Concepbiaşi informaţ.ia
articolului semnat de o bună cunoscătoare a literaturii române, Lidia Dol,goşeva,este de natură să nedumerească,măcar şi prin fraza de început unde
se afirmă că "înainte de 1944 literatura sovietică a fost puţin cunoscută În
România", deşi exemplele ce urmează imediat contrazic, categoric,j usteţea
unei asemenea păreri.
Aspiratia spre rigoarea şi obiectivitatea ştiinţifică duse la .extrem generează monotonie şi scientism rigid, impersonalitate şi didaoticism în suf'iciente compartimente ale lucrării. Deşi îşi propune să adoptf o perspectivă
cit mai cuprinzătoareşi deschisăla tot ee line de literaturii,,Indiferentde z ona
din care provine, noua enciclopedic.literară nu aduce.un plus de interpretare
teoretică faţă de prima enciclopedic la care se raportaază eu obstinaţie,
deoarece cîştigul se datorează oolumului de informaţii acumulate în timp.
Sub raportul profilului de articol, dicţionarul nu aduce nimic nou; la
capitolul interpretaremerită apreciat efortul de a .reconsiderascriitori şi mişcări literare, decenii la rînd trecute sub tăcere .sau înţelese eronat. În efortul
de sincronizare a materialului lexicograficeu direcţiile criticii literare sovietice contemporane, lucrarea îşi aduce uneori deservicii, mizînd pe o p rohlematică şi un mod de tratare ee nu avansează idei noi şi unif'ormizeaz
ă valorile
în formule-clişeu.Fenomenul poate fi observat mai ales în articolele dedicate autorilor ruşi; CÎnd demersul critic se exercită pe valori certe ale literaturii universale tabloul se prezintă altfel, căci semnatarii articolelor utilizează o bibliografieadecvată obiectului, fiind ei înşişi specialişti cu ;renume
în domeniul investigat.
'
Cele două cncielopediiliterare, veri Labileacte de cultură, rămîn, indiscutahil, puncte de reper pentru orice incercare lexicografieă.Ultimele decenii,
.atit de active în eforul de diversificareşi specializarea tipurilor de dicţionare
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încearcă efectul stimulativ al lucrărilor monumentale de tipul celor discutate
mai sus. Apare acum o serie Întreagă de dicţionare din care merită a fi retinute, pentru sugestiile de metodă şi alcătuire ce le eonţin, Teatrolnaja eniiklopedija (Enciclopedia'eatraN!)în şase volume, coordonatede P. A. Markov
(1961-1967) Poeliceskijslooat' (Dicţionarulde termenipoeiici)de A. A. Kveatkovski (19)66)şi Slouor litemierooedceskihterminou(Dicţionar de termeni
literari) (1974),lucrare coordonată de 1.. I. Timofeevşi S. V. Turaev. Ele se
înscriu, de altfel, în contextul favorabil al unor încercări similare din Anglia,
S.U.A., Franta, Italia, Germania, Polonia, România şi Bulgaria.
Enciclopediateatrală, prima încercare de acest fel în Uniunea Sovietică,
Se nutreşte dintr-o viziune elMiI asupra creaţiei dramatice şi muzicale ca
spectacol şi text, din care derivă însăşi coneopţraşi tematica dicţionarului,
cu ambiţia cupl'inderii exhaustive a fe110mellldurteatral în toată c()lYipJe
xitatea sa. Dicţionarul oferă infor'maţdicu privire la problemelefundamentale
ale artei teatrale în secţiunile aria actorului, arta reşizorală, tnnsică, belei,
circ, teatntl de păPLlŞi,leâiJ'[!popular, teatru de amatori, reprezentuiiateatrală,
arta. decoratiuâ (tehnica seenică, scenografia, instituţii teatrale), dramaiurrJie
(dramaturgi, critici teairali, wmpozi[iedramatică), articole despre actori, regizori, cîntăreţi, dirijor!,compozitori, libreiişii. termeni de tehniea baletuhu,
organizaţii şi sociefâţiliterare, studiouri de arlădramaticâ, publicaţii teatrale,
biblioteci,muzee,oraşe cu tradiţie teatrală, toate cu referire la arta teatrală
universală. O comparaţie cu lucrări de profil similar" tipărite în aceeaşiperioadă în Anglia şi Statele Unite The Oxford Companionto ihe Theatre,
LOndra, 1967 şi The Reader's R/1cyClopaedia
of World Drama, New York,
1969 ar pune în evidenţă reuşite indiscutab.ileale dicţionarului tus în domeniulinformaţieişi, mai ales, al ariei decupl'irtderea tot ce ţine de fenoJllenul
teatral, îndeosehi la capitolul .spectacol.Ca tehnică a organizăriişi prezentării
materialului este vrednică de semnalat înregistrarea montărilor de marcri
a.le unor texte cuvaloare recunoscută din dramaturgia universală pe scenele
ruseşti şi străine, ceea ce conferă un plus de informaţie şi i udecată axiologică, tehnică practicată cu interrrritenţă în lucrările':de profil similar apărut«
în alte tari.
Realizările de prestigiu ale pceticii şi stilisticii sovieticeîn studiul versif'icatiei,stilistica genurilor, poetica prozei scurte ia romanului, examenul
Iiterarităţii, al timpului şi spaţiului artistic, r(edHatea lucrărilor f urrdamentale apărute în anii '20 şi '30 solicită un efort de sinteză În lttcrări lexi··
cografice:profilate pe proble.me de p oetleă şi teorie literară. Dicţionarul de
termeni poe/ici din 1966 şi Dicţionarul de termeni literari din 1974 pentru
a invoca lucrărHe cele mai des citate în critica literară sovietică _. nu sînt
niCipe departe pe măsura operelor teoretice care ar fi trebliit să constituie
substanta mate.Tialuluiexcerptat. Ambele dicţionare iau în discllţieaproximal:iv şasfl sute de ten:neni selecta(j dupa criteriul frecverrţ.eişi CÎmpului
!<jrsemnatic. Discutia se păstrează, din pacate, în limihqe conven!.ionalului,
deşi Specializareadicţionarelor impunea o tratare teoretică Jhai temeinică,
menită să cuprindă ideea literară în existenţa ei substantială şi fenomenală.
Lucrările lexicografllorsovictiei rezistă la capitolul ucrsiflcaţieşiîn comentariul apHclt unor realităţi caracteristice pentru liLeraturarusl. Merită apreşiată şi prezenţa unor articole de sinteză poetica indiana, poetica chineză
ci poetica japoneză, separate eumva de corpul ltterării prin gruparea lor
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într ..un compartiment special; ele operează analiza genurilor specific.naţionale, analiză cc se constituie Într-o adevărată scurtă istorie il litcraturilor
respective. Ca modalitate de structurare a acestor capit.ole plasate la finele
dictionarului lui Tirnofeev şi Turaev. trebuie semnalată inserarea de para...
grafe dedicate Unor specii şi noţiuni ,.exotiec" pentru lexicografia . literară
tradiţională. Dacă autorii ar fi anunţat echivalenţele europene, acolo unde
ele existi], capitolele În discutie s-ar fi integrat organic În materialul lucrării
şi ar Li pref'igurat, cu siguranţă, gramatica unorvspecii şi genuri, impulsionind, în acelaşi timp, emanciparea ccrcetărilor de istorie şi teorie literară
de sub autoritatea absohrtismului europocentrist.,
NA.T.4LIA
CANTFMIR
Dicţionare paloneu de scriitori contemporan
i
Pe n[tu dezbaterea organizată de I nstitutul de Iingvistică, istorie lrterară şi folclor din Iaşi propunem cîteva probleme desprinse din studiul dieţ.ionarelor poloneze de scriitori contemporani.
Suh această denumire sînt catalogate frecvent îi! Polonia o multitudine
de lucrări de informare ştiinţifică din domeniul hibliografieişi istoriografiei
literare. Neuniformă este, pe de altă p ar'te, accepţia ariei de contemporaneitate, principiile de periodrzare a literaturii moderne constituind ind o discuţie ,.în mers".
Vom accepta deci, ca punct de plecare, ideea că termenul defeumnen
literar contemporan se referă În general la secolul al XX-lea.
In ordine cronologică,.prima publicaţie poloneză de aeestlip aparţine
bibliograrului, eărtur-aruluiiluminist şi librarului Stefan Dem.Qiy.Albumul
scriitorilor polon.eztcontemporan (1901) pe care l-a tipărit În !)raf,'tllacestui
secol cuprinde numai scriitori. viaţă la acel timp,iar dintre cele lC)f)de
articole, mai mult de jumătate erau dedicate unor oameni dq ştiin'!ă de forrnaţie umanistă, dar şi exactă. Dintre scriitori, în sensul actual al euvÎl1tului,
Demby acordă atentie numai celor ce se bucurau de recunoastere la acea
dată, . deci în primul rînd reprezentantilor curenului realist cunoscut sub
numele de p ozitivisrn, selectind dintre rnodernişti,altfel spus dintre repreze.ntanţ.ii curentului "Mloda Polska" numai 8 autori. (Nu lipsesc însă Kasprowicz, Przybyszewski,Tetrnajer, Zerornski].Cu tot caracterul de popularizare,
Albumul Ini Demby, bazat pe mat.eriale autobiografice procurate de scriit.orii înşişi, a constituit un izvor informativ la care va apela chiar şi Gabriel
Korbut în fundamentala şi prestigioasa enciolopedle Literatura poloneză
(1917·- HJ21).
A doua Încercare de bibliografiededicată scriitorilor contemporani aparţine criticului Stanislaw Lam. Stahilirea faptelor biobil)liografieepe eare o
înt.reprindeîn Scriilori polonezicontemporani(ln22) eru în intenţia autorului
o primă fază de realizare H unei panorame a literaWrii poloneze contemporane. Cornpediulsă.u cuprinde 303 artieole dedicate unor scriitori.sau eritici
literati În viaţ.ă SaII decedaţi după 1918, informaţiile lirnitîndu-se la date
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biograficefundamentale şi la o succintă enumerare detitluri de volume sau
colaborări la reviste. Răspunsurilela anchete, pe care Lam le insereazăuneori
trebuie privite, după cum avertizează specialiştii polonezi, cu un plus de
circumspecţie.
Problema dicţionarului ştiinţific al scriitorilor contemporani, pr ecum
şi punctele de jalonare ale contemporaneităţii sint însă deja abordate de
fundamentala bibliografie a literaturii naţionale Literatura poloneziia lui
G. Korhut, care va deveni un instrument de prim ordin pentru orice cereetător. Astfel, în a doua ediţie a acestei bihlingrafii (1917--192]), În volumul
IV dedicat literaturii dintre 186'1-1914, autorul se decide să introducă un
număr de 84 de scriitori în viaţă (dintre care 28 de poeţi, prozatori şi dramaturgi). Conformînsă tradiţio nalei înţelegeri a ohiectului istoriei literare, Korbut selectează numai scriitori al căror debut avusese loc .in deceniul opt al
secolului trecut.
Temelia unei bibliografiia scriitorilorcontemporanişi () adevărată probă
de calitate o vom afla Însă în noua ediţie a Literaturii poloneze,aşa numitul
Nowy Korbut, Cea de a V-a parte a Noului Korbut apare În 4 volume Între
1963-1966 sub titlul Dicţionarul scriitorilor polonezicontemporani,a căror
creaţie s-a desfăşurat după 1914.. Dependenţa faţă de ediţia Noului Korbui
a impus limita ad quem anul 1950, ceea ce explică renunţarea la o serie Întreagă de tineri scriitori care s-au impus cu precădere în deceniulşase. Aceeaşi
dependenţă a dirijat selccţia, dicţienarul fiind dedicat scriitorilor, criticilor
şi cercetătorilor literari şi renunţînd consecvent lapublieişti. In lumina eiIrelorvdicţionarul poate f'icar acteriz.at astfel: 2 130 pagini (fără introducere
şi addende),826 art.icole (648 pentru scriitori şi critici literari, 178 pentru
istoricişi teoreticieni). Biografiileocupă În total 300 pagini, bibliografiascriitorilor şi a operelor - 1830 pagini. Un număr important de articole sint
consacrate unor institute, grupări şi reviste literare.
Concomitent eu aceste strădanii şi frumoase rezultate, obţinute suh
auspicii academice, in deceniul şapte asistăm la o lărgire a iniţiativelor dIC
procurare a unei informaţii ştiinţifice şi, implicit, a unei hazc bibliografice
privind literatura eOltempQraI1iî..
Un. Dicţionar al scriitorilor polonezi COTltemporrmi apare în coloanele revistei "Tygodnik Kulturalny" ("Săptămîna
culturală") între 19(:i2 1Hfi7,cupriuz.ind224 de scriitori afirmaţ.i după cel
de al doilea război mondial. Articolele sînt alcătuite dintr-o succintă informaţie biografică ce inserează titluri de volume de proză sau poezie, precum
şi piese de teatru neapărute în volum, urmată de textul care discută drumul
de creaţie ..şi problematica operei.
Un Dicţionarde scriitori ceniettiporan
i (1965)adresat iniţial u nor cercuri
largi de cititori a alcătuit Leslaw Bartelski. Lucrarea devine însă indispensabilă şi specialiştilordeoarece,dintre cele (iDOde articole pe care le cuprinde,
302 prezintă autori absenţi din Nowg Kotbut.
Alte d.icţ.io
narevnare înregistrează fenomene.specifice de demografic
literară contemporană, preluind scriitori din Bydgoscz, Gdansk, Lublin,
Poznan, Wrocjaw, Olsztyn,.etc. pot fi de asemenea avute îl, vedere la o discuţie eu caracter metodologie.
Concepute după nor.meleşbiinţificeîn uzul dicţionarelor şi encielopediilor moderne, articolele de dieţionar ale seriitorilor eOIltemporanise aleă-
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t.uiesc de regulă din trei părţi principale: biograma, descriereaoperei (hibliografia subiectului) şi exegeza (bibliografia obiectului),
Biogramele se concentrează asupra preciziei informaţiei şi conciziunii
stilului, nepermiţîndu-şi în acest cadru simpatii ori antipatii, puncte de vedere originalesau fanteziste, cuatît mai puţin vreun "compiexal lui Plutarch",
Mai remarcăm apoi faptul că dicţionarul literar polonez preferă cu
deosebire o anume categorie de fapte biografice, cantitatea lor nefiind în
funcţie de importanţa scriitorului, ci de intensitatea activităţii creatoare.
De aici, scriitori de mîna a doua, dar activi în viata cultural-socialăau uneori
hiograme mai largi decit unii scriit.ori de excepţie'care s-au concentrat numai
.asupra scrisului.
Urmărind III presa timpului unele discuţii purtate asupra acestor dicţionare literare, am reţinut problema metodologieia nchet.eloradresate scriitorilor. Schema lor este de o noutate ahsolută.Aeelnşi gen de a nchetă, ca să
dăm un simplu exemplu, a alcătuit acum mai bine.de 70 de ani bibliogratul
rus S. A. Vengherov, autorul Dicţionarului critico-bioqraţical scriitorilor
şi oamenilorde ştiuită ruşi, înregistrînd adesea autobiografiileÎn chiar IormuIarea creatorilor anchetaţi.
Se cuvine însă a sublinia atitudinea biografilorpolonezifaţă de anchetele adresate scriitorilor. Redactorii S!OWTl
ik-ului aII adoptat de Ia început
metoda unei stricte verificări Iaptice, folosind anchetele numai ca material
suplimentar, în cazul lipsei surselor de confruntare (colecţii incomplete de
reviste, pauza cultural-editorială din a nii celui de al doilea război mondial,
manuscrise pierdute, pseudonime nedescifrate) Sau în cazul înregistrării
complete a traducerilor în limbi străine.
Pe seama scriitorilor au mai fost lăsate unele date de viaţă personală,
educaţie, muncă profesională .sau activitatea politică din anii ocupaţiei
hitleriste.
.
Bibliografia"subiectului",centrul de greutate al .'arLicolelorde dicţionar
In discuţie, urmăreşte descrierea operei în totalitatea ci, pentru a i se..scoate
în relief traiectoria, treptele concrete ale devenirii..Si;re..deosebire de dicţienarele franceze şi sovietice,faptul apariţiei editoriale Incetează de a mai fi
condiţia prirnordială .a înregitrărf bibliografice, Bespectlndu-se cronologia,
se semnaleazădata redactăr-iioperei (relevăm decj grija de a o stabili), tipărirea ei, apariţia în public fără să fi fost tipărită (în cazul pieselor de teatru
sau scenariu ecranlzat), titlurile apărute în pagini de reviste sau păstrate
numai în manuscris. Dorinţa cuprinderti exhaustive duce şi la notarea unor
titluri al căror manuscris s-a pierdut În anii războiului ori care n-au văzut
niciodată lumina tiparului. In jurul unui titlu sînt grupate informaţii privind
data redactării, a primei publicări sau data premierei, a primei editări precum
şi eclipile ulterioare.
Volumele reprezentînd culegeri sînt menţionate prin expunerea cuprinsului, precum şi prin notar-eatipăririlor ulterioare ale diferitelor titluri
constitutive, cu specificareamodificărilorsau adaptărilor survenite. La sfîrşit
se ia act.rle circulaţia titlului în străinătate, după cum.mulipsesc din această
parte a articolului ele dicţionar semnalarea traducer-ilorpe care respectivul
autor le-a făcut: din literaturile străine, Astfel 'structurată, bibliografia
"subiectului" din Sloumik wsp61czesnyclz
pisarzţ; polskich,ca şi din întreaga
Liieraiura Polska a Noului Korbnt devine, ceea ce de altfel îi era şi menirea,
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o unealtă serioasă si indispensabilăde lUC,fU
in cercetarea literară, un schela]
temeinic al oricărei virtuale monografii.
Într-un mod'diferit, Iată de dicţionarelefrancez şi sovietic, au rezolvat
bibliografii polonezi şi problema apariţiilor în paginile revistelor literare.
Sint reţ.inut.enumai titlul revistei şi a nul respectiv (excepţie-se face numai
pentru operele de import.anţăsau pentru cele publicate în ciclu, cînd notaţia
este completă, conform metodei practicate şi de alte d.icţionare literare).
'Modalitatea poate deruta numai În primul moment, deoarece informaţii
complete se dau parţial în hiograme sau în adnotarca volurnelorde culegeri,
atu nci cînd li se ciescrie contimitul.
Depistarea numărului re",:isteiSe poate face însă de către-cel interesat
şi prin co-nsultareaa nuarelor Polska Bibliografia Literacka.
Vom sublinia în corrcluzia acestei comunicări materialul informativ
vast pe care Slownikwsp6lczesngch
pisarzy poiskict:il cuprinde în cele patru
volume ale sale apărute pînii în prezent. Lucrare continuă şi colectivă, sub
auspicii academice,dînd o imagine largă a literaturii poloneze din sec. XX,
dicţionarul seriitorilor contemporani urmează o traditie valoroasă, conform
căreia o astfel de realizare trebuie să fie punct de reper Într-o cultură.
SORINPiÎnvu
Dicţionarele engleze: între austeritate şi sentimentalism
Am procedat la suprapunerea a două interpretări, una românească
şi alta engleză"],ale poemului epiC Troulos and Chrysseydede Chaucer.Vom
surprinde astfel mai adecvat metodologia unui dicţionar de literatură în
tradiţie anglo-saxonă.
Observăm imediat diferenţa de ton. Autorul român, excesiv de personal şi decis ireverenţios, ambiţronează să serie istoria literaturii din perspectiva prezentului şi un dicţionar astfel alcătuitr trebui să se cheme Dictionarul litera/urii eIlglezede astăs! pînă În secolulXIV (data la care a fost scrisă
lucrarea.de care ne ocupăm). Înce grad o operă e contemporanăcu noi devine
preocuparea majoră, ele aici un accent sporit pe axiologizare, de aici şi
aproape inevitabila apariţie a ironiei, pusă IIIrelief de distanţa dintre viziuni.
Considerîndcă un dicţionar de literatură se adresează in primul rînd unui
moment istorie dat şi ahia apoi eternităţ.ii, U11asemenea punct de vedere nu
e inoportun. Oricum,el îmi este util mie, participant la un cod cultural anume
şi dispus să ader la viziunea ce-l reprezintă. Cînd nu o Iac, am probabil alte
motive, extraliterare eventual.
Ajungem astfel la articolul englez despre poemul lui Chaucer. Autorul
Ini va fi ştiind tot atîta psihologieca autorul român pentru a observa, şi el,
inadvertentele din psihicul personajelor. Nu o face totuşi, şi aceasta mi se
pare definitoriu pentru dicţionarele engleze. Aş numi gestul sentimentalism,
*) 1. SorinPărvu,Cliancer
: "Troilusşi Cresida",
,ln "Gronita",
23 mar-tic1979şi la
Catedradeengleză
dinIaşi(cd.),DţctionamlLitcraturţt
engleze
(nepublicat)
; 2. TheOxford
Com-·
paniot:to Enqlisl:Litera/urc,
1978.

365
desemnînd prin el tendinţa de a insista doar asupra latur ilor viabile, trecînd
îngăduitor peste defecLe.Vicarul din Wakefield,de pildă, ilnevoie ar putea
fi prezentat astăzi fără ironii şi totuşi romanul nu e persiflat niciodată in
dicţie nare, Charles Dickens, un romancier cu multe calităţi dar şi cu destule
defecte, e un fel de instituţie naţională şi Il-ar trece de cenzură un dicţionar
care să-I minimalizeze.Exemplele pot continua la nesîirşit : cu acelaşi aer
călduţ şi cu lacrimi de duioşie sînt priviţi toţi oamenii englezi de cultură.
Mai ales ctitorii lor culturali, care, inţelcgem din subtext, sînt şi ct.itori ai
culturii universale. Ne îndeamnă spre o atare generalizare austeritatea mimată a tonului, o anume siguranţă, chiar un, să-i zicem, "complex de superioritate". Austeritatea (,= escamotoare de imperfecţiuni sub masca r especLabilităţii)devine severitate curată cind subiectul e un autor din afara "bătrîuei şi veselei" Anglii. Intervine acum faimoasa politeţe englezească, al
cărei conţinut real sună cam aşa: "Sînt bucuros să constat că tu, deşi nu
englez, eşti înzestrat cu grai articulat". Dobîndim îndată senzaţia că, cutărui
scriitor roman bunăoară, i s-a făcut un deosebit Iavor cînd a fost inclus în
aceeasi rasă cu colegii lui din bătrîna insulă.
Remarcile acestea nu se vor numaidecît pamfletare. Modelul e invidiabil Ia urma urmei şi mă gindesc la respectul nejustificat eu care nu ne-am
dezobişnuit încă să-i privim pe autorii din spaţiul a nglo-saxon, de exemplu.
Avea dreptate cineva să susţină că Erich Seg€!-ll
îi este superior lui Mihail
Drumeş doar îu virtutea etichetei de bes! seller, care se ataşează îndeobşte
la Loue Stori], La fel, Saul Bellow nu-i deloc superior lui Marin Preda, să
spunem. Îl aclarnăm totuşi, traducem, facem minuni de echilibristică să
exaltăm o suhproducţieliterară cum e Darul lui Humboldtşi nu avem curajul
să recunoaştem că "împăratul e gol". O severitate e necesară aici, ca şi în
cazul altor "monştri sacri" străini. Dicţionarulliteraillri[orstrăine În România,
acum in lucru, are a considera i mplicaţiile acestei tr ebuinţe.
*
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pînăla al doi/eaoolum,
dinvolumul
întîi,[curteatenlselcclat,
pentrucrlsîntlucruricarenu inlcrese(!zrl
decÎtstriclaspecialitate,
s-arputeaalcâtuiUIlcompendiu
pentruslrâinâlale.
iVoiIrebuie
se!le punemstrtlinilor
la Îndemină
imaginea
exactă,llI,dctormalâ,
a litera/uriinoaslre.
l. C. ClllT!1\.fL1
:
E bineeliseridicâprobleme
foarleconcrete,
pentrucăteorieserace,darpraclica
nu eloi.,
ilcml11a
ca leal'ia.
in lcgâturâcucespuneacolega
mea,la llItarticolmaresepotdepartajacîtevaparagrafe,
dar celcenu citeşte
În intregime
articolul
greşeşte
in cepriveşte
cercetarea
personalâ
.
.Amascultal
sugestia
câliteratura
şi culturapopulal'â
ar trebuisâ-şiyâsească
maimultloc
În dicţionarele
literare,căar trebuistiexislellItdictionar
detemeşi molive
ale cltltllriipopulate.
S-autăcutllneleobservaţii,
dardicţionarul
luiR. Vulcănescu,
Înciudagreşelilor
salia altor
lipstlri,tipo,qra{icc,
va interesa
oricespecialist,
maialesin domeniul
etnologiei.
TO/Jarrlşul
COllstantinescu
despre
D.L.S.R.
: e ()metodâ,
()viziune
demetodâ,
probabil
crlvatrebuica el să aparâ
Înain/eacelorlalle,
Dictionarele
se potcompleta.
R necesar
pentruculluraromânel
şi lllldieţionaral preseiromâneşti,
pentrzz
ca,docâavem
imaginea
tutururreuistclor,
nedlimsemadeInişcarealitcrarrl,
deistoriaei.
in lc,q<lludi
cucespuneal. [stratedesprebaroc,la noiputem
.vorbi
deelemente
baroce,
dar
niciÎntr-zIn
cazeleJllZ
alifzznctionalitalea,
dercacţizlIlc
la Renaştere,
pecareau avut-oîn occident.
E.tI'Orsgâsisc
şi unbarocpaleolitic,
altulcontemporan.
E o e:cagerare.
E:r:iofil
formeascmrlnâloare,
dar elenu au intenfionaliialea
de curenteuropean.
La noi,elementele
baroce
sînipoateleyalede
culturile
orientale.
in Iileralurâ
barocul
e exa.qeral.
secolul
XVIIarco literatllrâ
de linieclasicd.
S-aucâzltalelemente
baroce
penlrucâ barocl11
a foslconsiderat
lznsemnde modernitate:
ciziar
şi 1\1i1zai
Vitellwl
a fostinterpridal
ca un erondelip baroc
. .Asleptăm
cartealai l. [sirate,care
seanunţăFoarte
interesantâ
şi sepoatediscutain continuare.
l)Lcl.l!iilc
de aici s-au purtai sub
flUrl'ola
Dicţionarului
literatl1l'ii,
opereI
Fundamentalrl
pentrlleultml1noastrrl.Cinsteautorilor,
ciIlstestiinteiromâneşti,
oricitepele.\',,(11'
maivedeadec!llrecincvain soare!
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NICOLAE
CHETU:
Pornesc
dela obseroaţia
căam[osiinvitaţiaicila o Întîlnire
delucru.. 4111
simtitaceasta
maialesÎn momentul
ÎIlcarecolegii
noştridela Institutulde lingvistică,
istorieliteraraşi [olclorşi-auprezentat
comunicările,
care11Ll
au tinutsă strălucească,
darau interesat
tocmaipentru
că eleau dezbătut
principiile,opţiunile,
orientarea
colectimilui
de autoriai Dlctionarulul
Iitemturltrornâ
n«.Şi-au[acut-o
exactl.aspirituldeschiderii
uneidiwtiimailarqicuprivirela aceste
opţiuni,la acesteprincipii,la aceastămetodologie.
Uicţionarulnimeninu poatespunecal-a ,.citit",şi dealtfel
nu existâcititordedicţionare,
()asemenea
lucrareo consu
lţl,fărăÎndoială,
atit.iimaouttimpsâ faco lecturăde sondaj,pentru
a vedea- dinperspectiva
"cititorului",
a celuicarearc nevoie
dedicţionar
---careesteutilitatea
lui,În primulrindutilitatea
în raportcucelelalte
dicţionareliteraredela noi,toalejustificate
În
mâsurain careprezintăo informaţie
corectă
şi un punctde vedere,
111
măsurarespectării
principiilorpe carefiecaredicţionar
şi le-aasumat
.
.4mpurcursarticole
de[olclor
, alteleprivindreviste,
scriitorimari,scriitoritnărunţ
i şi puf
spuneC11
toatăsinceritatea
că un asemenea
dicţionar
ua fi recunoscut
de oriceomde bună CrCdinţăca[oarleutil.Cinenu a Întîlnitun nume,un titludercoistă,trimiterietc.care/111-i
spun
marelucru'1Pentrua lesitua,pentrua leputealămuri,pentrua uedea
relatiiledintreceeaeeafli
acumşi ceştiai,ai neooie
de UItastfelde dictionar,Nu mâgîndesc
numaila specialişti,
deşi
nimeninu poatecunoaşte
la nioelu!
specialistului
Întreaga
lilerotură
română.Undicţionar-tezaur,
caacesta,c unaliatcredincios
al oricuiaregustulculturii.FărăÎndoială
căvorfi observaţii
critice
[ormulate
şi la adresalui,cala adresaoricăruidictionar
posibil.important
f de la ce cotăvor
ţintimaisusaceste
observaţii
deunbunătăiirc
elco
Sepoateprevedea
căeleDorli minime,
dală{iilui
seriozitatea
documcntării,
apeluldirectla surse,neriţicările
atente.
S-a[ăculelogiulanuicolectiv
tînăr,carea lucratfărăcoordonator,
cinevaa norbitÎfwl,
in replică,derolulcolectivului
derevizieşi coordonare.
Interesant
e că lucrurilemergmaibine
cîndnue uncoordonator,
cimaimulti,cîndcoordonator
ii lucrează
eiÎnşişinu .Jndrumă"
numai;
din aţară,de undevade "deasupra".
Ştiudin discutiidirectecu autoriidicţionarului
ieşeancâ
au ţăcutsâ circulearticolele
intreei: [iecareşi-a[ormulat
astfelobservatiile
şi le-aprimitpe ale
celorlalţi.
Miiibunăformădecoordonare
nu uiul,Ea arcşi rolulde a-i facepc toţisa se simtă
solidarrăspunzători
decalitatea
şi lemeinicia
uneiopcrecolecUue
CIIai/eodrat,
nu rcmltînddintr-o
juxtapllnere
doar,de articole.
A scriedespreautoriilIlariÎntr-undic/ionar
inseamna
ll/1.plusdedi{ieultatc
pentrucâ,
pelingâsintezainformatiei,
unuiasemenea
articoli secereo optiurw
in/crpretalivă,
llllpunctde
vedere.
Jn/refen/aliaaneiviziuni"răsunâloarc"
etc.şi ceaa compililrii
celorspJsedealţii,ce drum
TIaalegeauloflliunuias/feldeariicol?Amapreciatin moddeosebit
şi lini.â subliniez
aici câ,
celpuţin în acelearlicole
pe carele-amparcurs,autorii/lllm! urutnicisă ne "ia ochii",niCi
nus-aul!lsalc()ple.iti
debibliografie.
UnpUllcl
deoedae,constndl
fârâ(1ignoraees-a aC11l1llIlal,
dar lriind.rcordonind
ceserctinel/1lr"o
slructurâ
CIIaccente
noillcsubliniaie
ostenlatip,
al/res!!!,
f:i:islâ.Unalt mcritimportanl'
linechiardealcâtl1irca
bibliografii/o/"
elireurnwIâarticolcior
:a
rostnevoiede o ll1uJ1câ
ri!bdâtoarc,
a/en/el,
pentrua lnlâturaapoitacit eroriadcseaperpetuate
multtimpÎ/Istudiide istorieWerarr)
etc.Trebuie
sâ apreciem
astfeldeelorturinespcc/aculoase
ca rezultat,
darcareaşaulceu·etarea
literarâpc un tercnsolid.Bieindicăforţecarclucrează,
11[/
numaila laşi,pentruo cl!ol!lţic
in pCTspectiUt1
a culturiiromâne,
penlrua da sintezelor
şi in/erprctârilor
temeinicie.
Necesitalea
publicării
În limbistrăinea unor/Juncdictionare
delileraturâ
românae limpede
. .4şadeluga
la ceeaceseilllJOcâ
Înmodobinuit,unmoliumaipulindiscutat.Sînicazuriin
tare autoriromânide primâmdrime(Cumi!Petresc11,
MarinPreda)sinidepartede a f'i prezenţila nilJellll
valoriilorrealein dictionarele
literarestrăine,in timpcescriilorimaipuţinimpor/anţicapâtăun loc('xagerat.
])e!'Jtmare
careare,adesea,
şi impliealii
politice.
Dacă1I0iam
punein circulaţie,
pesteIzotare,
în !i·ancezâ,
in Cilgle.zâ
.elc.dictionare
careSrlreflecte
adevârata
scarâa valorilor
(fârâa-i omilepescriitorii
care-- ca Aiiceea
Eliade stubiliţi
Înalteţari, e017Urmâsâ fielegafideculturaşi limbaromânâ),
astreldeanomalii
1111
s-armai produce,
existînd
foldeaww,
pentnI"cititor",posibilitatea
confranlârii.
AşincheiareluîndFormula
criticului
EugenSimion:11nbundicjionartrebuiesă poalâ
f"icrezulpccl1/JÎnl,
])l1t,aşadâu.l/a
: caşi oamenii,
nicidicţionarele
lUIsin/crewtepecuvîntdecU
dupăce,[JlISC
la incercare,
dovedesc
căo maili!.Aici e, cred,rolulediturilor
caretrebuieSil!le·
ji'rcasc!l
de .,intoxica/ia"
Cildictionare,
decompromiterea
ideiide dir:!ionar.
Orieilde multe(dar
diversilicalc
cat()tl1IUIâ)
ar apărea.dacâclear li loatela niveluldicţionarului
ieşean,o astte!de
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primejdie
lUIs-arioi,Să le luămcoleqilor
noştrienergia
necesară
volumului
II al acestuimare
dicţionaral ii/era/uriiromilne.
DAN]vL/(NUC11
S-aridiculproblema
eticiiâiciionarclor,
Ea linedeeticacriticiişi la ora.nctuală
elicaeriiiciie în maresuţcrinţă.Criticaşi istorialiterarăîşi facsinqurertu:«
lor,precumoriceproţesiune,Noinefacemaceascarădeoalori,noiceicarcscriemcriticalilerură.Nu.trebuiesilapeIămla nimenişi stiinoinuim
pc nimenidacăgreşim
în aceastăprioinţă.
(] probleniă
carepriveşte
colectivul
de istorieliterarădela Iaşi: cumva reuşiel, copleşi!
deperspectiva
cultura
l.ă, StlţinăpasulCiIrăsturnarea
in literaturii
careinicruine,
CI1
modificarea
criteriilor
etc.'?FoartebineI Darmaiintiisâ{imlăsat.isă[acem
acestdicţionar!Oareniştenecunoscuţivor[acedicţionarul
'?L-am[ăcut! Oareniştenccunosculi,
critici..istoriciliteraricareau
nişteperspeciine
culturaliza
nle,caresini[acioloqi,
sursoloqi,
vorputeaci facedicţionarul
(le la
19Wila 1951)
? Sintemsiqurică-IuomrealizaI Unvolumcarenu Da[i o suităde prelegeri
la
adresaunuiasaualtuiadintrescriitori.I'omfi acuzatică am ţostculturalicu un scriitor.C(1r
aveaşiei niştemerite
la Alexandria.
I'omarătacâmeriteleau
[os!peplanlocal,dar o Dom{ace,
(] problemă
deeticacriticii:cineintrăÎntr-undicţionar
al literaiurii
romănc
t Lnirăcei
carescriuinlimbaromână.
DacăIn/l'a-- pealtecriterii- Gr, Ţambiac,
mi va j'iguraO. W.Cisek:sauEugene
Ioncsco,
ci EugenIonescu.
cuceeace[lscrisÎl! limbaromânll,
deşipar1easC/'isâ
în limbaFrancezii
nu oafi ignorată,Cinc
e D. Velisson,
carea scris1111
ciclude sonete?A [os!
scriitorbulgar,consemnat
deistoriografia
literarăbulgarii.
BI.arămaspentruclia scrisin limba
română,a trăitaicicaemi!lrant
bulgar,d(;şis-aÎntorsLnBulgaria.
iVae un cazde imperialism
literar!Lafel se vaproceda
şi cu(). W.Gisek,
FraIliJo
Zoltan.Ceeadeei aLtserisÎnJ"omil.neşle
l)ali apreciatcao contribuţie
la deZlJoltarea
literaturii
J"omilnc.
XIItacem/lIldicţionar
CII
litera/uri/oI'din România,
ci un dicţionar
al literaturiiromâne..
*
SILVIA.BU;CUREANU,
euufni de Închidere
Cîteva cuvinte la încheierea colocviului.îmi exprim satisfacţia că aCest
colocviu a avut loc, că a avut loc la Iaşi, că s-a realizat un schimb cl.eidei
liber, deschis, în spirit constructiv, S-au confruntat optimismul cu scepti
c.ismulironic, dar a predominat optica ştiinţifică, lucidă, Îllcrezătoareîn
viitorul dicţionarelor de literatură. Colocviul a stimulat reflecţia asupra
I"Ostuluidicţionarelor în cultura română contemporană, asupra limitelor şi
perspectivelor, asupra experienţeirezultate din munca de redactare ladic ..
ţjonare. Dicţionarul Înseamnflo economieimensă de timp şi energie, beneficiu deloc neglijabilpentru omul modern, intens solicitat, în procesul cunoaşterii, de peisajul foarte variat, hogat şi complex al creaţiei spirituale.
Consideratdrept "a doua memoriea noastră", dic[,Îonarulreprezintă un instrument de lucru extrem de utiI, cu condiţia de a respecta criteriile ştiinţifice
impusc de specificulSftu; cu probitate şi responsabilitate, printr-o judecaU
de valoare obiectivă, rezultată din consensul criticii, Lrebuiesă-1 orienteze
pe cititor, Important rămîne faptul ca dicţ.ionarelesă apară, să se stimuleze,
să se completezereciproc. De dorit ar fi să se realizeze() colaborareÎntre diferitele centre din tară.
Mulţumind c'eloreare au organizat această intilnire şi oaspeţilor, lucră.rile eolocviuluinostru se încheiesub semnul încrederiişi al înţelegeriireciproce

