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Domeniul literaturii comparate, ca disciplină ştiinţifică, este astăzi mai actual 
decît oricînd pe plan mondial. Al V-lea Congres 'al Asociaţiei Internationale de 
literatură comparată, care a avut loc în toamna trecută la Belgrad, a reprezentat o 
confruntare semnificativă între diferitele concepţii şi şcoli relative ia obiectul şi 
metodologia acestor probleme complexe care angajează o colaborare mondială. 
Volumul La litterature companie, publicat la citeva luni după congres, de eminen fii 
comparatistt Claude Pichois, profesor la Universit.atea din Bâle şi A. M. Rousseau, 
conferenţiar la Facultatea de litere din Aix-en-Provence, în colectia U2 destinată ne 
editura pariziană Arnarid Colin lumii universitare, constituie UII, bilanţ critic luminos 
al acestor probleme controvor sate. Voi încerca să confrunt lucrărâle de literatură 
comparată realizate de noi pînă acum cu ultimele tendinţe afirmate în ştiinţa mondială, 
pentru a arăta, în încheiere, cum ne orientăm astăzi. j 

Comparatismul românesc are deja o tradiţie boqată şi valoroasa. Toti cercetătorii 
noştri s-au condus mai ales după îndrumările de istoniografie literară franceză şi 
germană ale veacului trecut sau după şcoala franceză formată în jurul marii publicaţii 
.Revue de Htteruture comparec", de la Paris, intemeiată de F. Baldensperger ŞI 
P. Hazard în 1921. condusă apoi de Jean-Marie Carre şi M. Bataillon. Secretarul 
general al revistei este, de mai mulţi ani, B. Munteano, fost profesor de literatura 
franceză la Universitatea din Bucureşti, acum specialist recunoscut in literatură 
r.omparată. Lucrarea se recentă, Constatites âtatectioues eli Iitteraiure et eli histoire 
(Didier, 1968). face din el UIl teoretician autorizat al literaturii comparate. Tezele cu 
teme comparatiste ale lui Pompiliu Eliade, N.r. Apostolescu, N. Serban, Al. Ciorăncscu, 
Dorothea Cristescu, au fost susţinute la Sorbona. Iar lucrările din acest domeniu 
publicate odinioară de B.P. Hasdeu În folclor comparat, de N. Iorga, Ch. Drouhet, 
D. Russo, N. Cartojsn, Ramiro Ortiz, P. Grimrn, Al. Marcu, D. Popovici, E. Lovinescu, 
P. V. Haneş, P. P. Panaitescu, N. N. Condeescu, 1. RUSIl, P. Caramen, N. Pacon, 
J. Livcscu, G. Călinescu, Gh. Bogdan-Duică, AL Dima, I. C. Chitimi a, erau dominate 
de problema izvoarelor şi a influenţelor, după expresia franceză, de "tili<ltia i 
geneza" operelor llterere, stabilite istoric. Mei recent, Tudor Vianu şi elevii lui au 

1 CI. Pichois et A, M, Rousseau, Lu liiterature cotnpatee, Paris, A, Colin, 1967 
(CoUection U2)' 
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urmărit. in special istoricul ternelor şi al. motivelor şi situarea htcraturn x()mftneti, 
cu specificul ei national, în cadrul htereturii universale'. 

Cum era şi firesc, nu au lipsit nici tentativele de Ior mulări teoretice :;;i met od o. 
Ioqice vasupru hteratunt comp ar atc, aşa cum era concepută de ,?coala .francezii :;>\ dp 
cea germană. Menţionez mal ales volumul La Jittcwlu.rc conuuirc», publicat de marele 
eornpar atist Paul Vc1D Ticqhero, in colectia 1\. Co lin, in 19:3J (ti 4-a ediţie în 1951), 
tradus în romi\ne;,te şi pn:fa.ţat de AL Dima" in 1966; a.pui munue lu l moi recent 
L(1 liltclOiute couiparce <11 profesorului Marius-Prencois Cuyord, în colectia "Qu\' 
sais-je ă" (P.U.E, 1959, de. II, 1961), limitat, de fapt, Ja domeniul francez, Două. călău- 
ze ne via din Amcrica: culegerei! de 12 studii, scrise in col abor e rr-, COwpOf(1!ive 
titeiutuse, metflOd ard oersţiective, sub conducerea pr of csor ilor N. Stallknecht şi 
H, Frenz (Carbondele, 1961) şi volumul Principios ele .Weroium cumpawdu al compa- 
urotunu ,1Jl)"tfU hl. 'lOrdJH"SCll \TCconcnle, EI\J4), 

În ultimii 20 de ani, s-uu produs reacţii vii, chiar vehemente, faţă de metodele 
"şcolii franceze", mai exact europene, ele la Puris, considerată pozitivistă,. redusă la 
ntc.raturuo elllUfihlC ';'1 condusă (le stuu.ul el\.LlUdV (ti lLvoareloL,şi intluenteior, dar 
sprijinită pe un fel de; cosmopolitism nivelator şi străin (le problema cperet,» hle. 
rare ca creatii de artă. Savanţii Sovietici .Iirmunskl, Samar.in, Alexeev, Neupokoeva şi 
Llsb cr q, int<:meiaţi pe ţ;tiin\il mar xist-jeninistă, au corectat concepţia francc:z.ă prin 
ldrgirea domeniului compureust. prin ideea de "interferenţe literare", deci prin r apor- 
turi reciproce între toate ţările, !ii prin locul acordat condiţiitor social-politice 
în receptarea influenţelor. Şcoala americanii, condusă de Rcno \'VelJek, autorul 
volumului New Critic,ismşi al musivei Iucrăr i TheolY of Literat urc, tradusă anul 
trecut în româneşte, a impus O cercetare atentă a operelor realizate prin schim- 
burile internCiţionale de idei, atit.udini, sentimente, curente şi stiluri, preconizînd 
chiar o stilisticii şi () metricii comparată., bazate pe principiile siruc:turaliste. Un 
element comun acestor fecacţii, dadi lăsăm la o parte explicaţia literaturii prin ba- 
za social-economică, proprie ţărilor socialiste, este tocmai revellireu la :.-indin) 
ppereioI, la or9anizmea., structura şi originalitatea lor şi a curentelor nuţionall'. Este 
semnificativ faptul că chiar în Franţe] s·a produs un revirimellt în acest sens. Com- 
paraistul Rone E:tiemble, profesor Ia Sorbona, intr-o polemică. răsunătoare, Compa. 
ra.i:son n'est pos [(IiSUl1. Lo Crise de 1a litlc;r(r[ute compw'ee (1963), a denuntat 5caderile 
metodei europene. Dupii el, noţiunea goetheeană de Vv'elUitewtur trebuie extinsă 
âsupHI tuturor lărilor ain lume, 1TI.ari sau m.ici, pînă in China, .Japonia şi America 
(le ;,ud, dle căror lfdCilţU inenifr: dU precedat iHiesea Europa În uDele idei, ten- 
dinţe $i tuoduri ele expresie. Pe de altii pa.rte, inleresul cercetării comparatlste nu 
se poate limita la factorul emitător. Studiul trebui," să ildîncei.lsc21 în parlkulm 
contribuţia .!ac[o.ru]ui receptor În asimilu[cu IJIganictl a influentei, 'tra.nspusă în 
creatii originale şiu'alionale, Problema priveşt( deopotriv2J. circulaţia interI1Citionaliî il 
curenteIc,t şi a stilurilor, il temclori şi Il motivelor care apnr adaptate şi difcwntiate 
de. la ţarii ']'a tarci, potl1ivitsituaţici locale şpeciflce. ScojJu\ principal nI literatUrii 
comparate este donr o mai bUIlă înţelelere istorkt\ şi estetică <:1 . literalurUo:: Daţi<>- 
nale, considerate. prin compara tie in individualitatea lor particulară. Curentele liie· 
[(lre pf'ivUe ca fenomene internationale, iata una dm temele C0l19resuluiAsocialiei 
Internaţionale de literatură comparată cle la Bel(frad din .1967. 

Această ,,<:r:i'ld a literaturii comparate", care nu s-a rezolvat incă, este marcati! 
prin înmulţlirea lucrărilor teordi'ce, a conferinţe.lor şi el congreselor naţionale şi 
internationale, de apariţia a noi reviste. şi publicaţii,. ca revista comparatstă "Ar· 
cadia" 15.Bonn, de includerea tot mai largă a disciplinei. În programele llniversi- 
tare din lume. Academiile de ştiinţe din Leninwad, Moscova şi Budapesta poseqa 
asemenea institute şi secţii de literatură unJiversală şi comparată. COlegii. noştn 
maghiari au meritul unor iniţiative şi realizari remarcabile, de la revista "Helicon", 
publicatii iCi DelJI(elin Întne i93i)-1944, ca expresie Ci Comisiei internaţionale de 
btorie literară, pînii la volume ca La Iittera!urc comparee en Europe orientale (1963), 
nde aIe Conferintei organizate Ia Budapesta In 1962, culegerile de studii I.iUr:'r(Jture 
!wngroÎse, lWc1'Oture europecnne din HJ6Ci Lilleratwe el Reel din 1967, 
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Comisia Internotională de istorie Iiter ar ă. deveniti:i în 1948 Federaţia Inter- 
naţională de Limbi si Literaturi moderne, cu congrese perriodi ce, a discutat pro- 
bleme capitale şi nevralgice ca : Metodele tn istoria iiierară (Budapesta, 1(31), 
Perioadele din istoria litela.'ă a Europei (Amsterdam, 1(35), Genurile literare (Lyon, 
19:'.9), Literatura 1n ttipot tut ne ei cu mL5căriJe sociale şi politice (Paris, 19S()j, 
Limbile şi liiemiurile moderne în relatiile lor cu attete frumoase (Florenţa, 1951), 
Litetaiură şi ştiinlă (Oxford, 1955), Problema stitutu! şi (1 formei În liietatută (Hei- 
delberg, 1958), Limbă şi literatură, (Licge, 1(61). Istorii; literală şi critica literară 
(New York, 1(64), Realul 1n literatură şi limbă (Strasbourg, 1(66). 

La rîndul ei, Asociaţia Internaţională de Literatură Comparată il frămîntat 
in conqresele ei probleme care se cereau limpezite prin confruntări Şi discuţii: 
:reoria literaturii comparate [Chapel Hill, 1958), Literaturile de limbi ne-universale 
şi raporturile lor cu liternturile de limbi universale, Terminologia literară (Utrecht, 
1961), Nationalism şi cosmopoJitism În literatură, Definiţia tetraenttor relativi la 
imitaţie, originalitate Şi iniluenţă (Fribourg, 1964), Curentele literate ca feno- 
mene internaţionale, Uteratmă orală şi literatură scrisă (Belqr ad, 1967). Pentru 
Congresul Asociaţiei din 1970, la Bordeaux, s-a fixat tema Est şi Vest. Aceeaşi 
organizaţie lucrează din 1964 la elaborarea unui Dictioruiaire international des rer- 
mes Iitteraire« şi a initiat anul trecut redactarea în comun a unei Isto.rii a lite- 
rolurilor de limbi europene şi continuarea acelui preţios Repertoite chronologique 
des 1Iiteraiures rnodernes, (condus de P. Van Tieghem, 1935). Numeroase alte aso- 
ciaţii internationale cu profil limitat de studii cercetează, în colaborare şi prin 
conqrese, probleme ca: teatrul, barocul, Voltaire, Rousseau, Veacul luminilor, 
studii sla ve. ln domeniul nostru, lucrează Institutul de studii sud-est europene, con- 
tribuind la dezvoltarea istoriei 1iterare privită în optioa comperatistă, 

Aceste dialoguri internationale au marcat proqrese vădite în sensul revendi- 
cărilor formulate deopotrivă din Est şi din Vest faţă de şcoala europeană. Tema- 
tica şi dezbaterile Conqreselor de la Fribourq, Strasbourg şi Belqrud, la care am 
participat, au reprezentat () orientare spre un orizont mondlial de cercetare, spre 
baza social-politică a influenţelor literare, o îndrumare hotărâtă spre studiul ope- 
relor literare, privite ca structuri unitate şi vrednice de o analiză atentă pe baze 
psihologice, lingvistice, stildstice şi prozodice, În aplicarea metodelor structura- 
Iismului, afirmate cu autoritate şi În acest domeniu ele puternica şcoală compara- 
bistă americană. 

O panoramă foarte bine documentată Şi critică a situaţiei 'actuale fl studiilor 

comparatiste ne oferă, într-o sinteză oriqinala, volumul deja menţionat La littee rature compcrce, semnet de doi specialăşti Ir ancezt de prestiqiif Claude Pichois 
si A. M. Roussenu. Autorii declară de la Î'llceput: "lrrterna·tiona1ism nu Însearnn;) 
eclectim ... OriCe studiu literar fără o doctrină este pierdere de vreme", De aceea, 
preocup<lrile de istoric literar a1e primului autor şe îmbină cu acelea de filozof 
şi teoretician ale colaboratorului său. Ei se situează .pe deasupra" şcolilor com- 
paratiste de astăzi aflate in competiie. "Astfel, aceste pagini înce;arcă să. reHect(J 
o lege viitală a oricărei critici literare". Consecventi acestor principii, ei operează. 
simultan pe doud, planuri, istoric şi filozofico-teoretic, fuziune fericită de diacronie 
şi sincronie. 

Capitolul 1, Naştere şi dezvoltare, reia istoricul literaturii comparate, ca domeniu 
şi termen, arătînd odată mai mult că acesta, deşi impropriu, a. rămas în circulaţie in 
lipsa altuia mai potrivit. Trraditiile comparatismului datează de mult, dar pionierii 
disciplinei. apar în secolul al XIX-lea, Încă de la 1840, cînd metodele comparative 
di? ,biologie se .aplică în literatură şi în critică. "Primele cuceriri" se produc spre 
sflrşltul veaculUI, la De Sanctis, Hugo Meltzl, profesor la Cluj, Mathew Arnold şi 
M. P?snett în .Anglia, Moritz Carriere şi T11. Siipfle în Germania, Virgile Rossel în 
Elveţia. Dar htE.·ratura comparată ca ştiintă apartine iniţiativelor lui Max Koch 
în Germania, lui Louis Betz, J. Texte, Brunetiere, Faguet şi Fr. Loliee in Franţa, 
rusului Alexandru Veselovski şi lui Irving Babitt în America. Despre 0.5coală 
comPi"lI1atislă se va vorbi efectiv oda,tă cu "Revue de litterature comparee" din 
1921, unde conduc savanţi de autoritate mondială, înconjuraţ,i de o 5plendidă echipă 
12 --- cel. 334 
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internaţională, odată cu pătrunderea disciplinei comparutiste în universităţile elin 
Franta şi alte ţări apusene. Cunoscuta .Bibliotheque de litterature comparee", 
continuată de ,.Iltudes de litter atures etr anqeres et comparces", ca anexe ale revistei, 
depăşesc astăzi 200 de volume, semnate de cer cetătorj de pretutindeni, dar formaţi 
mai ales la Pari s. 

CI. Pichois şi A. M. Rousseau urmăresc apot inflorirea de după al doilea 
război a literaturii comparate, cînd are loc .era conqreselor " diferitelor Asociaţii 
nationale şi a ce1leii internationale. Printre ţările caro şi-au organizat asociatii naţio- 
nale se citează Franţa, Statele Unite ale Amerâcli, cu o viguroasă reactie de esenta 
unlversallstă, structuralistă şi estetică, Japonia, Coreea de Sud şi Alqeri.a, Nu 
au asemenea asociatii, chiar cînd au dezvoltat serioase şcoli comparatistc : Belqia, 
Olanda, Spania, Italia, Germania, Elveţia, Anglia, ţările de Est. Unqariu, U.R.S.',3. 
şi Cehoslovacia posedă şi instituie de cercetări cu acest profil. România este 
tratată sumar, amlntindu-se doar şcoala de literatură comparată "clasicii" cu 
N. Iorqa, D. Russo, Al. Marcu,Ch, Drouhet, B. Munteano şi, .• Alecsandri,apărut 
aici printr-o eroare inexpltcabilă, Printre "noile focare" sînt amintite Australia, 
India, Siria şi Israel. 

Capitolul Sciiimburţ literare internaţionale dezvoltă vechea teză a şcolii fran .. 
ceze, devenită europeană. Se stăruie asupra unor probleme noi, ca rezultat al diver- 
genţelor sovietice şi americane. Cunoaşterea limbilor formează lacum un postulat 
major al disciplinei. Autorii acordă o importanţă deosebită "călătoriilor" şi "călă- 
torilor", ca mijloace de cunoaştere Şi de relaţii iinl!ernaţienale, fermenţi activi de 
înnoire. Ei pun În lumină "colectdvitătile", răsp înmf le culturale unde se produc 
schimburi r odnice, edituride şi bibliotecile, saloanele cosmopolite ca acel al Dnei 
de Stael. Printre "instrumentele" discipllnet se amintesc "lJitwatura tipărită", "tra- 
ducerile şi adaptările", studiate În mod deosebit pentru tehnica şi estetica lor, pri- 
vite pe boze lingvistice şi estetice. Ca "lucrări de .iniţiere" autorii indică volume 
ale unor "intermediari·, după formula lui Paul Van Tieghem, antoloqli cu ecou 
larq şi presa de informaţie internaţională, în continuă dezvoltare în veacu nostru. 
Amintim că, astăzi UNESCO urmăreşte aterst şi activ problema traducerilor dan 
limbi africane şi asiatice, pentru a înlesni cunoaşterea tuturor litereturilor din lume, 

In paragraful Soartă liietută, succes, influenlă, izvoare, autorii dezvoltă tezele 
şcolii de la "Revue de littcreturo comparee ", pe care le depăşesc însă prăn ideea 
de "rezhlente" tnttmptnatc fa,tă de influenţe, prin aceea de "afinităţi" intre scrii- 
tori pe bază de dispozltii temperamentale COmune, de pildă, Baudelairo şi Edgor 
Poe, Stefan Georg şi Baudelaire, Ca element mai nou, se dă o importanţă, deosebită 
factorului receptor; scnittorii, mediul, specificul condiţiilor social-isterice În care 
se fructifica 0' influenţă literară. Recunoastem aici rezultatul pozitiv al confrun- 
tării deLa Congresul din Fribourg în această problemă. Influenţa literară este 
tratată acum ca un "catalizator", capabil să provoace şi să grabească reactii crea- 
teare, fără a Îndepărta pe scriitori de la specificul gîndirii şi al artei lor literare. 
Adesea o influenţă ii ajută să capete conştiintă de personalitatea lor şi s·o mani. 
feste. Un citat din Philaretc ChasIies, de In 1837 ilustrează ido-ca: ,,:popoarele nu 
s,e îmbogăţesc prin ÎlTlJprumuturi fermale, clar printr-o îndelunJa:tă infiltraţie a 
principiilor care reînnoiesc viaţa lor intelectuală". 

In acest sens, se pune UIl So-fin de intrebare asupra formulei fiUlt folositii de 
compamtişti şi tetuşi ambiguă, X şi Y, care presupune apropierea între doi scrii- 
tori cu aspecte comune, mră o precizare dacă este vorba de influenţe sau de 
simple analogii între, 1lIi. Ideea de relaţii Îil1tre literatulile naţienale, pe care se 
sprijină materialul lui M. F. Guya;rd din 1961, e6te completată Cu acea de mporWri 
miii complexe depăşind frontierele a două tări. Dar CL l4ichois şi A. M, Ron;;- 
seau apără :totuşi cu dreptate metodele riguroase' ale erudiţiei franceze, ca.re 
presupun cercetări minuţioase de opere, traduceri, presă, corespondenţă a scriito- 
rilor, memoriI manuscrise chiar şi orice fel de mărturii, care atestă circuLaţia şi 
ecoul international al ideilor, al sentimentelor, al temelor şi al modurilor de expre- 
sie ltiterara. Relaţiile binare, prezentate cu preferinţă ele M. F. Guyard, iau acum 
amploarea unor rapor.turi dintre popoare, ducînd în literatură la .imagini şi 
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psihologie, a popoarelor", aşa cum se oglindesc ele În operele literare, ,uneori c 
greşeala de ?ptlcă EI l:-ge?-d.ei Şi a ,mitlui are s incegă în jurll nţ>iumlor,. greşl 
cunoscute, fie drn mropie polulcă, fIe din prejudecati sau nattonalism ŞOVIn, Sa 
ne amintim Imaqinca .i.diliciî il. Anqltei din Letires ptiitosopbiques ale lui Voltaire 
sau pe acea a Germaniei din De l' Allemagne al dnei de Stael, 

Plecînd de la o frază a lui Paul Van Tieqhem, CfUC considera Ilteratura corn- 
parata Cia "un instrument de înţelegere internaţionadă" , ca "un nou umanism", 
autorii noului volum, La littera.tw:e comocree, discută metodele unei "istorii lite. 
rare \jenerale", "istorie Iitereră internaţională" }a Van Treqhem, devenită 1<1 ame- 
riCani "genefill Iitereture" 'şi o "filozofie a literaturii", l'a germani, .Literaturwts- 
scnschaU", în ţările socialiste, "J.iteratură universală", dominată. de o "şHinţă lite- 
rară", cu filGzofie proprie de esentă marxistă. 

"TopicaM acestei "literaturi generale" se sprijin.; pe criterâi ca gentri1e lite- 
rare" recunoscute, la un congres mondial special, ca mijloace de orqeruzare, pe 
"concepţiile de viată", pe "stiluri" (petrarchrsm, bune, clasicism, lumlnism, roman- 
tism, realism, expresionism, suprerealism, existenţlalism), studiate toate pe baze 
lingvistice; au făcut-o deja E. R. Ci.rtius în La Litterature eUlOpeenn8 el le J'iloyen 
Âge (1948) sau E. Auerbach în Mimesis (1946), 

"Literatura universală", acea w ettuterauu, întrevăzută de Goethe, îşi lărgeşte 
acum mult domeniul, cuprinzînd toate continentele, aşa cum o cerea Etiemble le. 
Congresul de la Frlbourq. în aceste condiţii, trebuie să părăsim criteriul istoric al 
influentelor, depistate după cronologie şi relatii directe, şi să admitem paralelisme 
şi analogii, rozultate între literaturi Joarto îndepărtate, unde totuşi condiţii ana- 
loage au determinat structuri asemănătoare. Cum se explică istoric formele de prc- 
romantism chinezesc situat de Etiemblo înaintea celui european? Iată de ce Insti- 
tutele de istorie literară ale Academăilor din Moscova. şi Lcninqrud elaborează 
acum un mare tratat de Literatură universală în 5 volume, întemeiat pe raporturi, 
interferenţe şi enaloqii Iiterare, considerînd, la. Conqrcsul de la Belgrad din 1967, 
prea redus proiectul Asociaţiei Internationale de literatură compa.ra:îă de a redacta 
în colaboraTe o istorie a Jitetaturilor de limbi europene, formulf\ de altfel confuză, 
.:onte5tata sever deopotrivă de compara:tiştii sovietici şi de cei americanI. 

Prin "li.teratură. universală", CI, Plehois şi A. M, Roussea.u înţeleg o istorie 
comparată a Jiteraurilor, privLte după criterii ,anumite: pe!1ioade istorice, generalii 

literare, concepţii de viaţă şi stiluri, duCÎnd astfel la o "sociologie il literaturi uni- versale", analoagă cu sociologia liter1alurii naţionale, studiată a[tăzi temeinic Ia 
fnstitutulul de Sociologie a faptelor lJi:terare, organizat de Robert Escarpit la Bordeaux. 
Autorii nu-şi ascund rezervele faţă de marile "ansambluri literare" încoroate de 
O. Walzel, P. Van Tieghem, Paul Hazard şi W, Friederi.ch şi faţă de însumările 
destul de vagi 6prijinite pe tipuri e't€rne de cnltură, ca eOllul (substanţă veşnică) 
dionisiac opus eOl1u!Lli apolinian al claskismului. 

1n problema periorJizării literaturii COlllparate, discutată şi ea Ia un congres 
comparoatist franCez, nu se ajunge nidi ,aici la solutii valabile. Se acceptă perio 
dizarea pe curenie literare, deşi ele apar in epoci deosebite n diferite ţăr·L Chiar 
ideea de generaţii literare, studiată de Hen.ri Peyre, esle cOllsiderată acceptabHă 
ca criteriu pe plan comparatist. 

Paragraful Filozofia literaturii i'!l'ată, odată mai mult, ce importanţă are, pe 
plan mondia,I, f,ixare,} valorIi termenIlor de istorie literară printr-un Dicţionar intel- 
national al telme.nilol literari, ca acel care se redactează acum din iniţiative A.LL.C 
Ceea ce amerioanii numesc, după volumul lui R. Wellek şi A. Warren, Theory of 
litera/ule, germanii Allgemeine Litewrwwi.s.sensclwft, noI itn-;;inf' Teoria literaturii 
sau ştiinta literaturii, este în sensul volumului fra.ncez comentat o teorie a !ite., 
raturii', în înţelesu1 dat de noi, Autorii se conduc chia.J' după lYlCl-reI.e tratat m1t8· 
rica:n :al lui 'Wellek şiWarren, acceptat in linii maT! pEmtru. oapHolul Tralarea 
jnt[iru.ec{1 Q operei, în intervenţia )rob!.erneI()r de expresie litel"iJ.ră compar'ată în 
procesul de creaţie (tipuri de stil, prozodie, hnagini, si1ll.holwri şi mituri, genurI 
liteEjre. tr1!.tate corrqJ,ari!ti.,t), Ei J]wi cer îns1J. ca l:i!terartnfa COl1l.paraW să privească 
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de pildă şi legătura cu artele contemporane, analogiile cu curentele şi stilurile 
artistice pe plan internaţional. 

Precizez că, după concepţia românească actuală, aşa cum a fost formulată de 
Al. Dima, în sesiunea specială de la Academie, in iunie 1967 si în volumul Con- 
ceptul de ttieroiurâ llI7Jiversa/ă 15i compcrctd (1967), în jliter aturu comparată se 
studiază desigur arta literară specifică, prin problemele ştiinţifice particulare ale 
creaţiei artistice, limbă, sintaxă, stil şi prozodic privite comper atist, urmărind uni- 
tetea dialectică între continut şi mijloacele de expresie. Dar "filozofia literaturi: 
comparate" propriu-zisă trebuie să meargă mai departe, la esenta artei li tcraro, 
la o estetică a creaţiei, aducînd astfel o contribuţie specifică la estetica generală. 

Capitolul Istoria ideilor ne readuce la paginile cuprinse sub acelaşi titlu 
din manualul mai vechi al lui Paul Tieghem, care credea chiar că literatura com- 
parută trebuie, "să fie golită de ordce valoare estetică şi să primească o valoare isto- 
rică", afirmaţie contrazisă dej,a de şcoala americană, de pe pozdtii structur allsto 
şi de Etiemble în polemica Compatatson n'est pas rcrson. Acesta propunea chiar 
o "stilistică comparată", () "metrică comparată", un studiu comparat al tmaqinilor, 
al "structuri:lor literare", o "poetică comparată", probleme PUs€ totuşi in ecelasi 
timp pe plan diecronic, istoric-evolutiv şi descriptiv-structuralist. 

"ldeiile ,filozofice şi morale", "ideile r eliqloese ", "ideile ştiinţifice", "ideUe 
politice" sînt de fapt aspecte din literatura comparată, dar privite sub aspectul lor 
de creaţie literară, cu mijloace lingvistice şi stilistice. Tot aşa, "tradiţiile şi curen- 
tele de sensibilitate", "literatura Ş!Î artele frumoase", "concept'ele literare" se inte- 
grează în preocupările comparatlste, însă cu rezerva de mai sus, dezvoltata de 
autori in par.aqr aful Pericole şi limite, care ne reaminteste criteriul estetic, aşa 
de important în cercetarea de literatură comparată. 

Capitolul cel ma; nou al volumului este desigur StrucCwalisIDlll literar, pro- 
blemă pusă şi de Sorin Alexandrescu în comunicarea sa, Structuralismut în liie- 
ratura comparată, prezentată anul trecut la sesiunea de literatură comparatii de 
la Academie. Autorii francezi declară de la început că preferă formula Analhă şi 
critică literară structllJCJJlistă. Aici intervine contribuţia necesară în ştiinţa literară 
actuală a lingvisticii, a psihologiei, a sociologiei, a esteticii traducerilor. Aceasta 
ne duce la consideraţia acordată structurii operelor literare ca obiect principal de 
analiză pentru comparatişti. .Asttol, scriu ei, se VOI putea compara opere pe care 
nu le leagă nicio cauzahtato directă, dar care posedă o comunitate de structură 
şi de funcţie". Găsim aiqi ideea analoqiilor şi a paralelismelor, teoretizată de Al. 
Dima Ia sesiunea Academiei deja amin'liiltă. ,,0 analiză g!famaticală şi ,ti1isUcă 
(frecvenţa cuvintelor şi a exprestitorj vcomplcteeză metoda printr-o vedere inte- 
rioară", precizează manualul francez. 

In tematologia, pusti astfel din nou în discutie, după dis creditul care acope- 
rise acum i() de ani acea Sioiffjesc/lichtc, tratată odinioară, e drept, descriptiv, 
fără orizont 7i condamnată ca ncistorică şi ueşttintiiică, fiqureuză acum o serie de 
ceteqoril ingenios clasate în Imaginarul (L'lInaginaire) şi Realul, ca izvoare de 
teme literare în circulatle mondială. In unaqiniu' ar intra; tnit aculosul folcloric. 
tradiţiile populare, încă vii in regiuni ca Scandinavia, Europa Centrală sau Ame- 
rica de Sud. Nu se menţionează aici şi Răsăritul Europei, unde creatia cultă nici 
nu poate fi înţeleasă fără contribuţia folclorului şi fără folclorul comparat. OII'- 
mează fantasticul ltv iese şi miturile antice şi moderne, cu nenumăratele lor reluări 
în literatura modernă şi contemporană [Prometeu, Orfeu, Medeea, Ifigenia, Oedip, 
Amfitrion etc.), Din lumea tealului, privit larg, se reţin tipurile psihologice şi 
soctule, personajele literare (Faust, Don Juan, Alexandru, CC7:ar, Ioana d'Arc, 
Napoleon), lucruri şi situaţii ca sentimentul mortii BaU al naturii, cu toate elemen- 
tele ei, oel cosmic, fauna şi flora, oraşele, situatii oa războiul şi pacea, răzbu- 
narea, peregrinajul. Este caracteristică în acest sens terna Congresului Federaţiei 
internaţionale de limbi şi literaturi moderne de la Strasbourg în 1966. Reaiu! în 
literatUlă şi limbă, und( foarte multe comunicări au dezvăluit tocmai prezenţa sl. 
ruHame a poeziei, a lirismului, a fantasticului, a vizionarului, incluse dialecti.c Jll 
plină imagine realistă C1 vieţii. Cu un an mai devreme, Raymond Jean publicase 
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eseul La Litteroture el le Reel, iar în 1967 apărea la Budapesta un volum colectiv 
de studii Littetature et re el, publicat de Institutul df' istorie literară al Academiei 
maghiare. 

Pe aceeaşi linie structuralistă Se situează Mo[fologia literară, care tratează 
aspecte ca iormele de compozitie (sonetul, piesa de teatru, romanul), în fine, 
genurile literare (poezia, proza, teatrul, romanul epistolar, romanul evolutiv [bll- 
dunqsr omen). Tot aşa, formele de elocuţie sînt propuse ca teme de studii compa- 
ratlste. "Stilul nu-i numai omul. dar epoca, naţiunea, educatia", afirmă autorii. Adei 
intră şi problemele multiple ale stllisticil comparate, pe baze ltnqvistice şi este- 
tice, expresia metaforică, Imaginile, versificatla comparată, poemul în proză etc. 

Ca ecou al tendintelor din "noua eratică franceză", unde fenomenologia lui 
Oaston Bnchelard, psiholoqla lui J. Starobinski, psihocritica lui Ch. Maur on, psi- 
hanaliza lui Ch. Baudoln, sociologia marxistă a lui Luclen Coldrnan, sartrismul lui 
S. Doubrovskl au aruncat lumini noi asupra "lumii irrraqiner e" a scriitorilor, pri- 
vite în adîncime, nu fără destule riscuri, -- ni se indică pentru studiu comparatist 
nea ce autorii numesc Fenomenologia transpunerii literare. Tentative recente oa 
Le Poetioue de Mikel Dufrenne (P.U.F., 1963), La Poesie de Georges Jean (Du 
Seuil. 1966) si gruparea de conferinte Les Cliemitis aciuels de la aritloue, publicată 
de Georges Poulet (PIon, 1967) revelează năzuinţa curajoasă a criticFlnr de a privi 
adînc în lumea interioară a scriltorilor. cIi;.n care se desface, lucid şi laborios, crea- 
ţia artistică. Volumul compnrutist al lui Michcl David La Psicoana!isi nella cul- 
tura italiană (Torino, Bordiqhieri, 1906) dă indicaţii preţioase 'asupra noii optici 
aduse de doctrina freudiană în veacul nostru . 

• Transpunerea literară- este tocmai procesul de elaborare artistică al scriito- 
rului. Din universul său imaqinar, unde lumea exterioară şi cea int erI oară, vizt- 
bilul şi invizibilul, se învălmăşesc adesea copleşitor, el trebuie să extragă o creatie 
limpezită şi definitivă, imagine artistică a lumii lui spirituale. Privite sub acest 
raport, teme de tragism actual, timpul i spaţiul, conditia umană, sentimentul absur- 
dului, revolta, analizate comparetist, pot ajuta o mai justă Întelegere a creaţiei 
oriqinale şi nationale, Pr;,'n :linsocstenţa acordată acestor aspecte, te înlătură ten- 
dinţa comperatistilor amerioani structuralisti de a topi operele într-un fel de uni- 
versallsm, unde structurile, studiate tehnic, suprimă oarecum creaţia naţională. 
Raportarea lor la tiparele structurale universale, în loc să se fefme la caracterul 
popular şi naţional al operelor, nu poate fi acceptată de ştiinya noastră literară: 

Sînt de acord cu locul larg acordat problemei traducerilor în volumul IUl 
CI. Pichols şi A.M. Rousseau. După unele prlviri sumare asupra esteticii traduce- 
rilor, se recomandă despuieree şi interpretarea atentă a acestor "belles Infideles", 
cum li s-a spus odinioară, operaţie usurată astăzi de maşinile electronice, oare nu 
fac fişe greşite. "InfIdelitatea emni,ficativăU, considerată oa "criteriu nou· in 
aprecierea traducerilor, constituie o idee fecundă. La Fontaine, tradu5 de Tudor 
Arghezi, devine un fabulist de tip arghezian şi o creaţie românească. 

Autorii au motive valabiJ'e să trateze traducerea 1e9ată de "alchimia verbului·. 
După un referat prezentat de mine, ca bază a unui colocviu ştiinţific la Cursurile 
de vară de la Sinaia din 1965, cu tema Ecourile operei lui M. Eminescu, şi 
1. Creangă in literatura universală, au intervenit Ia discutii: P. Gsell, fonetician 
francez pentru aspectul fonetic d::n traduceri, psihologul Jean Brun, pentru cel 
psihologic, Ladislau Găldi, pentru cel stilJistic şi prozodic, Alain Guilllermou, 
eminescoJog care nu crede in trladllcerea poeziei şi altii. Iată punde de vedere 
complexe care pot descuraja pe traducători, dacă nu sînt ei inşişli sariitori ,şi 
poeti. şi care pot totuşi orienta pe criticul traducerilor. 

Structuri permanente şi variante particulare este ttlul unuli paragraf care, 
deşi admite diferenţierea structurilor după scriitori, pledînd pentru "un spirit 
de sinteză internaţională care 6ă înlocuiască o retorică şi o poetică pur şi simplu 
cosmopolită", expIji!mă totuşi sper1anta autorllo:r ntr(-o \unitate necesară şIi' in 
"unele principii permanente necesare întelegerii lor". 
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Spirite sistematic el cei ddi oomparatişti francezi simt nevoia să dea o 
definiţie a literaturii comparate, Ei propun două. Ambele reflectă concepţia lăr- 
gită şi adlncltă de astăzi a disciplinei, prin noile tendinte manifestate în ultimii 
ani. Iată prima: 

"literatura comparată este arta metodică, prin cercetarea legăturilor d'e OIlO- 
logic, de înrudire şi de influenţă, de a apropia literatura de celelalte domenii ale 
expresiei sau ale ctmostinţei, sau faptele şi textele literare Între ele, dtstctne sau 
nu rn timp şi spaţiu, cu concii/ia ca ele să aparfină mai multor limbi sau mai 
multor culturi, chiar dacă ele fac patte dintr-o oceeaşi tradiţie, pentru a le 
descrie, a le înţelege şi a 'le gusta mai bineH, 

A doua definiţie, "mai Iapldară", dar eronată, tine seama de faptul că limbile 
de expresie Iâterară formează celule restrînse, oare nu trebuie studiate izolat si 
că "literatura este una din manifestările specifice ale activitătl! spirituale, ale 
omului, ca şi arta, religia, actiunea politică şi socială", Autorii afirmă chiar: 
.,ea poate fi studiată deci ca funcţie fundamentală fără conslderatie de timp şi 
loc", idee infirmată de stttnta literară, pentru că ea nu ţine seama de specificul 
national. Iată textul accstcî defini \:Iii: 

"Literatura comparată: descriere analitică, compuratie metodică şi diferen- 
tială, interpretare sin/etică a fenomenelor literare int etltnav istlce si intercuIturaJe, 
prin istorie, critică şi iilozoiie, pentru a Intelege mai bine literatura ca functie 
speciiică a spiritului uman", ' 

0bserv că niciuna din aceste definitii nu indică rolul literaturii comparate 
în mai buna înteleqere a lltcreturilor nationale, deşi Claude Pichois, în nefenatwl 
său despre Moştenire naţională şi tendinţe cosmopolite ca fermenti literari, pre- 
zentat la Conqresul comparatâst de la Fribourg, în 1964, îşi exprima părerea ca 
orice compar atlst trebuie sa aibă la baza literatura sa naţională, în jurul căreia 
să-şi organizeze studiul asupra. Ilteraturllor străine. Chiar şi alel se afirmă: .Să 
fim mai întîi specialistul Înrădăcinat puternic în autenticul national; restul va 
veni pe deasupra". 

Consecventi cu profilul de manual şi călăuză al colectiei U, autorii adaugă 
un capitol de Sfaturi practice, unde ei înceercă un portret Ideal al comparatis- 
tului, ca iizlonomie si fjziologie, în sensul opticll particulare 'a unui cercetător 
cu orizont larg şi cu pregătire multlâaterală : cunoaştere de limbii străine, Ieoturl 
întinse în limbile de orirtin ă. oreqăttrc istorică, estetică şi filozoftcă, capacitate 
de fi analiza textele pe bază lingvistică, cu dar de intuitie artistică, capabil să 
descopere tnrudiri Şi filiiatif spirituale intre scrittort. 

Ca ilustrare a acestui aspect practic, .autorli încheie volumul cu un tablou 
critic şi selectiv, bogat totuşi şi actual, al insllllmenielor de ordin bib'lioqrafic (26 
pagini): bibltiografii perlodlco, compar-atlste, generale, n-ationale. relative la rela- 
ţiile ,dintre literaturi, la marile perioade de istorie literara; periodice comparatiste, 
qenerale, nationale, relative la relatiile dintre literaturi. la marile perioade de istorie 
literara; periodice comparetlete r sinteze; culegeri de lucrări; Acte ale Conqre- 
selor de literatură cornparată , enciclopedii, dicţionare, repertorii j lucrări despre 
folclor, teme şi motive; biografii universale; cronologie; terminologie literară; 
bibliografii relative la relatiile între Ilteraturtle nationale; lucrări despre traduceri; 
bibliografii pe grupuri de ţări; studii despre călători. 

'* 
In concluzie, micul volum La titteraiute compaiee de Claude Plchois şi 

A. M. Rousseau reuşeşte să cuprindă într-un spaţiu redus un tablou organizat şi 
metodic al problemelor literaturii comparate 'ca disciplină ştiinţificll, obiective, 
metode şi perspective. Aflăm în aceste pagini, scrdse cu un subell simţ al nuan- 
telor, optica cea mai recentă a acestei discipline umaniste, privită, cum o afirm!!. 
autorii, "pe deasupraM şcolilor comparatiste în competiţie. Ei ,reuşesc sa ne ea 
o expunere sistematică şi clară ame:todelor de cercetare, sugestive pentru OTJC 
critic şi istoric literaT, impunînd conviinglltor comparatis.;mul. ca un mod larg .SI 
cuprinzător de fi întelege şi valorifica literaturile nationale într-un context istonc, 
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<JJ1iJli7.ak pe baze structuralaste şi proiectate pe plan universal. Lucrarea constituie 
un adevărat model de sinteză foarte bogat informată şi Iuminoasă prin liniile 
directoare date acestei ştiinţe in zllele noastre. Ea poate servi cu succes la 
orientarea comperattsmulul românesc. 

După sesiunea specială de literatură comparatii, orqanizaW anul trecut la 
i\ca.demie, unde s-au expus 22 de comunicăn, publicate acum în volum, 
\;; după experienta Conqresulud Asociatiei Internationale de Iiteretură compa- 
raU! de Ira Belqrad din acelaşi an, unde 7 comperat'lsti romăni au putut afirma 
unele puncte de vedere personale, s-a impus nevoia de a organiza În f'lne o 
AsocJlaţie românească de literatură comparată. Iniţiativa a obţinut în principiu 
sprijinul Ministerului Invătămîntului şi al Academâei. Urmează să trecem la orga- 
nizarea efectivă a acestei Asociatii care, afiliată la Asociaţia Internaţională, 
lucrînd cu un plan unitar şi coordonat de cercetări, cu rezultate publicate într-o 
revistă românească de Ilteratură comparată şi cu manifestări ştiinţifice pe plan 
international, va putea să ne afirme În competiţia mondială, unde dntervendm cu 
llWle întîrziere fată de alte ţări din Europa Centrală şi din sud-estul Europei. 

Tudor Vianu ne-a lăsat exemplu!l strălucit al unor lucrări comparatlste de 
mare prestigiu: "Revista de filologie romanică şi qerrnanică", "Secolul 20, 
"Studii de literatură univer sal ă", .Anelcle" untvorsitătllor noastre au adus contri- 
butii preţioase de acest profil. însă a Iipsht o orqenizare a acestor activităţi dispa- 
rate. In această muncă anevoioasă de coordonare, va trebui să tinem seama de 
situatia concretă a ţării ŞÎ literaturii noastre, aşezată la o răspîntie Între Est şi 
Vest. unde s-au confruntat, apoi s-au contopit culturi foarte deosebite: cultura popu- 
lară autohtonă, care nu a fost încă suficient valorffioată. cea neogreacă, cea 
bizantină, cea slavă, umanismul apusean cu tradiţia lui atină, urmat de seria de 
curente şi stiluri, de la baroc pînă la formele de modernism cele mai avansate 
de astăzi. S-a constatat că cei mai mulţi comparatlştt români au cercetat mal 
ales probleme legate de relaţiile noastre cu Apusul: Franta, Germania, Italie, 
Anglia, Spenia. Deşi veclni apropiati cu popoarele din U.R.S.S., cu ţări slave ca 
Polonia, Cehoslovacia, Bulqarle şi Iugos'lavia sau cu Ungaria, s-au ceroetat prea 
puţin schimburile culturale întreţinute totusi activ cu ele. Problema priveşte deo- 
potrivă Ilteratura populară din sud-estul Europei şi din lumea balcanică, şi litera- 
tura zisă cultă. Folclcrul răsăritean comparat ere deja la noi cîteva realizăr! valo- 

roase, dar, faţă de obll'gaţia pentru cercetător de a cunoaşte Ii,!k1bi slave şi balcanice, chiar dialecte din aceste regiuni, specialiştii sînt încă desttil de rari. Raporturile 
culturale şi literare cu popoarele vecine au fost iarăşi putin studiate din aceleaşi 
motive. Asociaţia internaţională de studii sleve, congresele de foâcloristică, Insti- 
tutul de studiâ sud-est europene au incitat spre asemenea studii comparatiste, în 
care au apărut şi teme privind legenda unor eroi naţionali români, ca Mihai 
Viteazul. răspîndită pe terltoriuâ slav. Vor trebui dezvoltate lucrări relative la 
istoria ideilor şi a filozofiei, în care limba şi literatura română au servit Ia răs- 
pîndirea Ideoloqillor. Sînt necesare bibliografii ele acestor probleme, alături de 
cercetări prtvîtoars la ţara noastră, aşa cum a fost văzută şi înţeleasă în Htera- 
turile străine. 

O dată cu încadrarea literaturii române în literatura universală, prin curen- 
tele literare naţionale cu aspecte originale şi prin opere de valoare mondială, 
vom cerceta şi contrdbutia noastră directă la liter aturlle străine. Alături de "scriitorii 
români de expresie franceză", există şi cateqoria celor deveniti scrlitori francezi 
ca Tristan Tzara, Eugen Ionesco, Plus Servien, Al. Cior ănescu, Mircea Eliade, Ern, 
Cioran şi alţii. 

La Congresul de la Belgrad, echipa de comparatişti români s-a angajat si'i 
colaboreze Ia redactarea Istoriei Iiteraturilol de limbi europene. Praf. AI. Dima 
a fost coopt,at membru în comisia de coordonare a acestei importante lucrări de 
colabor«re internaţională. La propunerea deJega.ţiei noastre, s-a aprobat crearea, 
î? cadrul Sectiei de literatlră universală şi comp,arată de Ia Institutul de istorie 
ŞI teorie literară "G. Călinescu· din Bucureşti a t1Duicentru de studii compara- 
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tiste, cu sarcina de a elabora lucrări preliminare pregătitoare pentru acea Istorie 
a Iitetoiurilot de limbi europene. Centrul român va prelua sarcina de a redacta 
studii relative la un curent literar european. Cu acest prilej, el va urmări şi alte 
probleme implicite: metodologia llteraturid comparate, periodizarea literetnrtt 
comparate, formarea şi dezvoltarea curentelor literere europene cu aspectele lor 
nationale şi originale, curentele literare româneşti considerate în cadrul larg al 
literaturii unâversale, contributii româneşti la literature mondială (problemă deja 
schitată de Tudor Vianu). specificul naţional ca criteriu de untversalitate literară, 
contribuţia literaturii comparate în crearea unei filozofii. a creatiei artistice, este- 
tica traducerilor literere etc. 

Institutele Academiei şi catedrele universitare vor fi solicitate sa colaboreze, 
prin cîţiva specialişti, la aceste Iucrări de colectiv, la care vor contribui şi com- 
paratişti străini. Conferinţa de literatură comparată, programată de Institutul de 
istorie şi teorie literară pentru anul 1969, cu invitaţi 'Străini, va însemna o dovadă 
că ne-am înţeles rolul de cercetători Într-un domeniu de mare răspundere; vom 
afirma totodată o concepţie românească de literatură comparntă, sinteză ordqinală 
Între tradiţiile disciplinei şi ideologia unei ţări socialiste hotărîtă să-şi studieze 
ştiinţific literatura naţională, făcînd-o cunoscută şi peste hotare 2, 

2 După tipărirea acestui text, au apărut două volume care .indică un revlrlmcnt 
promiţător pentru organizarea şi orientarea comparatismulul românesc. Studii de lit- 
ra!uIă compataiâ (Bucureşti. Editura Academiei, 1968, 294 p.), publicat sub ]'(dact1U 
prof. univ. Al. Dima şi praf. univ. M. Novicov, cuprinde cele 22 de comunicări pre- 
zentate de cercetătorii noştri la sesiunea organizată în 1967 la Academie de Insti- 
tutul de istorie şi teorie literară din Bucureşti, 4 comunicări din acelea expuse la 
Congresul A.l.L.c. de la Belgrad şi una la Institutul "Maxim Gorki" din Moscova. 
Iar volumul deosebit de valoros Principii de literatură comparată al prof. Al. Dima 
(Bucureşti. Editura pentru literatură, 1969, 257 p.), este prima lucrare românească 
originală de sinteză asupra metodologiei acestei discipline, privită aici sub optica 
nouă a ştiinţei marxist-leniniste şi a problemelor specific naţionale. 


