
"" 
GONDA, . The &Wayajnas (KaujihasiUra 60--68. Translation,Introduclion, 

Commentary]. VeMI1delingen Der Koninklijke.Nder1andSe Akademie van Wetten , 
schappen, AFD: Letterkunde. Nieuwe Reeks-Deel, LXX1, No. 2, N.· V. Noord- 
Hj)IIandsclîe Uitgeveis Maatschapplj, Amsterda,1965; 461p. 

simple ale 
d.er ind.i- 

valoar.ea lor şi l.a 
eiS-llu .pus într-o 
s-au aratat foarte 

ceremonîHe Şi 
Winternitz, 

cu privire 
deces etc,). (M, 
p. 51). 

Cartea cuprinde , prefata (2 paq.], introducerea (61 pag.}, traducerea (40 p.) 
cornentarul (318 p.), la care se adaugă: addenda, un indice general, un indice 

senscrtte vst un indîcede pasaje din .tetesanscrite, 
In prelata cărtii sale Gonda vscrto : 
"Imi dau . seama deimpedecţiunile acestei traduceti ŞI ale comentarului. 

(p. 6)., Am această carte. ..în primul rind pentru a da generaţiei mai tinere 
un instrumentşi,În al doilea rînd, fiindcămi,.aprodus,. incă o dată, o mare 
plăcere" (ib.). 

Kaufi.kusuUa, de care se ocupă autorul, tratează, ca şi celelalte Gihyasutra \ 
despre ritualul .casei. insă e mult IMi amplă şi contine . şi cele mai 4Il1ănunţite 
indicaţii pentru indeplinirea acelor r ituri vrajă; pentru care erau folosite imnu- 
rile şi Iormulcle . din Athervavede, Kau§ikasulra .este o completare foarte 
rmportentă vle Atharvaveda-Samhhi7 şi un izvor .nepretuit pentru cunoaşterea vră- 

indiene 2, • 
irnnurite de vrăjitorieflin.l:\tlţarvpveda de vrăjitorie ale Iite- 

r ituale, mai ales acele din Kaus:ikasiltra, primele inceputuri ale ştiinţei 

medlcmei şi a plantelor medlcinale.. căci, la la alte. popoar.f tot astfel Şi 
doctorul vrăjitor a fost .primul ,1 

Gonda spune: "In această pnblicaţie,doresc aţragatenţia 

colecţii de riturt curioase" (adIcă Sav(J.yajna, adhy jjya VUL 
Cu privire Ia aceasta autorul citează cuvintele Iui Caland : 

şi un sinqur pasaj, trebuie. prelucrată întrlilaga operă". 
; "M-am· silit scot lnevidenţă Interdependenta 
sfint") şi stura ("regulă concisă, manual de reguli"} 

prezintă un interes real e intraductibil în vree 
(p. 9). ,,0 «literală" care nu încearcă ".să pătrundă în înte- 

e tot atît de nesatisfăcătoare ca J;;i o «interpretare filozoHcă,., ce nu 
pe dep)iude faptlil1e elem.entare de gnamatică" (jb . .): 

privire Ia cQmelltatiile indiene Conda$pune; 
bine, părerile învăţaţilor cu privire din ele, diferă mult.· Pe CÎnd unii 

r1'liîll;'71r'M. vechilor i1iterpreţi indieni, 



nimic 
limităm 

"clică "jertfele 
Riq-v eda 1491) 

şi slăbiciunii. minţii 
du.p&., ce- un. bărbat 
.cale, studieze o ramură 

de Gondi.i, nu putem 
comentaruluL· De aceea 

despre savayajn(ih. 
'tV orlerbuch zu'm 

Sornat.mri,k;' [Ib. n. 4). 
depăşi limitele 

'Do1:rivitci." (31). "Se 
sau identică ClI 

dincolo de existenta 
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putin dispuşi să adopte peretrezele şi lor" (ib.), "Dupa cum se va vedea 
l1in' comentarul meu, eu am citat nu' pasaje din comentatorii vechi, chiar 
şi atunci dnd fost imposibil să-i urmez" [ib.]. "Valoarea operei lui Ke.sav.'l 

f:f,..lS:c:! cum Zaubetriiual, p. V). Cu toate im- 'f ei, ea s-a uoveuu mare [ib.]. "Nu m-arn ferit de a con- 
de cite ori a fost si comentarul asupra Atharvavedei atribuit lui 
(p. 10). comentatorii indieni sînt adesea' enacronloe, 

aptul că ei "'cil,,";,, texte vedico credinte şi păreri, despre 
CE! s-au ivit, ele, într-o epocă mai recentă" (ib.], 

iu comparativ al mantIa poate fi de mare folos pentru 
c9\:J.erirea sau lămurire« Jnţelesului, şi aplicarii De aceea, am dîutat' in 

. ·multe. note să citez pasaje pl:'i':" numal pentru întregi, ci şi pentru ,părti din ele şi pentru grupe de (p. 11). 
"Capitoluj\/m din Kauj ikQS IT/ra tratează 

de cult numite sava" 
traduce acest cuvînt prin "dcr ljp(esste 

;,Indrenii vedîc! 
dipei umane norma'le, 

jertfă este, 
jertfirea' ei, 

lumească' (38). 
"Orezul, nu e. menţionat. ·nici.odată l{igveda, se Iace 

. adesea în Atharveveda, a' căpătat -o importanţă crescîndă, din punct de vedere eco- 
nomic şi ritual, atunci cînd vechii arieni s-au răspîndit peste o mare parte Indiei 
de nord şi au trecut de o civilizaţie Încă Indo-europeană la otciv illzatie veqeta- 
iiană, Este lesne că hr ană (crezul] il ajuns curînd să ocupe 
CIoc 'în era. un ingredient important al unui cnru-, o 
'; mincare de orez otc. si oferit in variate OC1!zH#, 
. ., "O'ri de cîte !>repară 'pilful de jertfă), cI' tntrebumtează boabe 
întregI orez, un caiu«, hran;1i, a fost luată de zei, atu,nei 
dnd 'E'Hm, gata face acum jertfitorul., ,; cauza est., 

că, .. 'oiezl este 3, 4 (42). "i'n precripţiî1e referitoare la {]l('nu-ul 
slrămosilor, laptele' si orezul fiert in laptE! (pllaful) sînt echivalente cu carnea de 
vacă; aceste trei articole dE! hrană s·atisfac pofta răposatilorpe Un an", (Manu .3, 
271) (lb.}. Pilaf).!,l figureaza printre alte o.biecte prin care sp cîştigă bunăvointl1 zei- 
IOf, ca:. flori, tămîie . 

Mai tîrziu, a' pilaf sau'lapt prevesteşte ,dobîndirea de bani (Jagadeva, 
SvapnaC;fntămaţti, 1.30) ("Piatra filpzofală a viselor" ,,(;.heia visurilor"). In ge- 
nE'ralboabe de ai:!l.lc noroc. (Ib . .'1, 126), porintele celui care, în vis, ",e urcii pe 
(} movilă de OU!/.. s vor tIb. 1; 85) (45). "O mîncare de era of,rită lUl. 
rlUm,i zeilor şi preotilor, ci şi oaspeţilor:' p. 48), Pilaful facE' din feluril.. de 
rilJncare cu ospătaţi brah'l:nanii flb.). 

"Multe din enumerate i'n Kaufixaşlitra' se în jurul unui animal 
03). i,Fiecar( ·Iluim\l.l oferit (cajrwq... atît el şi el putere 
prim .. Astfel boul de jug. "e :;spune dar că e Indra" 6;4). 

tu ,;ăli comentar, Gondtl .. ·spur;.: intre altele: "mefihdjanana 
ritual prin care. Sp ,credea că mintea pusi! în 

187). 



11)7 
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tecepiul signum, etc.); datlvul e intrebuintat i pentru a indica obiectul direct 
al unui verb care ar fi subinteles: "0 portie pentru, adică pentru a 
pe Itidra" 242) .. Nu fi dl" cu această interpretare a lui Gonda. 
exemplele mai sus avem elc'-a cu functii fundamentale ale dntivu lui, 
ŞI anume; datIvas r:ornmodi (dativuI "pentru cine ?i" cînd e vorba de o 
per"oană, şi datlvul fin &lI (al scopului), "pentru ce ,cînd e vorba de un lucru. 
Deci, ind1aya este' un datîvus commodi ("pentru Indra"], pe cînd este un 
dativ final ("reatril ' 

Uneori amhele şi al scopului, se pot efla in aceeaşi pro- 
pozitie, ca in Gonda (p. 367); indram; " avardhayann , 
ahaye hdmavă u (R, V, 5, al, 4) "ei l-au întărit pe Indra ... pentru a ucide balau- 
rul" (!it. "pentru balaur, pentru  "pentru uciderea balaurului"). Primul 

dativ (ahaye) "pentru balaur") este un dativus Incommodr, al doilea dariv (Mntavâ 
"pentru ucidere") este un dativ fina). Dativul ahay,€: se poate traduce foarte bine 
printr-un genitiv; y. Ttlai sus; "pentr.u uciderea balculului", Gonda e de altă părere 
';ii spune ef\ nu trebuie tradus dativus (in)commodi prin genitiv [ib.], 

La p.366 Gouda' că genitivul, poate exprima si ţinta sau scopul, ca in 
exemplul următor: svadliitir vanânâm (R. V. 9, 96, 6). pe -care-I traduce: "an ax! des- 

tineti in iell Irees"("topor destinat 'j:lentru a' doborî copaci"). In realitate vânijnâm 
este un gEnitiv 'posesiv, lnsă genitivur posesiv .poate avea Ioerte multe nuante, după 
mtelcsul cuvintului în genitiv şi al cuvîrttului de .care depinde genitivul, In exem- 
plul citat, în '10,: ,de, "toporul copacllor" trebute să, tr aducem prin "topor pentru 
'eopaei", fiindcă ,a:;;a cere' uzul nostru. Un geniti:v al scopului tiU e mentionat in gri:!· 
matiei, ci numai daHl/,ul scopului Iv. 'mal sus). 

",Cînd un imperfect e coordonat cu alt ,timp trecut, el poate indica nH numai 
o actiune simultană. ci şi unei precedentă, Jmperfectul in sine nu indică anteriori- 

,.'tatea, ca şiaoristul; numai juxtapuncrea ,celor două' idei şi forme verbale in doui'l 
,propozitii succesiv( creează impresia de anterioritate' sau de simultaneitate într-un 
,context anumit" (p. 413). , . ' 

PerfEdul poate expriulil, În aceltişi timp, trecutul ::ii rezultatul În prezent, ca iH 
"unllătoaff>1p exemple citate de Gonda: babbzlva "a devenit, şi 'acum este'! (p, 208): 
, (llruhuh "au urcat" (şi rămîn acolo)" (p. 249). fi vivesa pravi§ya t'artate 
(,,intrlnds află", ffaintrat ::;i fi{' aJlă") (p, CI. insă \'\'hitney, op. cit. § 823. 
"De cele mai a'desf;oriperfeciul are un inteles care nu se poate deosebI de prpzent 
din p,mctuJ de' vedere al timpuluj': 

Gonda întrebuinţează cînd denumirea de .pluralis ex,tensjvu, (p. 242, 279), cînd 
p0 aCf;f'i.l de plUToJis (p, 2r)O, 254). pentru acelaşi fa'pt gramatical, anume 
plmalul în loc de singular, care se· găseşte ml'll ales Ia poeţi (plural poetic), Haver5, 
dtat df> Gonda, spune: intensive!' Pltl1'a1, Un astf(;]' de pluta! de piJd, tamcltlsÎ 
,,Întunecîmi", citfll de Gondn la p' ,242. ef. at. tenebrtte, , . 

yaei yat (quodcumqw::) Gonda spune c.ă poate Sd' însemne; "dnd (dacă) 
si , Cil t,x(mplu yaj ja-yati tasya la! (Manu. 7, 96) (p" 196). IllSă în te. 

aici nu estf, "cînd dacă) dncva", ci: ("ceea) ee ClH.;ereşte cineva. aceea 
e li lui". ,,' " 

La p, l66 stă I relaiio/lis: ("Z/jiJehOriglieil,,) în loc de r;,Ge.n. des Bel re fis " ). 
Greşelile de tipar sînt putine, fată de marele număr de p<tgini. Iată cîteva of 
mantHlB wl11'cll ,lwc1 a}ready. translale,d (p. 8): lipseşte been după hod: haei 

been, '_., R. iich (p. 119). în loc de B. Delbliick. _.. Unguasa nsclitica (p. 137), 
în Joc de lin sansi:riticQ, '10 diIicrcnt syntactic relalions (p. 181), in loc de, 
two d. fii. 1'. rbal-appositive,s adjective (p. 198), în loc de; verbalapposWve Q, - 
f,asmi"!sc1d adhislhăne (p. 355), hl loc de: kasm1lscid adhişţhăne, âhave' (p. 367,), 

loc de: dhave. 
Dar errarc' hu;manum. Studiul lui Gonda 

.it:rifiştL In CE' savanhll, 
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la "'<""'"'' 
sur des 
ncIs" 
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turîseste la 
numai in 
său se conturează 
tică, fără de care 

Evoluţia latinei populare este privită 
discută cîteva generalităţi referitoare In definirea 

pentru cunoaşterea 

fl1 doilea capitol c,:rji:"::l,S..t 
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in capitolul alpatru.lea se 
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de latină populară : sintaxa 

Veikko Văănănen l;<JLecU.d 
fără ca să acestui 
urmă, susţine unor 
tubet-tuier ). 

Privitor 

serie d:l(P. ll:.eg!. nu le il 
de restul 
romeniz ate 
se va afla 
teritoriul 
De altfel, 
VI-Ie1l 
Il Mihăescu 
1960, p. 295 
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in cartea lui Văănănen aflăm ca element nou (J selectare bine discernută 
proobleme încadrate in nenumărate bibliografii, cit şi o prezentare cît se 
sisretnatică, De pildă, tabelul general al vocalisrnnlui Iatinesc cu evolutia 
tardivă diferită de la baza unor idiomuri romanice Inscrie o 
simetrie atribuie materialului [) sisternatizar e extrem de didactică, 
detaliată a sistemulul vocalic, metoda de prezentare este tot cee seiecnva. 

se urrnăreste Iizionomla vocalelor probleme cum ar fj: 
drtîcu];ţje, sitnatia diftonqilor şi a vocalelor 111at, sincope, proteza şi aîereza. 
Intr-un paragraf discută vocala a, autorul. însă, cu afirmaţia: "pa" 
de cnanqements , (p. 35), deşi se pot găsi în lnscriptll exemple 
sporadice de a lui în 13, fapt cale se parc 
fenomenul generalizat ulterior în franceză. 

La p, 42 se observă cii sincope [vocalică) este un fenomen eminamente 
popular sau familiar. că Jimbajul cotidian, obişnuit, este mai lesne 
acelui minim efort, economii de articulaţie, dar fenomenul tine totuşi 
evoluţia tardivă il latinei şi el trebuie, subordonat, În primul dinarnizării 
accentulut. Iar pentru regiunile in care sincope vocalică s-a produs exceptie, 
am putea presupune că accentul avea o calitate intensivă mai pronunţată. 

Trecînd Ia. consoane, autorul se opreşte, ca la vocale, asupra unor fapte 
mai semnificative. Printre sccstea. un loc nu lipsit importantă îl ocupă evolutia 

. labiovelarei surde şi sonore (p. 53·--54). Se remarcă cu justeţA situaţia diferită, 
care o prezintă Romania, în conservarea sau neconservaree acestui sunet. 

Socotim Însă că ar fî fost necesară o prezentare istorică a faptelor De altfel, 
Discutînd "consoanele gemînate, se notează ca observaţie generalii că Romania 

il simplificat această stare d(" iapt, cu excepţia centrale şi de sud şi 
sardei (p. 60), Totodată, constată că lichidele geminate au persistat mai mult; 
sella ) v. sp. sieI/a, n, sp, silla. rom. şale (p. 60), Cu toată etimologia nreşită a 
româT!t'scului şale înregistrată de autor, afirmaţia acestuia rămîne viabilă. Adăuqăm 
faptul că evolutta Iu! 1 geminat În limba română urmează două căi: vocalizere 
în cazul in care grupului consonantic respectiv îi urmează un a ') ii, şi simplificare 
atunci cînd elementul succedent este un e: în orice caz, evoluţia aceeste diferă de 
aceea a unui 1 simplu, rotaclzet fără exceptie. Situatia este identică şi pentru 
call'goria nazaleler. Conservarea pînă tirziu il il împiedicat închiderea 
unui a sau unui e precedent (annum an i genna geană). 

Interesante sînt notatitle cu privire la final, în special consideraţia că lipsa 
. consoanet respective (in texte) nu este condiţionată de actuala repartitie 
a sa (p. 71). Poate, însă, s-ar fi cerut aici (în momentul respingerii 
Wartburg, cum că vestul aniei l-a menţinut pe s final datorită 
literar) un comentariu mal bogat în trimiteri bibliografice ŞI o j m;tilk;re 
a propriei poziţIi. 

Cel de al treilea consil.crat studiului cuvintelor, urmăreşte pe aceeaşi 
linie. probIE,matic<t a modificărilor survenite în latina populară, 
de factori psihici expresivităţii unui cuvînt), sOCÎnli, ,tnki, scJhirnb,liri de 
geilS sau de Urrnărindu-se cuvintele sau abandonate datorită expre- 
sivitătH sau nonexpresivităţii, adesea situaţii statistice ln urma 
cercetării unor texte populare, fapt care o anumită stare de mai 
Exen:fplele merg, însă, la dublete siuonitnice, uneori concurenţa are loc 
mai mult de două cuvinte, aşa cum se cu res-causa, la care s-ar adiluga 
51 lucru" (p. 81), păstrat în romZfnă; O au capul-tesla, os-bucca 

Discui<lbi1ă rămîne etimologia * pittinus: a:t:bl!;1 cu 
l1H"'Il}1<1 de a-I de logudore:iml pithimlU De .:ă 

nu s-a imbil" romanice ffiînd cu 
1 românesc al acestuia. 

ctlvintelor foloeşte, Ci:! şi celelalte capitole, un material bog.'1l, 
populare. Nu Întotdeauna se fac, însă, preciziit! in legătură cu 

sau Jitu <it unor· asemenea formaţiuni în. limbile romanice. Mult pn!- 
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lUi . Vasile Alecsandri de Sfatul administrativ al Moldovei in 
. din. Franţa. 
Corespondenta pubUcată esteînsoţW\ -de interesante note, cuprinzînd scurte 

lămuriri despre evenimentele la care se' referă scrisorile şi despre persoanele men- 
tiomite în ere .. Volumul se încheie cu trei indici, conştiincios întocmiţi, dintre ca*? 
indicele de nume este deosebit de util. 

corespondenţă ni-l înfăjşe(\ză' pe VaSUl'! aşa cum îl cu- 
şi din numeroasele documente, deja tipăr ite, relative la 

natură, cu gîndul mereu la MirceşU, se preocupa, chiar 
t\,::l:f;;\ să nu fie tăiaţi copacii din celebra luncă pe care r, ornament" al acelei regiuni; avea şi cultul prieteniei şi, 

ivit, el a dovedit că un prieten leal pe al căţui devo- . 
oricînd; însufleţit un sincer patriotism, el avea oroare 

şi dispreţuia' pe politideniide meserie ; era dezinteresat în 
sotia. lui purtînd grijile' materiale ale gospodăriei; s.e exprima 

ă in limba franceză şi, ceea ce 'pe atunci era foarte rar la' noi, 
ÎUVăf,f;S€ şi limlja €'ngleză. .' , 

Scrisorile luiVaslle Alecsandri, al. căror text este reprodus în volumul de 
confirmă aşadar cele <;ce ştim deja din alte Izvoare: Ele nu cuprind informaţii 

mare Însemnătate. Ele aduc Însă noi contributii pentru unele amănunte din 
h'()ClrAIiA marelui poet sau din istoria politică a României după 1860. 

privire 1<1 "notele" lămuritoare ale j>,1artei' Anineanu semnalăm cîteva orni- 
siunl şi erori. .' 

Astfel, referitor' la colonelul Iancu Brănlstearm, vărui lui Vasile Alecsandri, 
Marta Anlneanti J;1U cunoaşte data naşterii sale (p. 27). Or, precum a arătat Sever 
Zotta, în documentata sa lucrare La centenarul naşterii lu] il asile Alecsandri 
1821-1921 !laşi, 1921, p. 48), colonelul Iancu Brănisteanu s-a născut în 1821. 

Despre'Alexandru Ion Ghica, "fiul cel mai mic al lui Ion Ghioa", Marta 
Anineanu indică anul 1865 ca fiind anul naşterii, însă nu poate preciza anul încetării 
din vÎ(jlţ1î (fi 87). In Genealogia lamiJiei Ghica, lucrure întocmită de răposatul inginer 
Ion Ghica cit! la Eforia Spitalelor Civile din Bucureşti (manuscris în păstrarea nepo- 
tului său Grigore Ghica, cercetător ştiinţific la Academia Republicii Socialiste Ro- 
mânia), găsim informatia că. Alexandru Ion' .Ghica a murit in 1940 . 

. Mihail Pherekyde, fost ministru al afacerilor străine, fost preşedinte al Adunării 
deputatilor şi al Senatului, n-a Încetat din viaţă în 1928 (p. 18), ci în ianuarie 1926 
("Monitorul oficia]", DezbatHHe Senatului, şedinţa de la 30 ianuarie 1926, p, 17) . 

. 'Vornîcul Vasile Alecsandri, tatăl poetului, n-e murit in anul 1852, cum Indică 
Marta Anineanu (p. 245), ci la 3 august 1854 (Sever Zotta, op. cit., p, 10), De 
ill.tmilteri, chiar în volumul ce recenzăm se află o lungă scrisoare, adresată lui 
Ubioini de către poetul Vasile Alecsandri, in care acesta precizează că moartee 
tatălui său a avut loc în 1854 [p, 151 şi p. 157). .' . 

Greşită este data de 1826, rnentionată de Maria Anineanu ca fiind aceeu 
cînd vornicul' Alecsandri a devenit ,,,membru în Obsteasca Adunare a MoI· 
dovei" [p. 245). ştiut "Obişnuita QţJştească Adunare" ,1 fost infiintată prin 
Regulamentul Organic şi R.egulamentul Organic al Moldovei a intrat in 
la 1 ia-nu arie 1832. . 

In scrişoarea ia ,mai 1881. Sihleânu care citat într·un pasaj 
la dezbaterne parlamentare şL ale' căr.ui discursuri Alecsandri le considera exţrem 
el.. plictisitoari:', nu profesorul universÎ.tar Ştefan Sihleanu, cum crede Marta 
Allin ci Sillleanu, politician din Foc$1;lni. In i'ldevăr, la data aceea 

'tîrstă de abia 24 de ani şi nu·fă.cea parte tlin parlament 
temeinică, el a avut la bază .universitare făcute 

Ca om politic - ela fost director finanţe ,şi secretar 
Ministerului îmrăUimîntului  el a intervenit rate ori în. discutiile publice. 
pe care le·a rostit. fie in calitate de pU:l;!edintE' al Ateneulni Român. 

a.ltă· calitate, fost intotdeauna sobre', Nu este deci posibil ca el să fi fost 
acel SibJeanu, pe Alecsandri l.a citat ca Un exemplu tipic al parlamentarului 
limut, Alecsandri s-a. referit desigur la AI: Sihleanu, care a reprezentat judetul 

172 



CRITICA 'şrBIBLIOORAFIE 173 

în 
timpul 

ce este inexact. 
Departamentului 

a condus 
el Vil 

Putna in Adunarea depl1taţilor încă din timpul domniei .lui Cuza Vodă, Fost vice- 
preşedinte al Camerei în: H176', ales deputat al colegiului al II-lea din Judetul Putne 
la alegerile generale din mai 18792, Al. Sihleanu, la data scrisorii lui Vasile 
Alecsandri, era un membru influent parlamentului, fiind preşedi11tele comisiei 
Camerei care socotelile statului El lua adesea cuvîntul in decursul dezbe- 
terilor . 

Despre Urechiă, care este amintit de 
scrisoare de la 29 f881, Marta Anlneann afirmă 
Al. L Cuza, functia ministru al instrucţlunii" (p. 49, nota 6), ceea 
Sub domnia 111i Cuza, V. A. Urechiă . n-a fost decit director al 
cultelor şi instrtu-tiunti publice. în care calitate este însă adevărat că 
Ministerul în scurte perioade. cind lipsea titularul 4 •. Abia la 10 aprHit? 
fi numit pentru prima oară ministru al cultelor şi iustructiunii publice 5, în 
de la 29 mai 1881, Vllsfle Alecsandri se referă tocmai la acte recente ale 
llrechiă, pe (tire acesta le săvîrşise fiind ministru. . 

Wilhelm Kotzebue, menţionat intr-o scrisoare din 1883, n-a fost cOlls111 al Rusiei 
la Iaşi" cum sustine Marta Anineanu [p, 64, nota 4). De altminteri!' acceesi 'eroaI" 
o găsim şi "in [lÎCţionarul enciclop",dic roman (vol, III, BucureişU,, 1965, 38). 
Consul al Rusiei la Iaşi în al cincilea deceniu al veacului trecuţ Carol 
Evstaficvici Kotzcbue, frate 'al . lui Wilhelm Kotzebue, Amanunte ambii 
frati aflăm memoriile fostului ministru de externe al Rusiei, Carlovici 

cu ei se înrudeatt6, 
volumul pe care-I recenzăm (p, 111) este publicata' de la 17 

iulie 1871, prin care Vasile" Alecsendri "-a demisionat din Academică 
Română, dezeptobind excese1e latiniste. 'intr-o notă, Marta Anineanu sustine 
această demisie a' rămas "m7;ă . <::onsecinţe", întrtjdt Alecsandri a continuat.' 
'Participe la şedlntele Academiei". Realitatea .însă este alta. Demisia lui 
Alecsandri a avut urmări, după cum reiese din, 'Procesele-verbale ale 'Sclc!,eUitii 
Academice R()mih1€, publicate în "Analele'! el. '.., 

In adevăr, îndată ce Societatea Academică întrunit în sesiune ordinară, 
la 2 august la71 ,A. T. Laurian, preşedintele ei, cp'Ull:icat hotărîrea luată de 
Vasile Alecsandri1. Membril .prezenţi au amînat decizia lW pînă ce "delegatiunea" 
Societăţii Academice va prezenta; co;nform regularitentului, raportul e( genepll 
asupra activităţii' desfăşurate în intervalul dintre 5esiuni!l; La 12 .,august 187),. 
secretarul generalI. C. Massim il cîtitacest raport, în care, prfntre altele, era 
rnentionată şi demisie lui Vasile Alecsandri?: Două comisiJ ati fo" atunci f;!esem- 
nete . prima dinacesle. comisii avea să examineze gestiunea fi 

comisie avea să cerceteze celelalte puncte din :raportul dIJInprtţ:"U din AL Odobescu, N. Ionescu Iasii' Hodoşl0, această· i, 
privire la dlHnisia, lui Vasile părerea 
nu-! . erau cunoscul:e, dar care desigur trebuiau 
îngăduiau marelui poet .,a mal. face parte din Societat,ea 
Ea CI so(:otit nec('sar 511 wbliniezC' că Societatea 
zeloasd de it aveit in sinul oi pe scriitorii români' 

George D, Nicolescu, Parlamentul român, partea 1. J9l)'3, p.' 2;;9, 
"Monitorul oficial", Il m.ai 1819, p. 2522. 
"Monitorul oficial", 25 noili1mbrie 1880, p. 7661" 

. Dan Derindei, Guvernele .11.1,1 . Alexandru Ioari' Cuza 
miniştri, . "Revista Arhivelor", II (1959), nr, 1, p. 147163. 

5 Dimitrie Costescu, Fazele ministeriale In România, Bucurf!şti. 1931J, 6 T.he education of a IUssian The memoirs of Nicholl1s . K,!rio')vi'C(1 
Giers, edited Charles and Barbara Jelavich, tjnivEirsity' of California Press, 
Herkeley aud Los Angeles, 1962, p. 214, . . 

7 "A:nnalile Societăţei Academice' Române", IV (1871), p. 1. 
a lbid. ' 
9 lbid., p, 2, 
 Ibid" p. 17, 



bunii lui prieteni Ioa 
imbunătăttseră 

bbţiIliln,c! sa i dea denumi- 
il contribuit 

filologice cnre 

.serie Il, tomul L p. 8, 

acest omagiu adus bardului 
demisie interventtă, ca. Vestle 

SO.chtalţii Propunerea a 
Amintim că, printre 

)iia'r:e aflau pe atunci persoi'lrtede Ue6JiUCllltllS, Chesles s.a. 13. 
avut nici o înriurire asupra lui Vasile 

lucrările Societăţil Academice, 

Academice Române", IV (1871), p, ]2,--,77, 
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poesies rownaines, traauttes el! VeI'! ttancaie par 
BnlxeIl (-'oi-I'arils, 1902, p. XIII-XIV, 

româneşti ale lui Ub1cini, Cluj, 1932, p. 9--10: 
(;, Alecsandri, povestea Ullej vieti, Bucureşti, 1925, 
18, 24 25, 
Dictiottnaite univeJsel rie« (;flnfempolains contell/ml tou/es les persoltnes 

rlOtabJes de la France ei des pays etrallgers. Biblioteca Institutului de istorie şi 
IHbeoJogie din IaşI un exc:mpldf din ii cincea edilie a acestui dictionar 

1880). 

1871. 
il fost făcut chiar de Academia Română. 
mai 1&79, ea a adoptat' o propunere, spri- 
Dimitrie A. Sturdza, potrivit căreia Vasile 
M,eJchisedec, care se retrăseseră la diferite 

sa participe din nou la lucrările ei 1", 
Vasile Alecssndri şi Titu Maiorescu au luat parte 

chiar il doua zi la mai Hl79] la sedlnte Academiei 15. 
este clar că demisia din tli71, contrar celor afirmate de Marta Anineenu, 

d avut consecinţe Vasile Alecsandri abia opt ani şi-a reluat Jocul 
printre membrii Române, 

Scrisoarea către reprodusă la p. 14&,-152 după a ciornă nedatată 
aflată printre RppubJjUl Soc.aliste Romanie. eSk de mun 

ceea ce nu ştiut Mana i", n;neunu, in 1902, G. Benqescu, ' 
a carui posesie era pe atunci originalul, a publicat unele pasaje in introducerea 
la volumul. conţin ind pastel urile lui Alecsandri traduse în limba franceză 16. 
După cum il arătat Olimpiu Boitoşl?, scrisoare, care cuprinde o amanuntita 
autobiografic a a Iost i de G, Boqdan-Duică în lucrarea sa consa- 
crată vietii lui ; textul ei a fost tipărit de, G. Cardss în revista 
"Floarea soarelui" (u-rele din lulic--decembrie 1928)_ 

Intr-o notă 153, nota 1), Marta Anineanu declară "nu se ştie in ce 
scop a fost această autobiografie, pe care Alecsandri a trimis-o, pnn 1856--, 
W57 lui Uhicinl. Or, Olirnpiu dovedit pc bala informatiilor ce 
i-au .tcst astfel comunicate, hiografia lui Alecsendri inserată In 
"Dictionarul publicat la Paris, în 1858, sub directia lui G, 
Vapereau 19, 

Exceptind erorile semnalate în această recenzie, "notele" Martei Aninennu 
conţin ';iUri exacte şi foarte utile. Ele lămuresc pe cititori asupra persoanelor 

să mtnutescă atit 
de la Mirceşti. 
Alecsandri să fie 
fost În 
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Bucureşti. 

1965, 144 p, 

critică 

CInc, SI1H13UOGRAFIE' 

Constantin C, 

Scrisori 
41. 

HălcE'SCILl, Opere, IV, Corespondenta, 

C. CĂLINESCIJj V'asIleAlecsandrJ. 

va, 

să 
Precum am arătat la volumul 

ale lui Vasile sale de că],ă!()f.Îlc, 
bihtatea să cunoaştem mai bine marele poet, prin 

Sa. decit volume cuprinzind frînturi 
ar fi. preferabil se publice, Într-o 

deja tipărîte, cît ŞI cele inedite, 
procedat deja În acest mod 
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şi este incheqată intr-un tablou viu, in care amănuntul 
cu descrierea, nelipsiti! de- unele insistenţe savuroase 

a mai tuturor călătorfllor poetuluI. Atitudinea criticului 
omul !\lecsandri "",,te clnd tIna sobră, cînd alta, aceasta în cele mai 

!inută critică insolită care ar putea pe cititorul neavizat. 
mai sus devin un fel de axă Il demonstratiei biografice, un mobil îll 

destul de inegală a poetului care, fiînd "un om atît de fericit 
de marîJe ei tragedii" (pag. 39), n-a avut, desigur, "nici capacitate 

"P'i!'Clllllltn,'ă şi nici răgazul de medita asupra structurii marii art!?" [ib.]. 
"Om atit de exterior" (pag, 41 l, "nmHumit de sine", "foarte simţitor la lauda cea 

mai c(}îlvenţional&" (pag, 39), s-ar spune, altfel. cam superlicial în toate. Alecsandri' 
este, "in realitate", - seri", G, Călinescu - "un scnttor viabil" (pag. 421 şi un mte- 
l(,c1ua1 "neostenit" "actiune.a patriotică". 

Unghiul de fiind stabilit, analiza artistica il cr eatiei Il lărgeşte consi- 
derabil cu comentarii sintetice care altemează între observatii de o rnare finete şi exae- 
titate şi o severitate care paIe (l.[ cobori uneori pe Alecsandri Într-o zonă ce poate 
inspira şi oarecare Incertitudtm asupra viabilităţii sale ca poet. Probele acestei viziuni. 
critice detaşate de judecata c,omună sînt cuprinse, mai întîi, În paginile consacrate 
lJoillelor (1842- 1843), cu atît mai mult cu cît unele de ordin estetic for- 
mulooe (jiei tind şi l care par a facilita că în comparaţi!? cu 
PO'l"tH generatiei i ar fi derizoriu. 

Sintetic sint analizate şi Pasfl3IwiJe care "reprezintă o lirică a liniştii şi a Ieri- 
cirn rurale, un horatiamsm" (rag. :55), remarcabilă rămîntnd, la poet, "intenţilli dp il 
glorifica mUllci'l; agricolă" (pag. 56) Într-o perioadă "CÎnd [el] începu să simtă mai ':1.1 
tanc voluptatea tr indăviei" (pag. 55). Dacă aici Alecsandri. este "un imitator" al lui 
Virgil, .Iames Thompson s.a, (v.pag, 5u). şi-i înclinat spre Idilism, amendat de critic 
fi'tră reticente.. tn I.egende şi Legende nouă. care "înseamnă o etapă hotărîtoare în 
poezia română" (pag. 77), poetul stă "sub semnul lui V. Hugo" (pag. 69). In eeeste 
poeme, notbiJe. prin "laturea pIcturală" şi pasiunea pentru monstruos şi colosal, eri- 
ticul delicoperă. pe drept cuvînt. cele mai multe şi mai rezistente frumuseti estetice 
ale poeziei lui Alecsandrt, măsura acestui talent spontan dispus' prea adesea si! "Im- 
provizeze", 

De o tratare largi] şi delinitivâ. beneficiază opera draznatică a 5criitorulm. Se 
desprind, cu acest pri:Iej, nu numai influentele vodevilnrllor Irancese şi comieul Ieftin, 
ci şi elementele v1abih, (ex. accente precarageliene) care sint aici mai numeroase 
decît 'In poezre. După opinia lui G. Călinescu pot timpul Iorgu de la Sadagura, 

cu Chlriţa, Sînziana şi Pepelea, "C!'la mai şi deci cea mai valoroasă 
natlonală (pag. 95) a lui' Vasile AJecscmdri. ca şi Ulltimele sale creatii de anver- 

gură, dramele' Despot-Vodă. Fint1na Blanduziei şi Ovl'diu (acestea din urmă tratea71l 
.. drama omului de geniu").carc "aduc un progres de adincime neaşteptat" (pag. 102). 

DIUmele Pagini af€!. microruonogr",fiei "asIie Alecsandri cuprind o succinti'j, lim- 
pede adînci!. anallză d' prozei scriitorulUi. "poate cea mal durabilă parte ai ()perei 
sale 111), cum credea G. Jbrăihanu, în care ni se relevă, pe rînd. 'Ca un 
.. r'8D'Drl:er &uperi(l!' ''', C·i.'! ,,11U pilsio!l8it de inedite", ea "un pictor stră- 

ex.otiSD:le", c dotilt eu vervă şi balzacian in descrierea mte- 
urmă parte il. studinlul, critică este ridicată mereu 

,",w'"",'.,"' Ci'l!l'e lasă loc unor noi internretări prin }aloa·· 
le degajă. Se observi'! opera lui Al'ecsandri, de altă 

acum, mi mai explicată, atît de stringent, biogmfia S'! din care criti- 
cum am văzut, atîtea motive p<mtrll a în sens realistic, portretul 

Pe data aceasta, criteriul estetic cu acela istoric intr-o 
de,,,chi<l'e nOI şi fecunde perspective operei .,bardului" 

şi În TaIP lea noastră. 
în jurul dtorva idei microlllOImgrafia descrisă aici arnpli- 

fkă substant1aI, documentar şi interpretativ, capitolul respectiv din Istoria !IteraluriJ 
române, propunînd, in contemporooeitate, o imagin!? demitizată a lui AhccandrL Inrli· 
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teren! dacă cititorul obişnuit este 
actd5til viziune critică, studiul .reprcziirită 
operei lui Vasile Alecsandri si 

dinamice, a creatiei acestui .,rege ilIl 
în panteonul literaturii române. 

în 
şi 

diferentiate 
şi a locului 

l'li/zai Drăqat: 

VALERIU RtPEANU, Il Iahuţă şi epoca sa, Editura pentru, literatură, Bucuresti. 
1966, 357 p. 

lui 

Valeriu Ripeauu întreprinde studiu) şi operei lui Alexandru Vleliută 
după ce, în anii trecuţi, il îngrijit o excelentă editie de Scrieri alese .1 
ale aceluiaşi autor. Cartela urmăreşte tonflg:nri;lrp;(l nu numai CI. unui portret ['ir.Îc şi 
moral al scriitorului în interdependenţă cu opera' sa, ci a ("pOcii. în care Vlehuta CI 
trăit şi il ! V. Ripennu porneşte .de la pcemi.s.n, intru totul. că persona- 
litatea celui care .a scris 1907 are' atH'a interferenţe cu literar ii şi culturală a 
perioadei dintre 1880 şi 1920 încîtslngura posibihta,tc d", a puncte de 
juste şi în acelaşi timp noi, faţă' de ceea "'-il scris pină acum, o dă impletirea 
il datelor oferite de o viată mod'.:'stă şi de o activitate inchinata fldE'văruJui eLI eveni- 
mentele reprezentative ale epocIi deja indicate. ' 

Vlahută' este "un caz", prin I;'!(;oul scrrsujui 
in care d fost receptat după aceea,' pînă în zilele W)",tft', 
c.ele mai de seâfInă nume ale literaturii romane. 
qenera,ţii manifestarea unei. ati!ucl1l1.i o 
.şi demnă. Ecoul puterniC al !ideii enlin,es.ci<ce 
sentimentalism şi lipsită de inventie' 
însotlte de o melancolie tulburată uneori 
lui Vluhută, limpede, trecînd de la" naturaltsm 
vietii, cu aţenţLa îndreptată statornic spre ""U,,,q, 

." va avea în centrul· ei, pentru prima dată în 
Publicrstica sa, treapta de trecere 
nu vor fi Întotdeauna bme venite), 
iute de roate, scriitorul era un animator. un 
mător cald şi generos .al celor ti.(leri. ' 

Aşa se face că în epocă şi chiar după Vlnhută va fi pentru mulţi un artist 
model, <.il judecata de valoare va. fi făcută cu îngăduinţă clar cu bună 
credintă peste inegali.tăWe de ordin estetic ali;) f!(;ri:;u].ui său, pe care istoria 
lttcrară nu le mai poate ignora. 

Metoda pe care antoni!' monoqrafle.i a lumini} 
Vlahută pe toah: fat"tC!'Je ei şi in .intimă cu f'reamătuJ SOCli.!4 şi 

al timpului, putlnţe de' a IPi,r.n: .trei fire esentiale, şi anume \fLata, opera, putinţă V. R cu rezerva că efortul făcut 
pentru a-i asigura ha obligat tot aHt de necesară, P'€J1- 
tru flSpOtctul" stilistic' al De ,Ii eea, a urmat în bună 
part'C el;empllll' t",iilinescia'u, cultivÎl::td p<Jsiunea dOCllID"ntar plin de sem- 
nificatii, lucrarea sa ar fi avut de cţştigal prin atentă şi consecvenlă a. 
siei potrivite, clare, prin evitarea :reluărll unor fără strictă necesitate. prin 
degajarea textului de _materii'l!hil informativ, multe an,prisoseşte. 

Biografia scriitorului este urmărită exegeza opNPf intreprinsă simul- 
tan şi explicată În fUJlcţie de momentul de direcWle sociale 5i 
est.,tice ale. tunpului, cu atenţie: si. în inimi]e cititorilor de 

1 A. VIl1uţă. Scrieri alese, Ediţie înqrijWj, ;;,tueJiu introductiv, note, comentarii 
şi bibliografie de Va],eri'u RîpeaIlp, voI. J'-III, Bucuresti, 1963, ' 

12 -- <d. 1/ 



V. Rîpeanu, AJexandll1 Vlahuţă şi sa, p, 184, 
Ibidem, p, 17. 

4 Ibidem, p. 19. 
5 Peutru viaţa culturală a Bîrladulul, v, şi: Gh. VUlbie, BirJadul cultural, Bucu· 

reşti, 1938; Iorgu Iord"Hl, Al. PhiJippide, BucUTestl, Hl37; G, Ursu, G. Ibrdileallt! şi 
Birladul, Fălticenî. 1939; G, Ibrăileanu, Amilltili din copilărie şi adolescentă, în "Arfe. 
vărul literar şi artistic", 1lf .• 81:!1:! <'90, HJ37, 

6 V. Rîpeanu, op, cit" p, 
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DozC!d"Ci.! materiilJlului f<lptic relevă .o latură mai putin rezistenta a metodei d 
lucru preferată du V. Rîpeanu. Scriitorul este urmarit lUni în relatiile sale sociale. 
prin apartcnena şi rolul SdU In acesta, se dăltuieste un 

il, împietrit, pe cere in preportie cuvemtă. flma" 
df' loc de ale vieţii particulare il scrtitorului. Sînt trecute sub 

tllcere sau palid trai, re'latUlc IamiIierc. raporturile dintre Vluhută 
$i copiii săi, multele străinătate s.a. 

Pe neooservi'Ilte, aspectul unei pledoarii disimuuu!ă cu qr eutate 
Pamiliarlzet cu epoca cu p(rsonalitat8a lui autorul 
nu se poate obiectiva şi în scrisul său tendinţa de  totul, de 
judecăţi de valoare dreptle' (opiniile lui Călinescu, Perpessrcrus despre Vlhn"4) 
aceee aprecierea estetică este reil!iziltil de V. sumar, plecînd nu de.; Ie operă, 
cum Cir fj fost potrivit, ci de la ,condJtiile în care aceasta a fost cre util. Anahz.a supra- 
solicită pO€:tÎa socială, cîteva din nuvele şi romanul Dan, adică partea C€d mai rea- 
.uzatâ 1;1, unei opere mult mai vaste; pentru rest este s:i.llgur8i formă de apre. 
ciere. In explicarea "liniei siuuosse" urmată scrtttor in evolutia sa ideologit:(j 
monografia nu poa:[,e depăşi stauLul enuntului simplist : Vlilihută il fost unul din 
aceia care TI-aU ulei furtunilor, nici primejdillor. pierdut din inr-a- 
pacităW sale de a înţelege ee {O'rţă colosală < istoriei i-ar fi dat să-s: 
afirme din plin idealurile şi democrattce pînii atunci" inel,' 
afirml:ltiI ale explicabile tot prin a găsi, deşi VI&lwţij nu 
avea nevoie de ole, circurnstante ateuuant«, sînt discutabile. Asa, spre 
exemplu, se sustin următoarele; "drucă privim oă Bir lndul nu 
oferea pe atunc! un mediu prlelnic dezvoltarii unui cu un mai larg, 
Atmosfera acestui tîrg de provincie nu era de loc aptă sti genereze' mari eldllluri spirt- 
tuale" ". Dar mai jos, V, Rîpeanu notează că "incepînd din această pt>rioadă, Vlahuta 
îşi va forma două din principelele sa,le convingeri pe plan social şi ]jtterar. Prima, atltu- 
dinea Sia antimonarhică ... Aici, la lIceul din Bîrlari, Vlalwtă il aflat emoţion,3nte tradiţii 
unioIJ;Îste" d. PI? atunci, la li.ceul din Bîrl1!id, renu:mH în toatii Moldova penfru profesorii 
sili, predau Ion Popescu, Stefan Neago'?, Stroe Panaite Chcnciu, Demelrie 
Mafheescu. Col'egi cu Vlahutâ au fost, arltîi, PhlJippide, Paul Bujnr 5i 
N, Petraşcu,. Mai tIrziu, VOT învii!a P!rvan, C;, lbrăileanu, Raicu Ionescu--Rion 
ş,n. Tn !R70, la Bîrlad apafe ziarul ", Îlt H3Rl nPaloda" care lTlai sub 
couducere<l, lui G, Tutoveanu îşi va atentia P'2utru iiU'raluriL Tot aicI, apărf>iI una 
din primele reviste pedagogice BirJadul era aCf!!l 'V:reme un centru cuI" 
lural insenull'!t. In strî!lSd legătură viaţa 5. Con.centrarf'BO Htentiei 
asupra lnor aSpecte de primă' Vlahuţă' Eminescu, 
Titu Maiorescu şi "Junimea" cu Ghcr"a, Ni. 
colae Grigorescu, Iorga, Al. li! revistele pe care.: 
le-a condu!:l, dă prUejul unor cu suplete. Alt!? 
aspecte, poate de ma.i mică rămasă desprR 
')cr1îtor, slnt re:wlvat.!, llll"j bine neSllS' 
tinute, Se ,afirmă astfel că pentru productiide 
fQlcJorlce." la care a 'rămas, A;;Hrtiunea estE' hazardată, ar li 
dudat r:iJ. un scriitor cu viata satului pe tot 
iniinsulactivitătii Faptul că Vla- 
hutii interesa adresa-tii compol.Î- 
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cam l-a sustinut şi< l-u mcurajat 
de ce n-am un ;:nilion ! 

h, 

t{!cc!or, 
după cum 
de 
lr uel 110i ii 
citet-o 
line. Tudor 
si celălalt sentimentul 

In 
o notă 
nea", p. ; "Zoiţa" pentru "Z1.1a,", erolna lui C{ITilt11ul., 
"centenarul .mortit" in: loc âe "cehtenar.ul n;'Nl"rll" 
protipendadei, p. ,303 ş.a.). 

Fără il depăşi CCjJ mult. în sensul sinteze ii boqatului 
)TL,<llenil! informativ, documentar- şi daIstorte elP Ripemiu . 

dovedeste deosebir-de utila mai ales sub aSi.lP,tt!I.;:(rii3 care munca auto- sub sernnub 'd(jf i mcullo.aşte 
m1\rturiisiilă de Rîpeanu cuvint introductiv. de. il şcri e o car t» vie. 

perspoctivn modernă. este tiI" rn:ultalelp obţinut!'. 
Remus Zăsimiu, 

POMPILIU MARCEA, Ion Shivici, Editur e pentru literetură, l()ll'i.on p. 

7 Al, Bojin, Alexandru V fahuţă. Studiu bIbliografic, 
Ibidem, p.418. 
V, Ripeanu. op. cii" p. 40. 
T.Vianu, Studii ele lueratur« româ nCl , Bucuresti, 1960; p. 
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,AlliallZli lui Pompiliu Marcea pleacă de la cer acterizeree 0sentială il lui Slavici 
ca moralist. Atitudinea critică echilibrată este mereu prezentă în comentarii. 
Iiu Marcea ambiţionează Să puncte de vedere critice, inlăturînd prejudecăti 
;>i interpretări greşite, unele soc101ogist-vulgare, 

O treime din este vieţii, documentarea fiind extrasă în cea 
mai mare parte din lui Slevici, Istoricul literar caută în acelaşi timp 
informatiile cele mai corectînd vechi opinii, infirmate de documente autentice. 
In lămurirea numelui se petre că i'dirmatiile lui Nicolae Iorga şi George 
Călinescu trebme revizuite, dovezlle publicate dE' fiica scriitorului şi mărturiile lui 
Slavici Insusi restabilind adevărul. In lumina ceractertzăru initiale a scriitorului, P. 
Marcea relevă "farmecul etic al copilăriei şinene" (p. i 7), datorită căruia Slavici va 
deveni un asiduu propagator în slujba ideii înţelegerii într!" popoare. Influente filo- 
zofiei confucianistc asupra. lui Slavîci se suprapune unei deprinderi formate în mediul 
din care s-a ivit, căci vederile lui Confucius "se potriveau atît de bine cu ccei1 ce 
rnvătasem ,acasă la noi şi cu creştimsmul" -" mărturiseşte Slavici În Amintiri. - 

E binevenită discutia cursului de Literatură popowaă primul curs ce tolclo- 
ristică românească predat în învăţămînt şi pe care îl datorăm, nu întîmplător, unuia 
din promotorii "realismului poporal". 

Ca Protagonist al "Tribunei" Slavici e văzut de' Pompiliu Marcce la adevărata 
Lui valoare de propagator al ideilor "Junimii'" dincolo de Carpati, Slavici a 
din junirnism direcţia populară, pe care o va nuante deosebit, imprimînd Tr;}"mr,l" 
ca orientare literară, direcţia realismului popular. P. Mare-ea discută acest al 
activităţii scriitorului din perspective importantei lui covîrsttoare. prin repercusiuni, 
pentru orientarea creatiei lui Slavicl. Copleşltin oarecare măsură de declarattilo 
subiective ale scriitorului, P. Marcee nu releva îndeajuns atitudinea politică a lui 
Slavici la "Tribuna". Adesea scriitorul 1:lI decLarat ca reprezintă direcţia culturală a 
ziarului, ceea ce nu l-a împiedicat totuşi. să publice 1n această perioadă şi citeva 
articole politice (v. studiile despre maghia,ri ebsenta şovimsmulu.i; Slavici atacă 
sistemul de guvernare maghiar şi nu poporul maghiar). 

Politicii de credinţă fată de Casa Habsburgilor Slavici îi va rămîne consecvent 
şi într-o vreme cînd ea devenise anacronică, ier mentinerea ei echivala cu o tră- 
dare. Bogat în informatii documentare, captivant prin apelul frecvent la arnintirule 
scriitorului, capitolul V iata Si? impune şi prin eLarificetrea cu deosebit simţ cntic 
amblanţei formatiei intelectuale a lui Slevici, eluerdîrid etapele hotărîtoare în aceas- 
tă direCţie I educilltLa familială in spiritul uman, influenţa lui Confucius şi prietenie 
cu Eminescu. Se întrevăd şi cele două trăsături constante ale personalităţii lui Sla-· 
viei: mare energie morală şi consecvenţă de Idei, pentru explicarea şidefi- 
nirea creatîei sale, 

Gîndirea socială şi politică a lui Slavlci e, în' interpretarea lui P. Marcea, 
caracteristică unui 5C'fiitor în esenţă conservator. Cu o viziune exactă P, 
desprinde conceptia natională şi politică 11 lui Slavici din ca;drul istoTic specifîc Tran 
silvan iei unde problema unităli nationale era problemi'l vitală. ln ciuda greşelilnr 
sale politice, S],avÎGi  fost un patriot convins care a militat toată ,,-iata pentru uni- 
tatea naţională şi culturală a româllllor. La Slavid nu Întîlnim oscUaii politice, ci 
persistenţa pînă la fanatism în convingeri monarhiste, dintr-o regret,abllă 
gore <1 evenimentelor, In limitele aceluinşi spirit şi critic P. Marcea 
reşte sursele' etidsIDului lUI SlavicL Acestea nil însă căutate numai în con- 
tactul cu literatura filozofioă. pe care o cuneaş!e în epoca vieneză la îndemnul lui 
Eminescu. Rădăcmile etidsmulni lui Slavici sînt mult mai adînd; ele pornesc din 
însuşi tic din care răSQIf'e, Sl,avki.. ". 

N . eafiei· scriitorulUi, capitolul Conceptia arUstiCd a lui 
SlavI'ci opiniile teoretice ale că este,· între marii noştri 
scriitori. 'stul prin excelentă. Retinem judicioasă d ltliP. Marced, 
conform cT'ezul artistic al lui Slavici se subsumează celui moral. S-ar fJ 
nit amintite în acest capitol şi părerile lui Slavici "despre rOIDOO, exprimate cu 
aparitiei la Iaşj În 1873 fi romanului lui J. Negruzzi l'vHhai Vt>rean1l. 

180 
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P. Mlarcea; sintetizînd, Slavici il avut () despre artă. 
1'I).tel;nic!3le elemente moralists nu-i contruzic dau o particn1ară. 

acum fi-a vorbit de un realism popular la' P. Marcca merge mai 
în afirmatii, raportind mai' strins acest realism le; porsonalitetoa etică şi 

artrstică a lui Slavici. E un realism cu o coloratură etică, iar SlCIIVlci UD 
"realist etic" (p. 196) arici. fapt, etica e unul din caracterele domi- 

ale literaturii Slavl('J;, reprezentant al poporal", este 
excelentă. d lui Slavicî nu e crollo1oqic. Cercetă- 

cri::r(ilttlrm.:ărjnd universul de şi de preocupări, care traversează operă a ardelean 
Slavici Povestitorul e Interesant sub 'Şi lingvistic. Ca creator 

de basme culte e inferior lui Prelucrarea basmetor si povestirilor a fost 
. pentru SlavirI un excelent exerC'iitu ele hmbă litcreră. 

Analitic de predilecţie·, P. Marcea e aproape descriptiv în capitolul Dmmatwgul. 
Pref'ertnta mărtur isită il lui Slavlci pentru teatru trebuie prin atmosfera spe- 
cifică din Transilvania, unde sit\laţîei speciale il romanilor, concepţia C11 
privire la teatru ca mijloc de naţională era încă vie. P. Marcea nu caută 
explicaţi.a insuccesului operei dramatice ti lui Slavici, deşi argumentul îl cxprunase 
în capitolul anterior; Slevicl e in primul rînd uit bun observator şi narator. in genere 
nuvelistli, cu exceptia lui Caragiale, nu au fost în timp şi buni autori drame- 
tid Iv. L Rcbreunu.vCh. Br!'lP5cu). Este şi ca7.!.11 1111 înzestrat cu forţă epică 
deosebită. 

Cetrul de greutate al monografiei lui P. Marcea () capitolul Nuvetistu), amplu 
realizat, dat fiind faptul că din mulnplele laturi ale pfrsol1alitătii 'proteice a lui SIa· 
viei cea de nuvelist este esenţială. Tendinţa vizibilă a lui P. Marcea este de a 
descoperi permanent fî1iaţii, analogii, întrepâtrunder.. Budulea Cimpoicsu criti, 
eul vede un personaj comic. Credem că El vorba mai puţin de un personaj h{lţl1iu, 
cît de unul autentic, înzestrat cu umor ţărănesc sănătos. P. Marcca preia şi ilus- 
trează ideea lui 1. Breazu despre lOCUL problemei Ierailiei in opera; lui Slavici, Ne 
surprinde O' ignorare nejustiltcată ci mijloacelor cip iCdliz;are ale nuvolelor scrii- 
torului. Observatiile Iui Tudor Vianu, vadabile şi aZI, se cereau reluate şi adîncite. 
Slavici dă capodopere in analiza psihologică directă. O analiză ci elementelor rea- 
lismului nuvelisttcii lm Slavict a limitelor lor nr fi ilustrat concret corelatia rea- 
lism-etidsm la Slavici. In romanelor lui SJavici preponderent e critE'fiul 

lerarhlei valorilor. Romancieml Sla\'ici nu-l pe nuvelist, Jdeşî nu i-a lipsit forta epică, Analogia cu DuBiu Zamfirescu se susŢÎ11e. Discutiile se 'centrează firesc 
în jurul romanului ,VIata. Atentia criticului merge spre personaje. P. Marcea nu 
sesizează confHcti.,l dramatic al rO'manului, conturat de acea penduililife a Mare! 
între grij,a pentru soarta copiilor şi conştiinta ei religioasă. Continutul tematico. 
ideO'logic al romanului este problema convieţuirii între româl1li şi saşii din 'iatele 
ardelene, problemă legată de cOllcepţia lui SlCNici despre lume, p{' Uniu tokranţei 
religioase şi nationale. Criticul rela unele afirmaţii ale lui G, Călinescu şi N. IO'rga 
şi propune noi interpretări. Personajul ccntral al romanului, în pofida titlului, îi 
pare lui P. Marcaa a f'i Mar,a ar fi pre?:entată static din punct de vedere 

în timp ce Persida este ,descrisă în evolutia caracterului ei. Mara est", 
realitate un persO'naj cu evO'lutie unitară, un caracter bine definit, coilturat 

cu mare veridicitate şi obiectivitatt. Este prO'dusul tipic al llnei Olllwnilesocietăţl. 
Faptul că la un moment dat atenUa se concentrează asupH Persidei, nu s'cade cu 
nimic prestigiul personaîulm central. Per"ida fiica Marei, de ,l,a care a moştenit 

fire voluntară şi ambHioasă. P. Marce;ll însuşi obs"8rn1(se: "vigoarea Marei 
şi ei ';-ctu transmis puternic copiiJor" (p, 339). Pen;ida e o "Mara in 
devenire" dar apartine unei mai subţiate. 

Este' întmtotul wl,hbilă afirmaţia lui Tudor Vianu: "compozitie epică soba!, 
2'vlC!lQ este primul roman obiectiv al Ardealului" (v. Studii de literatură română, p. 
357]. de fi dOi,lf un roman erotic, .1\1nra i îp ansamblu un 5011d rO'man 



ALEXANDRU NIC..LJLESC:U, Ltuiivutualttnieo limbii wmâne între limbile totnanic«. 
Contribuţţi gf<JITWficcrre, Editura şWntiiică, Bucuresti, 1955, 181p, ' 

p, Marn';'l 
interpre- 

Lacia 'Hopl.l 

despre 
din 

f).lgltiv cîteva observetli menite 
noastre obiective şi cu {) 
Viziunea in posteritate a 

creaţie poate \i 
in ansamblul obse,- 

mare 
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Studiile de remenistlcă la noi, o veche traditie. Ele cunosc, în ultimii 
ani, o deosebită dezvoltare, c( a contribuit la creşterea prestigiului lingvis- 
ticÎi româneşti atit în rindul cercdători1Q:C noştri cît şi În rîndul romani$tilor 
străini. S-au adus contribuţii însemnate (unele prin efortul intrunit ,d, mai multor 
cerceUitorl) la cunoaşterea, structurii si spectficului celor mai multe dintre limbile 
.romaritce. De cele mai multe ori acest lucru făcut în cOIllparaţie cu limba 
română, aprotundîr ,el, specificUl şi limbii Intre celelalte 
limbi romanice.' L române între limbi romenice j:,l preocupat 
de mult pe Recent, il {) sinteză a celor importante 
'disctlţjî cu limbii române limbile rornsniee totodată, 
contribuţie conturarea limbii române, Este vorba lucrarea lui 
Alexandru Niculescu, limbii române limbile roD7ttnice, Contri· 
huţii gramalîcale. Lu,erarea, ,o seri de (mIe maimnlfe ,m fost 
tipărit";, în diferite pliblicatii),tlndublu merit: piireriJ.e şi concf'pţiile 
.;:e10r mai de eamii roma:nişti, străini şi români, la specificul limbii 
române' şi reia unele din acesteii, pentm il le corecta sau înlătura, ln 
Gcest scop autorul o bogati) bibIi de ilc€'€>a, 

care rte ră!:ipuille unor V.i.l servi 
cît sÎ tutur6r acelor care vor să Într-o problemă atît de 

cum ",sti: a p liml?U cadrul romanHăţiL 
REmilr,:ăll1 autor şi sinteză a bogatului material 

Hus particularităti sau trăsături comune 
exemple. unele paragrilfe un caracter Cam 

care prin 
considerat părinte' al 
vatiitor an{enOi'1H!. TilPoloJia 
deasupra tezelor 
de nuvelist, Raportările 

prodită o critică dJ11itI);i: de vedere proprii î 
tetea SIa vid, despre nedrept 
tir stăruitor 
realizate artistic' 
roase sînt precizările istorie literară aduse, 
logist vulgare il romanulur MaIa, a teoriei' 
prirnHiv, ncprelucriat". Aprecierile lui 'Em.inescu 
cludento ;;i puj'ean fi citate Ca argllillent 

Interesante sîni uneI'!? asocia.ţji 'care opera lui Slevicl Îl! plan uni versal. 
stabllindilnalogii de (Lică Sămădăul --, Vmitrinl, SE; mai 
analogia cu Kafkia. , " 

Insuficient ni se par capitole le Drama/urgul şi Romaricierul, Cu uneI" 
,rezer,re fată de din interpretările propuse Marcea, sesizăin numeroase 
, pl).ncte de vedere crItice, obiecti'Ce, prezente ÎJl mcnoqrafio, ce' cl11lrifrcă ŞI 
',recompun adevă ratele trăsături . ale scriitorului. 
, 'Inclinat permanent <;Pff anaLiz,( şi:' disocieri" ma: putin spr e 

aduce' prin monografîq sa o realăcontrîbutie de critic şi istoric 
tarea J:;-ersonalitătii artistice Il ll11ui clasic, 
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lucrările 
<ii,'lle,ct,elc)r roma- asupra 

alcătuiesc lucrarea propriu-zisă in 
59140), Acestea sînt 
un altul, restrîns (p. 
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ilbst(!lcL. Ceea ce ceractortzează însă, in general, lucrarea. este bogăţia de exemple 
pentru ilustrarea faptelor discutate. 

Autorul urupea;ză cele nouă erticole Ce 
două părţi mOliologia (p. 
de 1111 capitol introductiv [p, 
dar foarte substanţial, de concluzii, 

Alte trei lexicu l românesc 
de romanică şi cercetările 

Istria in anexe (p. 145181 
prima parte a autorul despre: clasele qramaticale carac- 

teristice limbii române, romanes«, flexiunea pronumelor 
pohtettl prin pronume limbile romanice, exprimarei) prin ita a 

Iirnba română. 
In a doua, după CE, sînt unole tr ăsătur! specifice slutaxei 

',j1);lan,eşti, se vorbeşte direct exprimat cu prepozitie in limbile 
romanico , urmează o ele observatii asupra conjunctiilor adversattve şi 
asupra prepozltiei latine Înlirubile romanice. 

Ceea dă unitate este Iaptul, csentiel, că drticolele publicate răs- 
pund, in mai bună parte, titlului c&rtil. Autorul aduce în discutie cele mar 
importante tr ăsături specifice ale limbii române şi, totodată, le şi explică. Dar 
analiza lor nu poate fi de ceea ce 'româna are comun cu celelalte limbi 
ueclatine. De aceea studiată aici evoluţia nu numai diverqentă (care 

de bază a lucrării), ci :;ii convergenta a limbii române în compa- 
celelalte limbi romanice. 

Autorul pleacă, in discuţiile care le face, de la o serie deidi Iundamen- 
Am sublinia doar cîteva; ale limbii române IlH cauze 

multiple (izolarea ei de celelalte limbi apariţia şi dezvoltarea unor legi 
interne proprii, unei comunităţi linqvlstice balcanice, influenţa slavă 
etc.); prin Ilmbă trebuie să înţelegem dialectele daccromân, aromân 
rneqlenoromân şi istroromăn, ceea ce deosebeşte româna de celelalte limbi roma- 
nice "nu constituie, in general. ei de primă .. însemnătate" (p .. 141) ; 
româna şi-a "păstrat romanitatea prin contribuţii neroruanlce' (p. 142; astfel În 

,română latinul a căpătat noi sensuri, altele decît cele din limbile latine 
.surort, sub influenţa slavă, şi care, CL! timpul, le-au Înlăturat pe cele vechi, lati- 

aIă turi ele care au exi stat o bucată ele 

ansarnblu] . lor, argumentele lingvistice de autor,lsprijină. concluziile din tratatul de Istoria României, vol. 1. privind originea poporulut şi ii limbii 
':române, Expticatia paralelismelor româno-albancze trebuia dată chiar ele la primele 

Pînă la 134, unde se arata că aceste parelclisme se datoresc aceluiaşi 
dintr-o "i1utcrioară rornânei primitive", cititorul mai puţin 

cu chestiunile er putea crede că aceste paralelisme .extind 
comunităţii balcanice. 
Autorul elimină din discutie, cum efa şi firesc, limba d almată. Coincidentele 

românei cu dalmata se datoresc originii lor comune (limba latină), nu. unei comu- 
nităţi de viată a vorbitorilor lor de astăzi. IJin nou se vede, aşadar, că 
O. Densusim1U exagera teritoriul de formarea limbii române şi a poporului 
l'pmăn. 

Vom face, in cele CE! urmeaza.; cîteva observaţii în legăturii cu organizarea 
Ş1 muţiriutul lucrării. 

Credem că articolul Afirmaţia da in limba lOmdnă (1'. 48" .. -56) nu se 
grează în ansamblul uu s, tratează o Jeli 

r::f6:: era necesar să se arate ce procedee in celelfll .1 pentru exprimarea afirmaţiei. Apoiadverbul aşa, unl,l din celelalte mli- 
lfiBce pentrn redarea afirmauei in românii, nu este de origine străină, ci latină. 

ca să ne rezumă.Hl la 1111ul din mijloace, l-a pfE'cedat pe da şi continuă să 
existe şi astă7J. Mai mult, da este relativ nou în limba noastră, cum dovedeşte, 
[,jar Le convi:llgător, autorul, ceea ce "rală că este vorba un element neromanic 

care nu are, p.entru precizarea poziţiei limbii Însemnătatea pronu· 
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(p. 
priveste originea 
de subtrat decît 

personale, il pronumelor de poiitee etc. Da este un element lexical ca 
altele, de orig!ne bulgară, rusă sau sirbo-ctoată, mai recente. 

Poate mai curînd trebuia integrat lucrarea propriu-zisă, nu în anexe, artt- 
,(:oJul Probleme d, lexic românesc, in iomanicd. unde. autorul face o 
saie de corectări şi completărI la Iucraree romapi!,tului (, Rohlfs, Die texikoitsch« 

der romnnischen Spracben. einer romanisciien Splucr:qeo. 
, 1954). . 

Er pentru cititor, dacă 'autorul dădea, la sfîrşitul inceputul lucrării. 
o listă bîb1iografic,'i, selectivă, a celor mai de seamă lucrări, striiineşi româneşti, 
.care tratează problema individualităţii limbii române. In felul articolul 

.' Lucrări româneşti de lingvistică rrmanică putea fi' suprimat;· 
Ne întrebăm dacă era necesar' şi articolul Cercetări actudJe asupra dialectelor 

romanice din Istria (p. 161-166), ,'dat, de asemenea, în anexe. In ultima parte il 
;articolului. se arată cîteva ccncordarite intre română şi istrjotă. Cum aici nu s,e 
· discută şi fapte prlvind individualitatea limbii române.; socotim că articolul putea 
.<' "ă nu tie cuprins in cu . . . 

Alături de multe al vatfi interesante în articolul Clasele gramn· 
licate caracteristice limbi{ romdne (p. 1524)'şi ceJ.l referitoare la genul personal. 

· Vom face cîteva prccizăf1 privind unele' observatii ale autorului. Se spune (p, 18) 
tă: prezenta semnelor 'sintadice ale genului personal (acuzativul cu 
pe, genitivdativul cu lui pro etc.) "nu este legată de sensul personal al 
('uvînt1l1ni", deoarece in unele cazuri pe nu apare' i se dau ca exemple: iubesc 
o iată; am întîlnit un prNfletl 'pe Apoi citim: "Se poate deduce de aici c.li 
sensul personal al substantivului insuficient pentru' a cere un regim special; 
"pentru a necesita o formă sau o' construcţie deosebită, sensului personal trebuie 
să i se alăture deterrninarea strictă, limitată la' o persoană cunoscută, Înt 
cuvînt individualizarea. Numele proprii, substantivele personale articulate sînt 

cer semnele morfo-sintactiee ale genului "personal», Aceste indicii ne fac 
consîderăm că sensul personal apare înăuntrul categoriei detexminaTii". Autorul. 

însă nu are în vedere toate' situaţîîle. Să luăm două "'exemple: a) am trimis iata 
'după cump5răluri; 1:1) am trimis-<> pe fală după cumpărăturL II?- primul exemplu 
· sub,t<mtivul fala este artlculet şi, deci, inqividualizat, cunoscut Totuşi nu este 
prec.edaJ de prepozitia pe, In cel de al doilea exemplu substantivul ':este .nearti. 

'culat şi precedat, totuşi, de prepoziţia pe. Nu, este 'vorba,deci, numaidecit, de 
substanttve articulate, ci de substantive individualizate. In exemplul al doilea 
substantlvu! iată, deşi nearticulat; este. totuşi, Indlviduallzat (şi, deci, cunoscut 
atît <de cel ce vo.rbeşte cit şi de cel căruia i adresează) .. 

Avem impresia că este q exagerare sti spunem pronumele Însăşi "are ten- 
'dinta de Il deveni forma unică de pronume de întărire în româna actuală" (p. 32). 
l\Timic nu-i mai strident, poate, după greşelile de acord între predicat şi subiect 

. în vorbirea cuiva' decît exprImările. eu insăşi, 110i însăşi etc. Scriitorii nu folosesc 
"constru<;ţii". îi revine. în primul rînd şcolii datoria de 1l (··ondamna o 

de exprimare, 
I\madăuga. in legătură cu discutiile de ill" p. 34 că şi pronumele de politete 

iaIă"' . este. pentru cel omiîneşte, < destul' 'de complicat, sub aspectul 
. şi, mai ales, al folo corecte în.vor<· Un francez de exemplu. 

<care studiază româna, reuşeşte după' multe ăîisă folosească corect 
pro'num<,le voi si dummwvoast le exprimă nunanţe de familiaritate 

ata, mata., mătăltlţă etc.} nu sînt, după părerea noastră, "o dovadă il r0zj- 
limbii române faţă fonhel.e culte complicate ale protocolulUi revereTl· 
. :34}, care e"istă $1 şi se folosesc pe o anumită treaptă, cL mai curind, 

autorul ('eva mai 'dţ,parte, sînt "o' do'tadil rustic 
ni se pare foarte interellantă. 

eS.te şi observaţia' în propozitiile introdU$1'! 
.Il-te de adă apă, ver'Qul la acelaşi mod ca şi 

Propozitia introdusă prin de este, deci, coa!· 
conjunctiei de, am·' (;rede că ea estE! mai curind 

a creaţie proprie a limbii române. Un argument 1n 
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acest sens ar fi existenta unui de şi În avind, de asemenea, rol de con- 
juncţie. 

Socotim că lucrarea prezentată este o contributie la individua- 
lităţii limbii române intre celelalte limbi romanice. E.l ilustrează făcută 
de autor, la p, 12, că ,(studierea individualităţii limbii romane Întrtl limbile 
romanice tL întrat acum în' faza corcctărtlor de amănunt si de profunzime". 
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ILEANA VRANCEA. EL Lovinescu, Critic Wemr,.Editufa pentru Titoratur ă, Bucu- 
reşti, HIB5, 392 p, 

Asistăm, in ultima vreme, la o revaloriftcare, de pe. poziţiile unei înţelegeri 
complexe, mature, a unor personalităţi de seamă din istoria culturii şi literaturii 
noastre. Discutiile şi studiile apărute în legătură cu T. Maiorescu, N. Iorqa, 
E. Lovinescu ş.a. ajungind la clarificări salutare, au dovedit că o studiere atentă, 
compr ehenstvă, a operei, raportată la totalitatea împrejurărtlor social·istorice În 
care II apărut, duce, cu siguranţă, la rezultate superioare şi exclude, în mare 
măsură, perpetuarea tezelor simplificatoare şi, adeseori, false. 

După o perioadă in care opera unor scriitori sau critici cu o evoluţie con- 
tradictorie este mai mult etichetată decît interpretată, cînd se transmit cu o 
condamnabilă uşurinţă caracterizări schematice şi idei preconcepute, se impune 
necesitatea unei analize minuţioase il operei, cu riscul abuzulut de citate, care 
să spulbere treptat şi sigur toată zgura comentariilor şi afirrnatijlor nesrgumen- 
tate. In cazul studierii acestor scriitori nu ne găsim în faza lucrărilor "definitive", 
care au în urmă o mare bogăţie de studii parţiale, ci in aceea a lucrărilor 
necesare acum, care au ca principal scop defrişarea minuţioasă a operei pentru 
a <;r« o bază solidă viîtoarelor. sinteze. 

Recentul studiu semnat de Ileana Vrancea despre criticul literar E. Lovi. 
se 'inscrie şi el în ace «stă tendinţă dB reevaluarc şi obiecţia care i -a iaCl!l 

de analiză) este numai parţi al îndreptăţită, în măsura in care' analiza 
fost urmată de o adunare sintetică a rezultatelor investigaţiilor succesive. 

Henei Vrancea este o "monografie a operei" (specie tlJbnografică cu 
care ne-am obisnuit în ultimul timp), intregită do o prezentare ci cenaclului 
"Sburătorul". 

Considerînd activitatea critică a lui E. Lovinescu ca o "etapă insemnată în 
evoluţia criticii şi a vieţii Iiterer e româneşti", studierea ei este justificată şi prin 
influenţa avută asupra literaturii noastre, într-o perioadă neobişnuit de contra- 
dictorte, ca şi asupra formării Unor critici literari de prestigiu. 

Premisele şi obiectivele cercetării sînt fixate cu claritate dintr-o perspec- 
tivă care va permitI? înţelegerea cît mai justă a importanţei şi semnificaţiei 
sociale şI estetice (l contribuţiei critice lovinesciene. "Pornind de la text", opere 
criticului trebuie studiată, spune autoarea, "la proporţiile rea.le, în raport eu epoca 
dată, fără deformări negatoare sau apologetice". pentru a stabili "lOCUl şi con- 
tribuţia lui Eugen Lovinescu în critica literară dintre cele două războaie mon- 
diale" (p. 7). Analiza .este pregătită de o schitare a "condiţiilor generale ale 
climatului istoric şi lîterar in cadrul căruia a apărut această critică" (p. 13). 
Autoarea alege apoi cîteva întrebări fundamentale la care exegeza va trebui 
să : "In ce fel ş-a manifestat maiorescianismul antijunimistului Eugen 
Lovinescu, ce loc ocupă activitatea sa in cadrul critîcii literare dintre ,cele două 
războaie, în Cii' direcţie il evoluat faţă de celelalte tendinţe ale criticii estetizartte, 
fată de moştenirea hii Dobrogeanu-Gher, .. a, În ce constă contribuţia Pt care a 
adus-o ln orientarea creaţiei liternre; contemporane lui?" (p, 19J; Fiecare intre- 
bare probleIl1ă va Ii discutată ;,(:rono!ogic", tinmda-se seamă sinUOZI- 
tatea evol \.lUei concepţiilor estetice, de. revizuirea sau opInii 
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anterioare, intr-un cuvînt de atitudinea sa principială faţă de actul critic, 
remarcabila se franchete .i probitate profesională. 

Cercetarea atentă, lipsită de prejudecăti dogmatic<:, va scoate opera 
Lovinescu de sub etichetări. pripite şi false, în primul rînd de sub denumirea 
globală de "estetism reacţionar", Printr-o fină operatie disociativă, sint desprinse 
contradicţiile estettsmului şi diversitatea ortentărilor estetice izvorîte din ace- 

sursă maioresclană. Estetismul lui Lovinescu este urmărit sub toate aspectele 
studiat in contextul social şi Ideoloqico-erttsttc în care a apărut. Cu 

df;h7}:C€';'!C analitică şi elervlziune ideologică sînt discutate "autonomismul e , cum l-a conceput Lovinescu, teoria "sincronismului" şi impli- 
catiile sale studierea evoluţiei literaturii contemporane. atitudinea criticului 
faă de "modernism" şi de curentele literare avenqerdiste. 

Istoria civilizaţiei române, scrierea sociologică cea mai însemnată, este 
redatii in ideile ei principale, cu ample citate, pentru a urmări apoi aplicarea 
lor în constituirea concepţiei estetice şi, mai cu seamă, în Istoria Iiteraturtl 
române contemporane. Opozîţia jreductibilă "urban şi rural". de pildă, des- 
prinsă· din socîologia Iovtnesciană, va det în critica literară respingerea 
literaturii . seIT,lănătoriste şi poporaniste. ridiculizarea treditionalismulul gîndirist. 
Eroarea fundamentală a conceptiilor sale sociologice şi ce ca o 
concluzie evidentă, in urma unei analize pe un spatiu redus, multi! 
siguranţa; "In această trensplantare artificială a veleitătilor ale 
momentului '48 unei burghezii intrate de mult în faza compromisurilor şi il rene- 

propriilor idealuri, constă marca orbire politică a lui Lovinescu, caracterul 
eronat al teoriilor sale sociologice şi, in acelaşi timp, sursa înslnqurărit, il nepu- 
tintei de a se ralie şi do a fi recunoscut de nici unul dintre curentele politice 
şi ideologice ale vremii" (p. 61). 

Pe parcursul expunerii sint eliminate treptat interpretările schematice, mini. 
mellzetoare asupra tezelor lovinesclene privind evolutia dvilizaţjJ:,i româneşti. Dife- 
ritele idei programatice lansate de critic nu sînt izolate de context, izolare care 
a permb,uneori, regretabile denaturări, ci analizate pe larg, cu simt al nuan- 
ţelor, fără prejudecăţi limitative, urmărite totdeauna tn consecintele lor "pme· 
tice"; (Surprinde cu atît mai mult atitudinea autoarei faţă de Titu Maiorescu, 
judecat, uneori cu o neaşteptată rigiditate, într-o opoziţie dezavantajoasă fată 
de Gherea şi Lovinescu). 

Stabilirea raporturilor dintre concepţiile sociologice şi cele estetice, urma- 
rirea unor linii directoare de-a lungul lntreqii activiti'iti ii criticului nu repre- 
zintă o operaţia deosebit de dificilă în cazul lui Lovinescu. Demonstrathl« si 
argumentările sale, foarte explicite şi logice, numeroasele mărturisiri, bilanturi. 
profesiuni de credtntă, usurau aceasta În mare măsură. Deci, nu aici trebuie 
căutat meritul principal al monografiei de faţă, ci în stabrliree şi 
nuanţată a interdependente! dintre ideile lovinesdene şi condiţiile 
din tară. atmosfera ct)lturală a epocii, principalele curente de idei 

au jucat Un rol în formarea şi evolutia crttlculnl. 
mîşc<lrea ideologiCă, estetică şi literară il epocii, dublată de o analiză 
permite relcvaroa contribuţiei lui E. Lovinescu la evoluţia criticii si socic)logi'21 
roilJânesti din acea"t;! dă. 

Principala formă manifestare a activitiîţii criticului literar constItuie, 
lă, urmărirea îndeaproape, neobosită, a literaturii contemporane, 
pwdnctiiIor literare apărute, exercitată cu competenţă un 
simt al răspunderii şi menirii sale. De aceea, autoarea monografiei 

capitole acestei bogate si îndelungate activltăti. Ea sÎnteti- 
obositor) părerile criticului despre reprezentanţii 

şî prozatori de după. primul .război mondial, subliniată, judicios, eentri- 
buţia cQvîn:iltoarf' a criticului la promovarea şi impunerea unor talente, la adin- 
drea întelegerii altora. ca şi erorile, uneor, Iourte grave, in judecăţrle de ·'Valoare 
emise despre scriitori de Unele erori. fapt mai puţin observat de L Vrancea, 
şe explică şi prin aceea că, adeseori, "criticul literar" nu a fost susţinut şi de 
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mare 
privire substan- 

L Voloviri 

literatura 

ştie, 
il scris peqrm foarte 

re,freprnifO(e:'ifle reIa. !cl ii:tlpri;:;,l\>r 
E Lovinescu a receptat 

viziune 
marii 
Lovinescu 

de poetică şi stilistică. Editura pentru 

Stilul 
al criticii 
tială, care 
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"itoriC'uJ lit(f,rar", 
studii substantiale 
Eminescu sau CIHlqiale, 

este 
fi explicat mai pine unele erori 
rămlne. nejustificat, şi felul cum 

Sub titlul Studii de şi stilistică au fost un mare număr l' , 
articole şi studii semnate membri ai Cercului do şi stiiislkă din Bucu 
reşt!,' înfiinţat în 1961 sub auspiciile Ce'lltrului de cercetări. fonetice şi diCllcctale al 
Academlel Republicii Sociallste România, în cu Institutul de 
şi folclor al Academiei, una dintre puţinele. <l.e acest Iel 
pînă acum şi unică in ceea ce priveşte bogăţia IDc4!NI'a!ullll in 

dp o sferei critidÎ literare, prin studiului 
aUa Iormarea esteticii, puhhculu; familiarizareJ lut 

rnţ!todelt> stllisl.k,"" ). 
Consemnăm a.ki intenţia de satisface, chiar pc.lfţial, o cerintă. 

mai justHV::i'lte, il.ceea de a noi ,în J:crct'l,awa $Uintifiică 
dului de realizere 11 unor opere populat(> 's:nu culte, In 
enunţate, volumul este alC'i:îtuit pxcl1Jivitate din studii 
elită, partea propriu-zis tore1ică cip fapt la num.al 

oarecum general, introductiv, In primul observăm că majoritatea ar!i- 
şi studiilor --- distinctii vom lac"" în la obilOct rcimin ld 

o f'ază iJustrativă a unor metode -" statIstică, uf::scriere nereuşind să conduc-d 
cercf'tarea pînă 13 concluziile neCPSilr8. In nl doilea "lărgirci sferei criticii 
literare" pOllte fi concepută numai unor rezultal, Ilai, 
baza acestor metode. Foarte rar ni SI" ft:-:emenea rP/,uHate. in 
tăru 'Ia Încercări de rcdovedire a un!)!, adevăruri de multa vrem", clmoscllle şi una. 

de interpretare 
,expuse de recent, of'eră analiza 
eîene de "modernism" "poezie pură", . La 
părtare de realitate" cu care erau respinsi numeroşi 

capătă, acum, o Interpretare :[fladlSjr;';'lN0U, se TIU vedem. refuzul realită/ii acoperă, fond, Ci neacceptarea şi, înainte 
le blama, sr trebui ne întrebăm de lume se rl1atlifesti't 
refuz" (p. 183). 

Monogrl'lfia se încheie, nu cu o sinteză, cum ne-am fi şi il; cărei 
se resimte; ci cu o reconstituire, din nou cu citate a atmcsferei 

cenaclului "S.burătorul", a relaţiilor lui Lovinescu cu scittorii, membri ai cene- 
şi de relevarea rolului său' de îndrumător literar "pe viu", nz:obiş- 

imită perseverenţă şi abnega.ţie, Ne aflăm, deci, in fal.a unei un 
pronuntat caracter in printr-o l:mnă 
tării detailate, cu citate alese şi unor 

estetice esentiale.. Abuzul de citute din Lovinescu, CZ1 din ;:lejii\i"l; este o realitate, dar poate că p preferahilă rel(lt(ldll!:(re,Î (intre 
Iormulărtlor atît. de expresive ale acestora, în n,·'"lr"" 

iada, dar .,. originală. 
criticului, elogiat şi amintit deseori 
literare româneşti ... ". p. 312) ramine 
să-i surprindă specificul şi marea forţi'î 



celor doua 
de a1t& 

studiile referitoare ia proza 
acest gen, f}ăcătuiesc printr-un 

"şi in cele din urmă fără prea lJ!<H<' 
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articole se datoreşte şi faptului că 
conform m,'et():d(!î folosite nu sînt ridicate la rangul de 
,gem in esentlalulut sintetrc, ci ni Se oferă nunvu 

aparE'ntă concluzie operatii de pură numărătoare. Aşa, de 
tuma: examinării a ale aceluiaşi Cîntec al lui Vălean, Radu Ntculescu 
vrea să indice unele; ale cîntecului epice-liric din Tr'erisilvenia. 

Maramure,ş" , 
bună dreptate pot fL eonstdenate ca incomplet realizate, tocmai din ca UZi! 

'lbu:zUllli· "descriere şi statistică, a lipsei de onzent în Interpretare, şi"ltf' arti- 
cre atnintim. deO{âmdată pe c'el al lui V. Nemolanu, Anal1za poeziei 

o scîndură CU (}[Clinii'" de M. Beniuc . 
. 13viqent,. :prezenţa unor asemenea scăderi de ordin general nu exclude exis- 

. 'le şi" 1a 'acestea ne gîndim in' primul rind atunci cînd 
de fapt .a volumului recenza!, " 
a temeler. tratate, precum şi ordonarea arttcolelovitn cadrul 

te (poefic'Ci'rreneraIă şi poetică aplicată), oIeră un motiv pentru, 
pe cel;::; rom reprezentative, oarecum 1nordinea dispunerti lor 
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a le lua 
in ·volum. 

Prlmu] capitol, ce conS/ilcrat poefi9i generale. cuprinde două studii, semnate 
dE' Tudor v'lemn şi, r Bcris Cazacu, 

Iucephld(l-şi Obf1ervatiiIe asupra refrenului printr-o precizare ii noţiunii, Tudor 
Vranu exatnînează vedere lingvistic legătura dintre refren şi contextul 
poetiC. Pentu Ilust r aspecte ale relrenului 'autorul rerurge la exemple 
alese:dînpoezia froTIeezit (Hunl.. Villon, :Araqonl sau românească (Bacovia, Arghe7.i, 
!Y!acetlonski, . Iosif, Beniuc]. Se face dovad81 existpntei unui refren legat de strofă prin 
cuvmte de relaţie ,sau prinmddalităţi de constructie, a refrenelor juxtapuse discu- 
t îndu-se forIIleh imp1i'dtt! paragrumaticale care se observă la acestea şi insistindu-se 
asupra celor celre se itnpun; T'efrenele introductive, concluzive si advC'rsative. Consi- 
derînd refreŢlulca.'filnd 'U.pa din formele repetitiei Într-uncontcx:t" (p. 231 şi 
avînd in vedere funGtia catoare 'el repetiţiei, autorul se oprE'şte asupra Tolulm 
nnificator 61 fefrenului.. iar. prin revenirea sa în contextul poetic, asupra valt)ril de' 

, intensificare. şi a lărgirii semnIflcatiei ff'frenului către simbol. 
. Autorul celui de, aldef!ea i':!rticol precizează noţiuni des usp în dbcuţi<c, (limbi; 

vorbHă, limbă sc:risă, stil otal) 'şi face anabza judicioasă a interferenteî dintre ele. 
.Operîndpe texte, con.stat&că ,,notam3 limbii vorbite in literară dt1gă 
, , , secoltll!1i XfX-lea" (p. 35). tendinţă care se accentueaza 

la 'un' dat, ar putea, "sub pretextul veridicitiiţii". d 

.,papulară, semnat de 
să, contureze nniiIe 

tiunea de 
defineşte 



PO.fHl,ec, a 11licfi populare, ,.Revista 1 Contributie la cercetarea .structruii 
folclor", an. VI. 1961. .nr. 3--4, p. 1-,25. 

!elismele imperfecte este mai mare deeit cel produs 
dementul surpriză este mai bogat reprezentat in 
susţinerea afirmatiei se dau două texte, primul de 
de imperfect. Deşi versurile sint bine 
ă modificarea schemei sintactice (la parale 
nînd această denivelare smtactică unei denive1ări stilistice 
. 1 apt autoarea), era necesar un plus de argumentare. care . 
a crescut în adevăr în ci:'llZul paralelismului unperfect .. Singurul 
immHcienL 

Impărtind paralelism"le în: sinonimice, antouimlce şi 
acestora din urmă şi paralelismul progresiv. In 

tipuri. de paralelism făcută la Congresul de poetică de la Varşovra 
ficările aduse de Al. L Amzulescu 1 se considera paralelismul pr.o(ţ.ref;i;v 
gradatiI" ca fiind o categorie aparte. Autoarea n include ţ:elul 
acord cu : acest punct de vedere, semnalăm doar posibilitatea e:x:istentei 
paralelism regresiv (gradaţia poate fi şi inversă, de la mare La 

Considerind contaminarea "uu procedeu artistic de compozttie 
punerea de motive sirrularo din punct de vedere tematic "au 
pe batla unei emoţii asociative" (p. 70), tigla Bîrgu-G:eorg6scu 
motivelor datorată lematidi înrudite sau comune, iar în cadrul contamm<'irîi 
tematică comună deosebeştE' două, suhttpuri: contaminare-cuvint, 
ment comun de introducere. 

Motivele comportă între ele, in cuprinsul aceluiaşi raporturi tiI" egali- 
tate sau de n'eegalitate, cînd primluJ este mal important cel de al doilea, sau, 
invers, al doilea prim.ul Loc din punctul de vedere al importarlt&t Cind între 
cele două motive o echivalenţă, desfăşurarea cîntecului devine "lineara". Credem, 
în cazul acesta, că afirmaţia nu poate Ii susţinută prin exemplul da!.. Primuf 1 
Cine n-nre dOI vale I Nu şti luna c1nd răsare'; I Cine n-cre dor pe Jun.Cii J şti 
tuna cInd se (p. 75) este considerat ca avînd importanţă egaIcă cu, cel de al 
doilea: Cine fi-a re-Il lume dor I Să se ducă la vapor: ! Că pe viriul vaporulu1 I Şade 
mama dorului, 1 Incdlţală cu opincl, ! Poartă dorul Ia voinici I Şi de;a-colo şi de-aici 
(ibld.], reicsind din aceasta aspectul linear al cintecului. Cel de al motiv insii 
eapăta amploarf:, in raport cu cel dintîi:' spaţială în prtmul rînd (1 : luncă, II : 
lume) 'jl, ceea ce !li se pare mai !I! emotia esoctetivă . contemt- 
narea celor două motiVe accentul cade pe cel de al dorlea. .Inter 
din cel de al doilea mottv, datorată caracterulul concret al m,etaf: 

motive ale cîntecului să nu fie la fel de importânte ş.i, în acest 
lÎtlP""'" dlspare. Autoarea insistă asupra .ID·odului in care se Iace 
tlve, oprindu-se mult mai putin la asociativă pe baz a 
minarea. 

O discutie necesîtă studiile la lui 
Emmescu. G. face Q analiză il 
ciene, Din vremii, O' descriere structurii 
Vrînd sâ demonstrezetă Hacetă suJbtantă poeti.că e"te 

desăvîrşite" (p. 205), Illllorui printre alte arcl.urnel1te 

r.il: vers-propozlUe; lor C tmîtăti gram.atica;le precis contllralf.e, 
doua, unde fiecare op[(' 

(p. 208). fn aCfClaşi }'olum, in 
Er.l'liliLescu 5r:mnat de acad. Al. Rosetti 

de pildă), propozitiile jn . 
(]i.mea cîte unui Neputînd să 

în propozitii cite 
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lui Sorin Alexandre6cu Simbol ŞI stmbotizsu», Observa/ii 
diferitele probleme puse de relatia 

de urmărit, cu multe scheme şi, tebele 
reţinem buna intPfpretilre il metertalului 

În contextul frazei. 
care se realizează 

jnt8rţ}retat (rar :se 
cu 

V1îdind, de 

dau 
poetic 

Dupii revistă a lucrărilor anterioare, pentru o def'irure poetică .a 
simbolului, autorul analizează modul în care un cuvînt frece de la sensul său pro- 
priu UDul simiJolic, re1>lţia 4intre simboj şi termeuul simbolizat şi mecanismul 

de "lmboHuc:e, O mare parte a disel1tat ';s1e consacretă milo 
reliefare slmbollcă a unui. termen: mortoloqic« (articolul definit, ned';- 

articolului, substantivul, timpurile mod unle v .. , rbe le) şi mijloacelor 
subiect sau constructia versurilor). In continuarea 

baza încadrării succesive a, ler- 
poemului, 

dintre ele, j\'!ftterialul folosit, 
de CODO ti!ţiile al1, 

nlli valonlE' ale arghezian. 
lui Al. 

poem 

!f:!'2,tl!:nCl:! ([cneraIă, 
poettlllJi di,;,Ctl!ta't, 

btlZa materialului 
mai aks cO'l1lparajîa (tema> 

A ,,,>,1;;,,('1, de Goethe) 

amintim, alte le, 
procedee artistice, nici unul dintre 

amlli'l.ei. autorii nu, merJ mai departe 
examinare, Poate că ar fi fost interesant de 

şi. tit' are In pO(zja Magdel Isanos 'un rol lnten- 
nepjlt'intă a trezi interesul din cauza 

practic caracierÎ7:eilzli ,,,tir,,1,',l,,, Teferitoare, la opera poeticli a 
şi Miron Radu Parasohivescu. 

Nu acelaşi lucru îl putem despre articotele de Sorbi 
şi Teme Pavel care fac, VillfliHI"il lor şi prin cu care 

mu1tipie ale epar tc i ambole se trece dincolo 

subordonăril ; 
nu pO'C'le fi nicicum ocoIit'i 

se Iace vag, li! con- 
nrti,"nl',l! semnat de acad. Ros-eHi?i Ion 

celsamJ"Jlu al nujloacelor de emtnesclene, 
Eminescu în versurile sale şi Poetul 

vaste. în car'" diieritek tipuri de subordo- 
spre d exprima raporturi sintactic" din cele mei (p. 182). 

Că Eminescu reuşit ă n,alizeze o forrnii şi la c<"t,ul Dit: valtlIile 
,'remii e"t" adevărat. Cum dcmonstrceză unei cE'Tcetiîri de .erisamblu 
rAI. Rosetti şi I. Ghptip) r01o'\iate in !tlCrilrea 
'nu pot fi considerate' , 

În cadru! 
lik TliLule 
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Al, Andriescu, Creaţie 

sfirşitllue:!l:ează un indice de frecventă 

ţfllrabilă" (p. Ni se pare bună s:p;" - titlu de 'voce- butarului, mai pentru lui Bacovia, 
în vocebulurul devine, foarte mare 

cută de situaţia cnvintelor=-cheie (după termin()logia lui Guiraud) dhid 
]i,slă a lor. vocabularul bacovian ca fiind un vocabular "orientat" 
număr redus de cîmpuri semantice) Sanda Golopenţia-Eretescu (;ă această 
cîmpurilor semantice (30 la număr) pe care le grupează in 8 motive. Dlspunerea anu- 
u.litor cuvinte in motive, în de context, lasă de multe ori de dorit. Este vorbe 
dl? cuvintele <j căror incedrare motiv şi nu in .altul tine de liberul arbitru, 
Floare este incadrat de motivului suav. În Plumb, analizată sfir- 
şit, este recunoscut morbidnl versului ilori de plum1J şi 
tnI ilosue comportă, de data nici o rclntle cu cuvîntul SUGV, ci este doar 
un funerar. In aceeaşi strofă apar doar coroane de plumb. Este interesantă 
problema asocieIilor de motrve cu carecter de pormanentă li) Bacovia il relaţiile)! 

dintre cuvintele în rlmă. 
în totalitatea lui, studiul, bazat pe statistică lexicală, reprezintă rezultatul unei 

munci susţinute. Dar numărul de aparitii al cuvintelor (rareori Sic: dă contextul 
cart' ele apar], oricît ar fi de interesant in sine, nu poate fi luat in consider atlc 
decH ca o smqură latură <. studiului asupra limbii poetului Indicele dt" 
frecvenţă ,a unui singur autor, noraport.st la un indice general frecvenţă, 
din importanţă. Ajungem astfel la simple date numerice care nu reuşesc siîfie, 
cum intenţiona flUto&re.a, convingătoare. 

initiativa Cercului pe pocttca şi stîllstrcă de El tipări un Volum selectiv de 
studit este binevenită. Neextrnz ind observaţia asupra tuturor studiilor din 
putem spune că ele nu trec Însă de o fază pur descţiptivă, de a 
stattstice şi schemelor filIă ilI se trage concluzii, că. Iucrurrla care se spun, cu 
relerire la, literatura populară dar mai ales la cea cultă, sînt extrem de putine. 

In articolul Creaţie şi explicaţie, Al. Andriescu observa pe drept cuvînt că: 
"Surpinde, în cele ID('4 multe studii de acest fel, incapacitatea manHestă. de <il depăşi 
desoriptia amănunţită şi obositoare, înecată intr-o enormă revărsare factologicEi, 
clasiticărlle greoaie şi complicate, abuzul de scheme, confundat cu precizia stiinu- 
fică, şi (1 ne înteleesă pastune pentru un vocabular obscur şi rebarbativ" ?" 

Fără a il impotriva metodei statistice în stilistică, luind.În cousideratie avan- 
taJele pe care le oferă cunoasterea frecvenţei cuvintelor, subliniem aceasta este 
numai o mat odă. un mijloc şi nu Un scop. Lipl'ia simtttă il unui dic/tonar general d'e 
frecvenţă -a cuvintelor, care să fie în acelaşi timp şi un dictionar semantic, face ca 
studlile de stti5tică lexicală din volumul discutat, ca şi cele apărute în revistele 
de specialitate, să aibă un caracter limitat. 


