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GONDA,.The &Wayajnas(KaujihasiUra60--68. Translation,Introduclion,
Commentary].
VeMI1delingen
Der Koninklijke.Nder1andSe
Akademievan Wetten,
schappen,AFD:Letterkunde.Nieuwe Reeks-Deel,LXX1,No. 2, N.· V. NoordHj)IIandsclîe
UitgeveisMaatschapplj,
Amsterda,1965; 461p.
Cartea cuprinde, prefata (2 paq.], introducerea(61 pag.},traducerea(40 p.)
cornentarul(318p.), la care se adaugă: addenda,un indice general,un indice
senscrttevstun indîcede pasaje din.tetesanscrite,
In prelata cărtii sale Gondavscrto
:
"Imi dau . seamadeimpedecţiunileacesteitraducetiŞI ale comentarului.
(p. 6)., Am
aceastăcarte...în primulrind pentru a da generaţieimai 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 celelalteGihyasutra\
despre ritualul .casei. insă e mult IMi amplă şi contine. şi cele mai 4Il1ănunţite
indicaţiipentruindeplinireaacelorrituri vrajă; pentru care erau folositeimnurile şi Iormulcle.din Athervavede,
Kau§ikasulra
.este o completarefoarte
rmportentăvleAtharvaveda-Samhhi7
şi un izvor.nepretuitpentru cunoaştereavrăindiene2,
•
irnnuritede vrăjitorieflin.l:\tlţarvpveda
de vrăjitorieale Iiterituale,mai ales acele din Kaus:ikasiltra,
primeleinceputuriale ştiinţei
medlcmeişi
a plantelor
medlcinale..
căci, la
la alte. popoar.f
doctorul
vrăjitor
a fost .primul
,1 tot astfel Şi
Gondaspune: "In această pnblicaţie,doresc aţragatenţia
colecţiide riturt curioase"(adIcăSav(J.yajna,
adhyjjya VUL
Cu privireIa aceastaautorulciteazăcuvinteleIui Caland:
şi un sinqur pasaj, trebuie.prelucratăîntrlilagaoperă".
; "M-am·silit
scot lnevidenţă Interdependenta
sfint")şi stura ("regulăconcisă,manualde reguli"}
prezintăun interes real e intraductibilîn vree
(p. 9). ,,0
«literală"care nu încearcă".săpătrundăîn întee tot atît de nesatisfăcătoare
ca J;;io «interpretarefilozoHcă,.,
ce nu
pe dep)iude faptlil1e
elem.entare
de gnamatică"(jb..):
privireIa cQmelltatiile
indiene Conda$pune;
valoar.ealor şi l.a
bine,
părerile
învăţaţilor
privire
din ele, diferă
mult.·Pe cu
CÎnd
unii
eiS-llu .pus într-o
s-au aratat foarte
r1'liîll;'71r'M.
vechilor i1iterpreţiindieni,
Şi
cu privire ceremonîHe
deces etc,). (M, Winternitz,
p. 51).

simpleale
d.er ind.i-
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putindispuşisă adopteperetrezeleşi
lor" (ib.),"Dupacum se va vedea
l1in'comentarulmeu, eu am citat nu'
pasaje din comentatoriivechi, chiar
şi atuncidnd
fost imposibilsă-i urmez"[ib.]."Valoareaopereilui Ke.sav.'l
cum
Zaubetriiual,
p. V).
Cude
toate
im'ff:f,..lS:c:! ei, ea
s-a uoveuu
mare
[ib.]."Nu m-arn
ferit
a conde cite ori a fost
si comentarulasupra Atharvavedei
atribuitlui
(p. 10).
comentatoriiindienisînt adesea'enacronloe,
aptul că ei "'cil,,";,,
texte vedicocredinteşi păreri, despre
CE!s-au ivit,
ele,
într-o epocămai recentă"(ib.],
iu comparatival
mantIapoatefi de marefolos pentru
c9\:J.erirea
sau lămurire«Jnţelesului,
şi aplicarii De aceea, am dîutat' in
.,părti
·multe.
note
să
citez
pasaje
pl:'i':"
numal
pentru
întregi, ci şi pentru
din ele şi pentru grupe de
(p. 11).
"Capitoluj\/m din KaujikQS
IT/ratrateazădespre savayajn(ih."clică"jertfele
'tVorlerbuchzu'mRiq-veda 1491)
de cult numitesava"
[Ib. n. 4).
traduce acest cuvînt prin "dcr ljp(esste Sornat.mri,k;'
;,Indreniivedîc!
depăşilimitele
dipei umanenorma'le,
'Do1:rivitci."
(31)."Se
sau identicăClI
jertfă este,
jertfirea'ei,
dincolode existenta
lumească'(38).
"Orezul,
nu e. menţionat.
·nici.odată l{igveda,
se Iace
. adeseaîn Atharveveda,a' căpătat-o importanţăcrescîndă,din punct de vedereeconomicşi ritual,atuncicînd vechiiarieni s-au răspînditpeste o mare parte Indiei
de nord şi au trecut de o civilizaţieÎncă Indo-europeană
la otcivillzatieveqetaiiană, Este lesne
că
hrană (crezul]il ajuns curîndsă ocupe
CIoc'în
era.un ingredientimportantal unui cnru-,o
';mincarede orez
otc. si oferit in variate OC1!zH#,
. ., "O'ride cîte
!>repară'pilful de jertfă), cI' tntrebumteazăboabe
întregI orez,
un caiu«,
hran;1i,
a fost luată de zei, atu,nei
dnd 'E'Hm,
gata
face acumjertfitorul.,,; cauza est.,
că,.. 'oiezl este
3, 4 (42)."i'n precripţiî1ereferitoarela {]l('nu-ul
slrămosilor,laptele'si orezul fiert in laptE!(pllaful)sînt echivalentecu carnea de
vacă; aceste trei articoledE!hrană s·atisfacpofta răposatilorpe Un an", (Manu.3,
271)(lb.}.Pilaf).!,l
figureazaprintre alte o.biecteprin care sp cîştigă bunăvointl1
zeiIOf,ca:. flori,tămîie
.
Mai tîrziu, a'
pilaf sau'lapt prevesteşte,dobîndireade bani (Jagadeva,
SvapnaC;fntămaţti,
1.30)
("Piatrafilpzofalăa viselor" ,,(;.heiavisurilor").In genE'ralboabede
ai:!l.lc
noroc.(Ib. .'1,126),porintelecelui care, în vis, ",eurciipe
(}movilăde OU!/..
s vor
tIb. 1; 85)(45)."O mîncarede
era of,rită lUl.
rlUm,izeilor şi preotilor,ci şi oaspeţilor:'p. 48),PilafulfacE'
din feluril..de
rilJncarecu
ospătaţibrah'l:nanii
flb.).
"Multedin
enumeratei'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
,;ălicomentar,Gondtl..·spur;.:intre altele: "mefihdjanana
ritual princare.Sp,credeacă mintea
pusi!în
187).
şi slăbiciunii.
minţii
du.p&.,
ce-un. bărbat
.cale, studiezeo ramură
nimic
de Gondi.i,nu putem
comentaruluL·
De aceea limităm
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greşită celor doua
vedasva din
evum oham
păzitorulcomorii
pentru
care indică
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tecepiul signum,etc.);
datlvule intrebuintat
i pentru a indicaobiectuldirect
al unui verb care ar
fi subinteles:"0 portie pentru,adicăpentrua
pe Itidra" 242).. Nu
fi dl"
cu aceastăinterpretarea lui Gonda.
exemplele
mai sus avemelc'-a cu
functiifundamentale
ale dntivului,
ŞI anume;datIvasr:ornmodi
(dativuI
"pentrucine?i" cînd e vorba de o
per"oană,şi datlvul fin&lI(al scopului),"pentru ce ,cînd e vorba de un lucru.
Deci,ind1ayaeste' un datîvus commodi("pentruIndra"],pe cînd
este un
dativ final ("reatril '
Uneoriamhele
şi al scopului,se pot efla in aceeaşipropozitie,ca in,
Gonda(p. 367); indram;
" avardhayann
ahaye hdmavău (R, V, 5, al, 4) "ei l-au întărit pe Indra... pentrua ucidebalaurul" (!it. "pentru balaur, pentru
"pentru uciderea balaurului").Primul
dativ (ahaye)"pentrubalaur")este un dativusIncommodr,al doileadariv (Mntavâ
"pentruucidere")este un dativ fina).Dativulahay,€:se poate traduce foarte bine
printr-ungenitiv; y. Ttlaisus; "pentr.uucidereabalculului",Gondae de altă părere
';iispuneef\ nu trebuietradusdativus(in)commodi
prin genitiv[ib.],
La p.366 Gouda'
că genitivul,poate exprimasi ţinta sau scopul,ca in
exemplulurmător:svadliitirvanânâm(R. V. 9, 96,6). pe-care-Itraduce: "anax!destinetiin iell Irees"("topordestinat'j:lentrua' doborîcopaci").In realitate vânijnâm
este un gEnitiv'posesiv,lnsă genitivurposesiv.poateavea Ioertemultenuante,după
mtelcsulcuvintuluiîn genitivşi al cuvîrttuluide .care depindegenitivul,In exemplul citat, în '10,:,de, "toporulcopacllor"trebute să, traducemprin "topor pentru
'eopaei",fiindcă,a:;;acere'uzul nostru.Un geniti:val scopuluitiUe mentionatin gri:!·
matiei,ci numaidaHl/,ul
scopuluiIv.'malsus).
",Cîndun imperfecte coordonatcu alt ,timptrecut, el poate indica nH numai
o actiunesimultană.ci şi uneiprecedentă,Jmperfectulin sine nu indică anteriori,.'tatea,ca şiaoristul; numaijuxtapuncrea,celordouă'idei şi formeverbalein doui'l
,propozitiisuccesiv(creeazăimpresiade anterioritate'sau de simultaneitateîntr-un
,contextanumit"(p. 413).
,
.
'
PerfEdulpoate expriulil,În aceltişitimp,trecutul::iirezultatulÎn prezent,ca iH
"unllătoaff>1p
exemplecitate de Gonda: babbzlva"a devenit,şi 'acumeste'! (p, 208):
, (llruhuh"au urcat" (şi rămîn acolo)"(p. 249).
fi vivesa pravi§yat'artate
(,,intrlnds află", ffaintrat ::;ifi{'aJlă")(p,
CI. insă \'\'hitney,op. cit. § 823.
"De cele mai a'desf;oriperfeciul
are un inteles care nu se poate deosebIde prpzent
din p,mctuJde' vedere al timpuluj':
Gondaîntrebuinţeazăcînd denumireade .pluralisex,tensjvu,(p. 242,279),cînd
p0 aCf;f'i.l
de plUToJis
(p, 2r)O,254).pentru acelaşifa'ptgramatical,anume
plmalul în loc de singular,care se· găseşteml'llalesIa poeţi (pluralpoetic),Haver5,
dtat df>Gonda,spune: intensive!'Pltl1'a1,
Un astf(;]'de pluta!
de piJd, tamcltlsÎ
,,Întunecîmi",
citfll de Gondnla p' ,242.ef. at. tenebrtte,
,
.
yaeiyat (quodcumqw::)
Gondaspunec.ăpoate Sd'însemne;"dnd (dacă)
si , nuCil
t,x(mplu
yaj
ja-yati
tasyaci:la!("ceea)
(Manu.
96) (p" 196).
IllSăaceea
înte.
aici
estf,
"cînd
dacă)
dncva",
ee7,ClH.;ereşte
cineva.
e li lui".
,,'
"
La p, l66 stă I
relaiio/lis:
("Z/jiJehOriglieil,,)
în loc de r;,Ge.n.des Belrefis").
Greşelilede tipar sînt putine,fată de marelenumărde p<tgini.Iată cîteva of
mantHlB
wl11'cll
,lwc1a}ready.translale,d(p. 8): lipseşte been după hod: haei
been,'_., R.
iich (p. 119).în loc de B. Delbliick._.. Unguasansclitica(p. 137),
în Joc de lin sansi:riticQ,'10 diIicrcntsyntacticrelalions(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.
Studiullui Gondaare o deo&ebitiJ:
importanţlîpentru sansau n-are nevoie de nici un epitet
.it:rifiştLIn
CE'
savanhll,
TlJ, Sime-nschr
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la "'<""'"''
sur des
ncIs"
cel
turîsestela
numaiin
său se conturează
tică, fără de care
Evoluţialatinei populareeste privită
discută cîteva generalităţireferitoareIn definirea
pentru cunoaşterea
a treia confiqurează vrfl1doilea
capitolsec,:rji:"::l,S..t
in capitolul
alpatru.lea
şi verbul ultimaparte se
de latină populară: sintaxa
VeikkoVăănănenl;<JLecU.d
fără ca să
acestui
urmă, susţine
unor
tubet-tuier
).
Privitor
nu
serie
le d:l(P.
il ll:.eg!.
de restul
romeniz
ate
se va afla
teritoriul
De altfel,
VI-Ie1l
Il Mihăescu
1960,p. 295
Li R,
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in cartea lui Văănănenaflămca elementnou (J selectarebine discernută
prooblemeîncadratein nenumăratebibliografii,cit şi o prezentarecît se
sisretnatică,De pildă, tabelul general al vocalisrnnluiIatinesc cu evolutia
tardivă diferită de la baza unor idiomuriromaniceInscrie o
simetrie atribuie materialului[) sisternatizar
e extrem de didactică,
detaliată a sistemululvocalic,metoda de prezentareeste tot cee seiecnva.
se urrnăresteIizionomlavocalelor
problemecum ar fj:
drtîcu];ţje,sitnatia diftonqilorşi 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
sporadicede
a lui în 13,fapt cale
se parc
fenomenulgeneralizatulterior în franceză.
La p, 42 se observă cii sincope [vocalică)este un fenomeneminamente
popularsau familiar.
că Jimbajulcotidian,obişnuit,este mai lesne
acelui minimefort,
economiide articulaţie,dar fenomenultine totuşi
evoluţiatardivă il latinei şi el trebuie, subordonat,În primul
dinarnizării
accentulut.Iar pentru regiunilein care sincopevocalicăs-a produs
exceptie,
am putea presupunecă accentulavea o calitateintensivămai pronunţată.
TrecîndIa. consoane,autorul se opreşte,ca la vocale, asupra unor fapte
mai semnificative.
Printresccstea.un loc nu lipsit importantăîl ocupă evolutia
. labiovelareisurde şi sonore (p. 53·--54).Se remarcă cu justeţAsituaţia diferită,
care o prezintă Romania,în conservareasau neconservareeacestui sunet.
SocotimÎnsă că ar fî fost necesară o prezentareistorică a faptelor De altfel,
Discutînd"consoanele
gemînate,se noteazăca observaţiegeneraliică Romania
il simplificataceastă stare d(" iapt, cu excepţia
centrale şi de sud şi
sardei (p. 60), Totodată, constatăcă lichidelegeminateau persistatmai mult;
sella ) v. sp. sieI/a,n, sp, silla. rom. şale (p. 60), Cu toată etimologianreşită a
româT!t'scului
şale înregistratăde autor, afirmaţiaacestuiarămîneviabilă.Adăuqăm
faptul că evoluttaIu! 1 geminatÎn limba românăurmeazădouă căi: vocalizere
în cazulin care grupuluiconsonanticrespectivîi urmeazăun a ') ii, şi simplificare
atuncicînd elementulsuccedenteste un e: în orice caz, evoluţiaaceestediferă de
aceea a unui 1 simplu,rotaclzet fără exceptie.Situatia este identică şi pentru
call'gorianazaleler.Conservareapînă
tirziu il
il împiedicatînchiderea
unuia sau unuie precedent(annum an i genna geană).
Interesantesînt notatitlecu privire la final, în specialconsideraţiacă lipsa
. consoanetrespective(in texte) nu este condiţionatăde actuala repartitie
a sa (p. 71).Poate,însă, s-ar fi cerut aici (în momentulrespingerii
Wartburg,cumcă vestul
aniei l-a menţinutpe s final datorită
literar)un comentariumal bogat în trimiteribibliografice
ŞI o jm;tilk;re
a proprieipoziţIi.
Cel de al treilea
consil.cratstudiuluicuvintelor,urmăreştepe aceeaşi
linie. probIE,matic<t
a modificărilorsurveniteîn latina populară,
de factori psihici
expresivităţiiunui cuvînt),sOCÎnli,
,tnki, scJhirnb,liri
de
geilSsau de
Urrnărindu-se
cuvintele
sau abandonatedatorită expresivitătHsau nonexpresivităţii,
adesea situaţii statistice ln urma
cercetăriiunor texte populare,fapt care
o anumităstare de mai
Exen:fplele
merg, însă, la dublete siuonitnice, uneori concurenţaare 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
l1H"'Il}1<1
de a-I
de logudore:iml
pithimlU
De
.:ă
Discui<lbi1ă
*pittinus:
cu
nu s-a rămîne etimologia
imbil"romanice
ffiînd
cua:t:bl!;1
1 românescal acestuia.
ctlvintelorfoloeşte, Ci:!şi celelalte capitole,un material bog.'1l,
populare.Nu Întotdeaunase fac, însă, preciziit!in legătură cu
sau Jitu<itunor·asemeneaformaţiuniîn. limbileromanice.Mult pn!-
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lUi.VasileAlecsandride Sfatuladministratival Moldoveiin
.
din.Franţa.
Corespondenta
pubUcatăesteînsoţW\ -de interesantenote, cuprinzîndscurte
lămuriridespreevenimentelela care se' referă scrisorileşi desprepersoanelementiomiteîn ere.. Volumulse încheiecu trei indici,conştiinciosîntocmiţi,dintre ca*?
indicelede numeeste deosebitde util.
corespondenţăni-l înfăjşe(\ză'pe VaSUl'!
aşa cum îl cuşi din numeroaseledocumente,deja tipărite, relative la
natură, cu gîndul mereu la MirceşU,se preocupa,chiar
t\,::l:f;;\
să nu fiealtăiaţi
dinavea
celebra
luncăprieteniei
pe careşi,
r,
ornament"
aceleicopacii
regiuni;
şi cultul
ivit, el a doveditcă
un prieten leal pe al căţui devo-.
oricînd; însufleţit un sincer patriotism,el avea oroare
şi dispreţuia'pe politideniide meserie; era dezinteresatîn
sotia.lui purtînd grijile'materialeale gospodăriei;s.e exprima
ă in limba francezăşi, ceea ce 'pe atunci era foarte rar la' noi,
ÎUVăf,f;S€
şi limlja€'ngleză.
.'
,
ScrisorileluiVaslle Alecsandri,al. căror text este reprodusîn volumulde
confirmăaşadar cele <;ce
ştim deja din alte Izvoare:Ele nu cuprindinformaţii
mare Însemnătate.Ele aduc Însă noi contributiipentru unele amănuntedin
h'()ClrAIiA
mareluipoet sau din istoriapoliticăa Românieidupă 1860.
privire1<1"notele"lămuritoareale j>,1artei'
Anineanusemnalămcîteva ornisiunl şi erori.
.'
Astfel, referitor'la colonelulIancu Brănlstearm,vărui lui Vasile Alecsandri,
MartaAnlneantiJ;1U
cunoaştedata naşteriisale (p. 27).Or, precuma arătat Sever
Zotta, în documentatasa lucrare La centenarul naşterii lu] il asile Alecsandri
1821-1921!laşi, 1921,p. 48), colonelulIancu Brănisteanus-a născut în 1821.
Despre'AlexandruIon Ghica, "fiul cel mai mic al lui Ion Ghioa",Marta
Anineanu
indică
1865ca fiind
anulGhica,
naşterii,
însă nu
poate preciza
anul încetării
din vÎ(jlţ1î
(fi
87).anul
In Genealogia
lamiJiei
lucrure
întocmită
de răposatul
inginer
Ion Ghicacit!la EforiaSpitalelorCiviledin Bucureşti(manuscrisîn păstrareanepotului său GrigoreGhica,cercetătorştiinţificla AcademiaRepubliciiSocialisteRomânia),găsiminformatiacă.AlexandruIon'.Ghicaa murit in 1940
.
. MihailPherekyde,fost ministrual afacerilorstrăine,fost preşedinteal Adunării
deputatilorşi al Senatului,n-a Încetatdin viaţă în 1928(p. 18),ci în ianuarie1926
("Monitoruloficia]",DezbatHHeSenatului,şedinţa de la 30 ianuarie 1926,p, 17).
. 'VornîculVasileAlecsandri,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 volumulce recenzămse află o lungă scrisoare,adresată lui
Ubioinide către poetul Vasile Alecsandri,in care acesta precizeazăcă moartee
tatăluisău a avut loc în 1854[p, 151şi p. 157).
.' .
Greşită este data de 1826,rnentionatăde Maria Anineanuca fiind aceeu
cînd vornicul'
Alecsandria devenit,,,membruîn ObsteascaAdunarea MoI·
dovei"[p. 245).
ştiut "ObişnuitaQţJşteascăAdunare",1 fost infiintatăprin
Regulamentul
Organic
Organical Moldoveia intrat in
la 1 ia-nu
arie 1832. şi .R.egulamentul
In scrişoarea ia ,mai1881.Sihleânucare
citat într·un pasaj
la dezbaterneparlamentareşL ale' căr.uidiscursuriAlecsandrile consideraexţrem
el.. plictisitoari:',
nu
profesoruluniversÎ.tarŞtefan Sihleanu,cum crede Marta
Allin
ci
Sillleanu,politiciandin Foc$1;lni.
In i'ldevăr,la data aceea
'tîrstă de abia 24 de ani şi nu·fă.ceaparte tlin parlament
temeinică,el a avut la bază
.universitarefăcute
Ca om politic- ela fost director
finanţe,şi secretar
Ministerului
îmrăUimîntului el a intervenitrate ori în. discutiilepublice.
pe care le·a rostit. fie in calitate de pU:l;!edintE'
al AteneulniRomân.
a.ltă·calitate, fost intotdeaunasobre',Nu este deci posibilca el să fi fost
acel SibJeanu,pe
Alecsandril.a citat ca Un exemplutipic al parlamentarului
limut, Alecsandris-a. referit desigur la AI: Sihleanu,care a reprezentatjudetul
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Putna in Adunareadepl1taţilor
încă din timpuldomniei.lui Cuza Vodă, Fost vicepreşedinteal Camereiîn:H176',ales deputatal colegiuluial II-leadin JudetulPutne
la alegerile generale din mai 18792,Al. Sihleanu,la data scrisorii lui Vasile
Alecsandri,
influent
parlamentului,
fiind preşedi11tele
comisiei
Camereicareera un membru
socotelile
statului El
lua adeseacuvîntul
in decursul
dezbeterilor
.
în
Despre
Urechiă,care este amintit de
scrisoarede la 29
f881,Marta Anlneannafirmă
timpul
Al. L Cuza,functia ministrual instrucţlunii"(p. 49, nota 6), ceea ce este inexact.
Sub domnia111iCuza, V. A. Urechiă. n-a fost decit director al Departamentului
a condus
cultelorşi instrtu-tiunti
publice.în care calitateeste însă adevăratcă
el Vil
Ministerulîn scurte perioade.cind lipsea titularul4•. Abia la 10 aprHit?
fi numitpentruprimaoară ministrual cultelorşi iustructiuniipublice5, în
de la 29 mai 1881,VllsfleAlecsandrise referă tocmaila acte recente ale
llrechiă,pe (tire acesta le săvîrşisefiind ministru. .
WilhelmKotzebue,menţionatintr-o scrisoaredin 1883,n-a fost cOlls111
al Rusiei
la Iaşi" cumsustine Marta Anineanu[p, 64, nota 4). De altminteri!'acceesi'eroaI"
o găsim şi "in [lÎCţionarulenciclop",dic
roman (vol, III, BucureişU,,
1965, 38).
Consulal Rusieila Iaşi în al cincileadeceniu al veaculuitrecuţ
Carol
EvstaficviciKotzcbue,frate'al . lui Wilhelm Kotzebue,Amanunte
ambii
frati aflăm memoriilefostuluiministrude externe al Rusiei,
Carlovici
cu
ei se înrudeatt6,
volumulpe care-I recenzăm(p, 111)este publicata'
de la 17
iulie 1871,prin care Vasile"Alecsendri"-a demisionatdin
Academică
Română,dezeptobindexcese1elatiniste.'intr-o notă, Marta Anineanusustine
această demisiea' rămas "m7;ă
. <::onsecinţe",
întrtjdt Alecsandria continuat.'
'Participela şedlnteleAcademiei".Realitatea.însă este alta. Demisialui
Alecsandria avut urmări, după cum reiese din, 'Procesele-verbale
ale 'Sclc!,eUitii
AcademiceR()mih1€,
publicateîn "Analele'!el.
'..,
In adevăr, îndată ce SocietateaAcademică întrunit în sesiune ordinară,
la 2 august la71,A. T. Laurian,preşedinteleei, cp'Ull:icathotărîrea luată de
Vasile Alecsandri1.
Membril.prezenţiau amînat decizialW pînă ce "delegatiunea"
SocietăţiiAcademiceva prezenta; co;nformregularitentului,raportul e( genepll
asupra activităţii'desfăşurateîn intervalul dintre 5esiuni!l;La 12 .,august 187),.
secretarulgeneralI. C. Massimil cîtitacest raport, în care, prfntre altele, era
rnentionatăşi demisielui Vasile Alecsandri?:
DouăcomisiJati fo" atunci f;!esemnete. prima dinacesle. comisiiavea să examinezegestiuneafi
comisie
avea să cerceteze
celelalte
dinaceastă·
:raportul i,
dIJInprtţ:"U
din
AL Odobescu,
N. Ionescu
Iasii'puncte
Hodoşl0,
privire la dlHnisia,
lui Vasile
părerea
nu-! .erau cunoscul:e,dar care desigur trebuiau
îngăduiaumarelui poet .,a mal. face parte din Societat,ea
Ea CIso(:otitnec('sar 511wbliniezC'că Societatea
zeloasdde it aveit in sinul oi pe scriitoriiromâni'
GeorgeD, Nicolescu,Parlamentulromân,partea 1.
J9l)'3,p.' 2;;9,
"Monitoruloficial",Il m.ai1819,p. 2522.
"Monitoruloficial",25 noili1mbrie
1880,p. 7661"
. Dan Derindei,Guvernele.11.1,1
.AlexandruIoari' Cuza
miniştri,. "RevistaArhivelor",II (1959),nr, 1, p. 147163.
Dimitrie
Costescu,
ministerialeInThe
România,
Bucurf!şti.
1931J,
65T.he
education
of aFazele
IUssian
memoirs
of Nicholl1s
.K,!rio')vi'C(1
Giers, edited
Charles and Barbara Jelavich, tjnivEirsity'
of CaliforniaPress,
Herkeleyaud Los Angeles,1962,p. 214, .
.
7 "A:nnalileSocietăţeiAcademice'Române",IV (1871),p. 1.
a lbid.
'
9 lbid., p, 2,
Ibid" p. 17,
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să mtnutescăatit
de la Mirceşti.
Alecsandrisă fie
fost
În

acest omagiu adus bardului
demisieinterventtă,ca. Vestle
SO.chtalţii
Propunereaa
Amintimcă, printre
)iia'r:e
aflau
pe s.a.
atunci
Ue6JiUCllltllS,
Chesles
13. persoi'lrtede
avut nici o înriurire asupra lui Vasile
lucrărileSocietăţilAcademice,
bunii lui prieteniIoa
imbunătăttseră
bbţiIliln,c!
sa i
dea denumiil contribuit
filologicecnre
1871.
il fost făcut chiar de AcademiaRomână.
mai 1&79,ea a adoptat'o propunere,spriDimitrieA. Sturdza,potrivitcăreia Vasile
M,eJchisedec,
care se retrăseserăla diferite
sa participedin nou la lucrărileei 1",
Vasile Alecssndrişi Titu Maiorescuau luat parte
chiar il doua zi
la
mai Hl79]la sedlnteAcademiei
15.
este clar că demisiadin tli71,contrar celor afirmatede MartaAnineenu,
d avut consecinţe
Vasile Alecsandriabia
opt ani şi-a reluat Jocul
printre membrii
Române,
Scrisoareacătre
reprodusăla p. 14&,-152
după a ciornă nedatată
aflată printre
RppubJjUlSoc.alisteRomanie.eSk de mun
ceea ce nu
ştiut Mana i",n;neunu,in 1902,G. Benqescu,'
a carui posesieera pe atunci originalul,a publicatunele pasaje in introducerea
la volumul.conţinind pastelurile lui
Alecsandritraduse în limba franceză
16.
Dupăcum il arătat OlimpiuBoitoşl?,
scrisoare,care cuprindeo amanuntita
autobiografic
a
a Iost
i de G, Boqdan-Duică
în lucrareasa consacrată vietii lui
; textul ei a fost tipărit de,G. Cardssîn revista
"Floareasoarelui"(u-rele
din lulic--decembrie1928)_
Intr-o notă
153,nota 1), Marta Anineanudeclară "nu se ştie in ce
scopa fost
aceastăautobiografie,
pe care Alecsandria trimis-o,pnn 1856--,
W57lui Uhicinl.Or, Olirnpiu
dovedit
pc bala informatiilor
ce
i-au .tcst astfel comunicate,
hiografialui
Alecsendriinserată In
"Dictionarul
publicat la Paris, în 1858,sub directia lui G,
Vapereau19,
Exceptinderorile semnalateîn această recenzie,"notele" Martei Aninennu
conţin';iUriexacte şi
foarte utile. Ele lămurescpe cititori asupra persoanelor
AcademiceRomâne",IV (1871),p, ]2,--,77,
.serie Il, tomul L p. 8,
poesies rownaines,traauttes el! VeI'!ttancaie par
BnlxeIl
(-'oi-I'arils,
1902,p. XIII-XIV,
româneştiale lui Ub1cini,Cluj, 1932,p. 9--10:
(;,
Alecsandri,povestea Ullejvieti, Bucureşti,1925,
18, 24 25,
DictiottnaiteuniveJsel rie« (;flnfempolains
contell/mltou/es les persoltnes
rlOtabJes
de la France ei des pays etrallgers.BibliotecaInstitutuluide istorie şi
IHbeoJogie
din IaşI
un exc:mpldfdin ii cincea edilie a acestui dictionar
1880).
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să
Precumam arătat la
volumul
ale lui Vasile
sale de că],ă!()f.Îlc,
bihtatea să cunoaştemmai bine
marele poet, prin
Sa.
decit volume
cuprinzindfrînturi
ar fi. preferabil se publice, Într-o
deja tipărîte,cît ŞI cele inedite,
procedatdeja În acest mod
ConstantinC,
1965,144 p,

C. CĂLINESCIJj
V'asIleAlecsandrJ.

va,

Scrisori
41.
HălcE'SCILl,
Opere,IV, Corespondenta,

critică

Bucureşti.
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şi este incheqatăintr-untablouviu, in care amănuntul
cu descrierea,nelipsiti!de-unele insistenţesavuroase
a mai tuturor călătorfllorpoetuluI.Atitudineacriticului
omul!\lecsandri"",,teclnd tIna sobră,cînd alta,
aceastaîn cele mai
!inutăcriticăinsolităcare ar putea
pe cititorulneavizat.
maisus devinun fel de axă Il demonstratiei
biografice,
un mobilîll
destulde inegalăa poetuluicare, fiînd"un om atît de fericit
de marîJeei tragedii"(pag.39),n-a avut,desigur,"nicicapacitate
"P'i!'Clllllltn,'ă
şi nicirăgazulde meditaasuprastructuriimariiart!?"[ib.].
"Omatit de exterior"(pag,41l, "nmHumit
de sine","foartesimţitorla laudacea
mai c(}îlvenţional&"
(pag,39),s-ar spune,altfel.cam superlicialîn toate. Alecsandri'
este, "in realitate",- seri",G, Călinescu- "un scnttorviabil"(pag.421şi un mtel(,c1ua1
"neostenit" "actiune.a
patriotică".
Unghiulde
fiindstabilit,analizaartisticail creatieiIl lărgeşteconsiderabilcu comentarii
sinteticecare altemeazăîntreobservatiide o rnarefineteşi exaetitate şi o severitatecare paIe (l.[ coboriuneoripe AlecsandriÎntr-ozonă ce poate
inspiraşi oarecareIncertitudtmasupraviabilităţiisale ca poet.Probeleacesteiviziuni.
criticedetaşatede judecatac,omunăsînt cuprinse,mai întîi, În paginileconsacrate
lJoillelor(1842-1843),cu atît mai mult cu cît unele
de ordin estetic formulooe(jieitind şi
l care par a facilita
că în comparaţi!?
cu
PO'l"tH
generatiei
i ar fi derizoriu.
Sinteticsint analizateşi Pasfl3IwiJe
care "reprezintăo lirică a liniştiişi a Iericirn rurale,un horatiamsm"(rag. :55),remarcabilărămîntnd,la poet, "intenţillidp il
glorificamUllci'l;
agricolă"(pag.56)Într-operioadă"CÎnd[el] începusă simtă mai ':1.1
tanc voluptateatrindăviei"(pag.55).Dacăaici Alecsandri.
este "un imitator"al lui
Virgil,.IamesThompsons.a, (v.pag, 5u).şi-i înclinatspre Idilism,amendatde critic
fi'trăreticente..tn I.egendeşi Legendenouă.care "înseamnăo etapă hotărîtoareîn
poeziaromână"(pag.77),poetulstă "sub semnullui V. Hugo"(pag.69).In eeeste
poeme,notbiJe.prin "latureapIcturală"şi pasiuneapentrumonstruosşi colosal,eriticul delicoperă.pe drept cuvînt.cele mai multeşi mai rezistentefrumusetiestetice
ale poezieilui Alecsandrt,măsuraacestuitalent spontandispus'prea adeseasi! "Improvizeze",
De o tratare largi]şi delinitivâ.beneficiazăopera draznaticăa 5criitorulm.Se
desprind,cu acestpri:Iej,nu numaiinfluentelevodevilnrllor
Iranceseşi comieulIeftin,
ci şi elementelev1abih,(ex. accente precarageliene)
care sint aici mai numeroase
decît'Inpoezre.Dupăopinialui G. Călinescupot
timpulIorgude la Sadagura,
cu Chlriţa,Sînzianaşi Pepelea,"C!'lamai
şi deci cea mai valoroasă
natlonală (pag.95) a lui'VasileAJecscmdri.
ca şi Ulltimele
sale creatiide anvergură,dramele'Despot-Vodă.Fint1naBlanduziei
şi Ovl'diu(acesteadin urmă tratea71l
..dramaomuluide geniu").carc"aducun progresde adincimeneaşteptat"(pag. 102).
DIUmele
Paginiaf€!.microruonogr",fiei
"asIie Alecsandricuprindo succinti'j,
limpede adînci!.anallzăd' prozeiscriitorulUi.
"poatecea mal durabilăparte ai ()perei
sale
111),cumcredea G. Jbrăihanu,în care
ni se relevă,pe rînd.'Caun
..r'8D'Drl:er
&uperi(l!'
''', C·i.'!
,,11U
pilsio!l8it
de
inedite",ea "un pictorstrăex.otiSD:le",
c
dotilteu vervăşi
balzacianin descriereamteurmăparte il.studinlul,
criticăeste ridicatămereu
,",w'"",'.,"'
Ci'l!l'e
lasă loc unor noi
internretăriprin }aloa··
le degajă.Se observi'!
operalui Al'ecsandri,
de altă
acum,mi mai
explicată,atît de stringent, biogmfiaS'!din care criticum am văzut,atîtea motivep<mtrlla
în sens realistic,portretul
Pe data aceasta,criteriulestetic
cu acela istoricintr-o
de,,,chi<l'e
nOIşi fecundeperspective
operei.,bardului"
şi În TaIP
lea noastră.
în jurul dtorva idei
microlllOImgrafia
descrisăaici arnplifkă substant1aI,
documentarşi interpretativ,capitolulrespectivdin Istoria!IteraluriJ
române,propunînd,in contemporooeitate,
o imagin!?
demitizatăa lui AhccandrLInrli·

ŞLB1BLlOGRAFIE
teren! dacă cititorulobişnuiteste
actd5tilviziunecritică,studiul.reprcziirită
opereilui VasileAlecsandrisi
dinamice,a creatieiacestui.,regeilIl
în panteonulliteraturiiromâne.
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şi
diferentiate
şi a locului
l'li/zaiDrăqat:

VALERIU
RtPEANU,
IlIahuţă şi epoca sa, Editurapentru,literatură,Bucuresti.
1966,357p.
Valeriu Ripeauuîntreprindestudiu)
şi operei lui AlexandruVleliută
după ce, în anii trecuţi, il îngrijit o excelentă editie de Scrieri alese.1
ale aceluiaşiautor. Cartelaurmăreştetonflg:nri;lrp;(l
nu numaiCI.unui portret ['ir.Îcşi
moralal scriitoruluiîn interdependenţă
cu opera'sa, ci a ("pOcii.
în care VlehutaCI
trăit şi il
! V. Ripennuporneşte.de la pcemi.s.n,
intru totul.că personalitateacelui care .a scris 1907are' atH'a interferenţecu
literarii şi culturalăa
perioadeidintre 1880şi 1920încîtslnguraposibihta,tc
d", a
punctede
justeşi în acelaşitimpnoi,faţă'de ceea "'-ilscrispină acum,o dă impletirea
il dateloroferitede o viată mod'.:'stă
şi de o activitateinchinatafldE'văruJui
eLIevenimentelereprezentative
ale epocIideja indicate.
'
Vlahută'este "un caz",prinI;'!(;oul
scrrsujui
in care d fost receptatdupăaceea,'pînă în zileleW)",tft',
c.elemai de seâfInănumeale literaturiiromane.
qenera,ţiimanifestareaunei.ati!ucl1l1.i o
.şi demnă.EcoulputerniCal !ideii enlin,es.ci<ce
sentimentalism
şi lipsităde inventie'
însotltede o melancolietulburatăuneori
lui Vluhută,limpede,trecîndde la"naturaltsm
vietii,cu aţenţLaîndreptatăstatornicspre ""U,,,q,
."va avea în centrul·ei, pentruprimadată în
Publicrstica
sa, treapta de trecere
nu vor fi Întotdeaunabme venite),
iute de roate,scriitorulera un animator.un
mătorcald şi generos.al celorti.(leri. '
Aşa se facecă în epocăşi chiardupă
Vlnhutăva fi pentrumulţiun artist
model,<.iljudecatade valoareva.fi făcută
cu îngăduinţăclar cu bună
credintăpeste inegali.tăWe
de ordin estetic ali;)f!(;ri:;u].ui
său, pe care
istoria
lttcrară nu le mai poate ignora.
lui
Metodape care antoni!'monoqrafle.i
a lumini}
Vlahutăpe toah: fat"tC!'Je
ei şi in .intimă
cu f'reamătuJ
SOCli.!4
şi
al
timpului,
putlnţe
de'a V. IPi,r.n:
.trei
esentiale,
şi anume
\fLata,
opera,
putinţă
R
cu fire
rezerva
că efortul
făcut
pentrua-i asigura
ha obligat
tot aHt de necesară,P'€J1tru flSpOtctul"
stilistic'al
De ,Iieea,
a urmatîn bună
part'Cel;empllll'
t",iilinescia'u,
cultivÎl::td
p<Jsiunea
dOCllID"ntar
plin de semnificatii,lucrareasa ar fi avutde cţştigalprin
atentăşi consecvenlăa.
siei potrivite,clare,prin evitarea:reluărllunor
fără strictă necesitate.prin
degajareatextuluide_materii'l!hil
informativ,
multean,prisoseşte.
Biografiascriitoruluieste urmărită
exegezaopNPfintreprinsăsimultan şi explicatăÎn fUJlcţie
de momentul
de direcWlesociale5i
est.,ticeale. tunpului,cu atenţie:si.
în inimi]ecititorilorde
1A. VIl1uţă.Scrierialese, EdiţieînqrijWj,;;,tueJiu
introductiv,note, comentarii
şi bibliografie
de Va],eri'u
RîpeaIlp,voI.J'-III, Bucuresti,1963, '
12-- <d.1/
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DozC!d"Ci.!
materiilJlului
f<lpticrelevă.o latură mai putin rezistentaa metodeid
lucrupreferatădu V. Rîpeanu.Scriitoruleste urmaritlUni în relatiilesale sociale.
prin apartcnenaşi rolul SdU
In
acesta,se dăltuiesteun
il, împietrit,pe cere
in preportiecuvemtă. flma"
df' loc
de
ale vieţiiparticulareil scrtitorului.Sînt trecutesub
tllceresau palid
trai, re'latUlcIamiIierc.raporturiledintre Vluhută
$i copiiisăi, multele
străinătates.a.
Pe neooservi'Ilte,
aspectulunei pledoariidisimuuu!ă
cu qreutate
Pamiliarlzet
cu epoca
cu p(rsonalitat8alui
autorul
nu se poateobiectivaşi în scrisulsău
tendinţade
totul,de
judecăţide valoaredreptle'(opiniilelui Călinescu,Perpessrcrus
despreVlhn"4)
aceeeapreciereaesteticăeste reil!iziltil
de V.
sumar,plecîndnu de.;Ie operă,
cumCirfj fost potrivit,ci de la ,condJtiile
în care aceastaa fost creutil.Anahz.asuprasolicităpO€:tÎa
socială,cîteva din nuveleşi romanulDan,adică partea C€dmai rea.uzatâ1;1,
unei operemultmai vaste; pentrurest
este s:i.llgur8i
formăde apre.
ciere. In explicarea"liniei siuuosse"urmată scrtttor in evolutiasa ideologit:(j
monografia
nu poa:[,edepăşistauLulenuntuluisimplist:
Vlilihutăil fost unul din
aceiacare TI-aU
ulei furtunilor,nici primejdillor. pierdutdin
inr-apacităWsale de a înţelegeee {O'rţăcolosală< istorieii-ar fi dat
să-s:
afirmedin plin idealurile
şi democrattce
pînii atunci" inel,'
afirml:ltiI
ale
explicabiletot prin
a găsi, deşi VI&lwţij
nu
avea nevoiede ole, circurnstante
ateuuant«,sînt
discutabile.Asa,spre
exemplu,se sustinurmătoarele;"drucăprivim
oă Birlndulnu
ofereape atunc!un mediuprlelnicdezvoltariiunui
cu un
mai larg,
Atmosferaacestuitîrg de provincienu era de loc aptă sti genereze'marieldllluri
spirttuale"". Dar mai jos, V, Rîpeanunoteazăcă "incepînddin aceastăpt>rioadă,
Vlahuta
îşi va formadouădin principelele
sa,leconvingeripe plansocialşi ]jtterar.
Prima,atltudineaSiaantimonarhică
... Aici,la lIceuldin Bîrlari,Vlalwtăil aflat emoţion,3nte
tradiţii
unioIJ;Îste"
d.PI?atunci,la li.ceuldin Bîrl1!id,
renu:mH
în toatiiMoldovapenfruprofesorii
sili, predauIon Popescu,StefanNeago'?,Stroe
PanaiteChcnciu,Demelrie
Mafheescu.
Col'egicu Vlahutâau fost,
arltîi,
PhlJippide,
PaulBujnr5i
N, Petraşcu,.
MaitIrziu,VOT
învii!a
P!rvan,C;,lbrăileanu,RaicuIonescu--Rion
ş,n.Tn !R70,la Bîrladapafeziarul
", Îlt H3RlnPaloda"carelTlai
sub
couducere<l,
lui G, Tutoveanuîşi va
atentiaP'2utruiiU'raluriL
Tot aicI,apărf>iI
una
dinprimelerevistepedagogice
BirJadulera
aCf!!l
'V:reme
un centrucuI"
lural insenull'!t.
In strî!lSdlegătură viaţa
5. Con.centrarf'BO
Htentiei
asupralnor aSpectede primă'
Vlahuţă' Eminescu,
TituMaiorescuşi "Junimea"cu
Ghcr"a,
Ni.
colaeGrigorescu,
Iorga,Al.
li! revistelepe care.:
le-a condu!:l,
dă prUejulunor
cu suplete.Alt!?
aspecte,poatede ma.imică
rămasădesprR
')cr1îtor,
slnt re:wlvat.!,
llll"jbine
neSllS'
tinute,Se ,afirmăastfelcă
pentruproductiide
fQlcJorlce."
la care a 'rămas,
A;;Hrtiunea
estE'hazardată,ar li
dudat r:iJ.un scriitor
cu viata satuluipe tot
iniinsulactivitătii
Faptulcă Vlahutii interesa
adresa-tiicompol.ÎV.Rîpeanu,AJexandll1
Vlahuţăşi
sa, p, 184,
Ibidem,p, 17.
4 Ibidem,p. 19.
5 Peutruviaţa culturalăa Bîrladulul,v, şi: Gh. VUlbie,BirJadulcultural,Bucu·
reşti, 1938;Iorgu Iord"Hl,Al. PhiJippide,BucUTestl,
Hl37;G, Ursu,G. Ibrdileallt!şi
Birladul,Fălticenî.1939;G, Ibrăileanu,Amilltilidin copilărieşi adolescentă,în "Arfe.
vărul literar şi artistic",1lf.•81:!1:!<'90,HJ37,
6 V. Rîpeanu,op, cit" p,
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cam l-a sustinutşi<l-u mcurajat
de ce n-amun ;:nilion
!
h,
t{!cc!or,
după cum
de
lruel110iii
citet-o
line. Tudor
si celălaltsentimentul
In
o notă
nea",p. ; "Zoiţa"pentru"Z1.1a,",
erolnalui C{ITilt11ul.,
"centenarul.mortit"in:loc âe "cehtenar.ul
n;'Nl"rll"
protipendadei,
p. ,303ş.a.).
Fărăil depăşiCCjJ
mult.în sensul
sintezeii boqatului
)TL,<llenil!
informativ,
documentarşi daIstorte
elP
Ripemiu
.
dovedestedeosebir-de
utila maiales'd(jf
sub aSi.lP,tt!I.;:(rii3
caremcullo.aşte
muncaautosub sernnub
i
m1\rturiisiilă
de Rîpeanu
cuvintintroductiv.de.il şcrie o cart» vie.
perspoctivnmodernă.este
tiI"rn:ultalelpobţinut!'.
RemusZăsimiu,
POMPILIU
MARCEA,
Ion Shivici,Editure pentruliteretură,

7 Al, Bojin,AlexandruVfahuţă.StudiubIbliografic,
Ibidem,p.418.
V, Ripeanu.op. cii" p. 40.
T.Vianu,Studiielelueratur«românCl
, Bucuresti,1960;p.

l()ll'i.on p.
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,AlliallZli
lui PompiliuMarceapleacăde la ceracterizeree0sentialăil lui Slavici
ca moralist.Atitudineacritică echilibratăeste mereuprezentăîn comentarii.
Iiu Marceaambiţionează
Să
punctede vedere critice,inlăturîndprejudecăti
;>iinterpretărigreşite,unele soc101ogist-vulgare,
O treimedin
este
vieţii, documentarea
fiind extrasă în cea
mai mare parte din
lui Slevici,Istoriculliterar caută în acelaşitimp
informatiile
cele mai
corectîndvechiopinii,infirmatede documenteautentice.
In lămurireanumelui
se petrecă i'dirmatiilelui NicolaeIorga şi George
Călinescutrebmerevizuite,dovezllepublicatedE'fiica scriitoruluişi mărturiilelui
SlaviciInsusi restabilindadevărul.In luminaceractertzăruinitialea scriitorului,P.
Marcearelevă "farmeculetic al copilărieişinene" (p. i7), datorităcăruiaSlaviciva
deveniun asiduupropagatorîn slujba ideii înţelegeriiîntr!"popoare.Influentefilozofieiconfucianistc
asupra.lui Slavîcise suprapuneunei deprinderiformateîn mediul
din care s-a ivit, căci vederilelui Confucius"se potriveauatît de bine cu ccei1ce
rnvătasem,acasăla noi şi cu creştimsmul"
-" mărturiseşteSlaviciÎn Amintiri. E binevenitădiscutiacursuluide Literaturăpopowaă primul curs ce tolcloristicăromâneascăpredat în învăţămîntşi pe care îl datorăm,nu întîmplător,unuia
din promotorii"realismuluipoporal".
Ca Protagonistal "Tribunei"Slavicie văzut de' PompiliuMarccela adevărata
Luivaloarede propagatoral ideilor "Junimii'"dincolode Carpati,Slavicia
din junirnismdirecţiapopulară,pe care o va nuantedeosebit,imprimîndTr;}"mr,l"
ca orientareliterară,direcţiarealismuluipopular.P. Mare-eadiscutăacest
al
activităţiiscriitoruluidin perspectiveimportanteilui covîrsttoare.prin repercusiuni,
pentru orientareacreatiei lui Slavicl.Copleşltin oarecaremăsură de declarattilo
subiectiveale scriitorului,P. Marceenu releva îndeajunsatitudineapoliticăa lui
Slavicila "Tribuna".Adeseascriitorul1:lI
decLaratca reprezintădirecţiaculturalăa
ziarului,ceea ce nu l-a împiedicattotuşi.să publice1n această perioadăşi citeva
articolepolitice(v. studiiledespremaghia,ri ebsentaşovimsmulu.i;
Slaviciatacă
sistemulde guvernaremaghiarşi nu poporulmaghiar).
Politiciide credinţăfată de Casa Habsburgilor
Slaviciîi va rămîneconsecvent
şi într-o vreme cînd ea deveniseanacronică,ier mentinereaei echivalacu o trădare. Bogatîn informatiidocumentare,
captivantprin apelul frecventla arnintirule
scriitorului,capitolulViata Si?impuneşi prin eLarificetrea
cu deosebitsimţ cntic
amblanţeiformatieiintelectualea lui Slevici,eluerdîridetapelehotărîtoareîn această direCţieI educilltLa
familialăin spirituluman,influenţalui Confuciusşi prietenie
cu Eminescu.
Se întrevădşi cele două trăsăturiconstanteale personalităţiilui Sla-·
viei: mare energiemoralăşi consecvenţăde Idei,
pentruexplicareaşidefinirea creatîeisale,
Gîndireasocială şi politică a lui Slavlci e, în' interpretarealui P. Marcea,
caracteristicăunui 5C'fiitorîn esenţă conservator.Cu o viziuneexactă P,
desprindeconceptianationalăşi politică11lui Slavicidin ca;drulistoTicspecifîcTran
silvaniei unde problemaunităli nationaleera problemi'lvitală. ln ciuda greşelilnr
sale politice,S],avÎGifost un patriot convinscare a militattoată ,,-iatapentruunitatea naţionalăşi culturalăa româllllor.La Slavid nu ÎntîlnimoscUaiipolitice,ci
persistenţapînă la fanatismîn convingerimonarhiste,dintr-o regret,abllă
gore <1evenimentelor,
In limiteleaceluinşispirit
şi critic P. Marcea
reşte sursele'etidsIDuluilUISlavicLAcesteanil
însă căutatenumaiîn contactul cu literaturafilozofioă.pe care o cuneaş!eîn epocavienezăla îndemnullui
Eminescu.Rădăcmileetidsmulnilui Slavicisînt mult mai adînd; ele pornescdin
însuşi
tic din care răSQIf'e,
Sl,avki.. ".
N
. eafiei·scriitorulUi,
capitolul
ConceptiaarUstiCda lui
SlavI'ci
opiniileteoreticeale
că este,·între marii noştri
scriitori.
'stul prin excelentă.Retinem
judicioasăd ltliP. Marced,
conform
cT'ezulartistical lui Slavicise subsumează
celui moral.S-ar fJ
nit amintiteîn acest capitolşi părerilelui Slavici"desprerOIDOO,
exprimatecu
aparitieila Iaşj În 1873fi romanuluilui J. Negruzzi l'vHhaiVt>rean1l.
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P. Mlarcea;
sintetizînd,Slavici il avut ()
despre artă.
1'I).tel;nic!3le
elementemoralistsnu-i contruzic
dau o
particn1ară.
acumfi-a vorbit de un realismpopularla'
P. Marccamergemai
în afirmatii,raportindmai' strins acest realism le; porsonalitetoaetică şi
artrsticăa lui Slavici.E un realismcu o
coloraturăetică, iar SlCIIVlci
UD
"realistetic" (p. 196)
arici. fapt, etica e unul din caractereledomiale literaturii
Slavl('J;, reprezentantal
poporal",este
excelentă.
d lui Slavicînu e
crollo1oqic.
Cercetăcri::r(ilttlrm.:ărjnd
universulde
şi de preocupări,care traversează
operă
a
ardelean
SlaviciPovestitorule Interesantsub
'Şi lingvistic.Ca creator
de basmeculte e inferiorlui
Prelucrareabasmetorsi povestirilora fost
. pentru SlavirIun excelentexerC'iituele hmbă litcreră.
Analiticde predilecţie·,
P. Marceae aproapedescriptivîn capitolulDmmatwgul.
Pref'ertntamărturisită il lui Slavlcipentruteatru trebuie
prin atmosferaspecifică din Transilvania,unde
sit\laţîei speciale il romanilor,concepţiaC11
privirela teatru ca mijlocde
naţionalăera încă vie. P. Marceanu caută
explicaţi.ainsuccesuluiopereidramaticeti lui Slavici,deşi argumentulîl cxprunase
în capitolulanterior;Slevicle in primulrînd uit bun observatorşi narator.in genere
nuvelistli,cu exceptialui Caragiale,nu au fost în
timpşi buni autoridrametid Iv. L Rcbreunu.vCh.
Br!'lP5cu).
Este şi ca7.!.11
1111
înzestratcu forţă epică
deosebită.
Cetrul de greutateal monografiei
lui P. Marcea() capitolulNuvetistu),amplu
realizat,dat fiindfaptulcă din mulnplelelaturi ale pfrsol1alitătii
'proteicea lui SIa·
viei cea de nuvelisteste esenţială.Tendinţavizibilăa lui P. Marceaeste de a
descoperipermanentfî1iaţii,analogii,întrepâtrunder.. BuduleaCimpoicsucriti,
eul vede un personajcomic.Credemcă Elvorba mai puţin de un personajh{lţl1iu,
cît de unul autentic,înzestratcu umor ţărănescsănătos.P. Marccapreia şi ilustrează ideea lui 1. Breazudespre lOCUL
problemeiIerailieiin opera;lui Slavici,Ne
surprindeO' ignorarenejustiltcatăci mijloacelorcip iCdliz;areale nuvolelorscriitorului.ObservatiileIui TudorVianu,vadabileşi aZI,se cereau reluate şi adîncite.
Slavicidă capodoperein analizapsihologicădirectă.O analizăci elementelorrealismuluinuvelisttciilm Slavict a limitelorlor nr fi ilustrat concretcorelatiarealism-etidsmla Slavici.In
romanelorlui SJavicipreponderente critE'fiul
lerarhlei
valorilor.
Romancieml
nu-lse susŢÎ11e.
peDiscutiile
nuvelist,
Jdeşî
nu i-a firesc
lipsit
forta epică,
Analogia
cu DuBiuSla\'ici
Zamfirescu
se
'centrează
în jurul romanului,VIata.Atentia criticuluimerge spre personaje.P. Marceanu
sesizeazăconfHcti.,l
dramatical rO'manului,
conturat de acea penduililife
a Mare!
între grij,apentru soarta copiilorşi conştiintaei religioasă.Continutultematico.
ideO'logic
al romanuluieste problemaconvieţuiriiîntre româl1lişi saşii din 'iatele
ardelene,problemălegată de cOllcepţialui SlCNicidespre lume, p{' Uniutokranţei
religioaseşi nationale.Criticulrela unele afirmaţiiale lui G, Călinescuşi N. IO'rga
şi propunenoi interpretări.Personajulccntral al romanului,în pofida titlului, îi
pare lui P. Marcaaa f'i
Mar,aar fi pre?:entatăstatic din punct de vedere
în timp ce Persidaeste ,descrisăîn evolutiacaracteruluiei. Mara est",
realitateun persO'naj
cu evO'lutieunitară,un caracterbine definit,coilturat
cu mare veridicitateşi obiectivitatt.Este prO'dusul
tipic al llnei Olllwnilesocietăţl.
Faptulcă la un momentdat atenUase concentreazăasupH Persidei,nu s'cadecu
nimicprestigiulpersonaîulmcentral.Per"ida fiica Marei,de ,l,acare a moştenit
fire voluntarăşi ambHioasă.
P. Marce;llînsuşi obs"8rn1(se:
"vigoareaMarei
şi
ei ';-ctutransmisputerniccopiiJor"(p, 339).Pen;idae o "Mara in
devenire"dar apartineunei
mai subţiate.
Este'întmtotul wl,hbilăafirmaţialui Tudor Vianu: "compozitieepică soba!,
2'vlC!lQ
este primulromanobiectival Ardealului"(v. Studii de literaturăromână,p.
357].
de fi dOi,lfun roman erotic, .1\1nra
i îp ansambluun 5011drO'man
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f).lgltivcîteva observetlimenite
noastreobiectiveşi cu {)
Viziuneain posteritatea
creaţie poate\i
in ansamblulobse,mare

care prin
consideratpărinte'al
vatiitor an{enOi'1H!.
TilPoloJia
deasupratezelor
de nuvelist,Raportările
prodită
o critică
de
vedere
propriidJ11itI);i:
î
tetea SIavid, despre
nedrept
tir
stăruitor
realizateartistic'
roase sînt precizările istorie literară aduse,
despre
logistvulgareil romanulurMaIa, a teoriei'
prirnHiv,ncprelucriat".
Aprecierilelui 'Em.inescu din
cludento;;i puj'eanfi citate Ca argllillent
Interesantesîni uneI'!?asocia.ţji'care
opera lui SleviclÎl! plan universal.
stabllindilnalogiide
(LicăSămădăul--, Vmitrinl,SE;
mai
analogiacu Kafkia.
, "
Insuficient
ni se par capitole
le Drama/urgul
şi Romaricierul,
Cu uneI"
,rezer,refată de
din interpretărilepropuse
Marcea,sesizăinnumeroase
, pl).nctede vedere crItice,obiecti'Ce,
prezenteÎJl
mcnoqrafio,
ce' cl11lrifrcă
ŞI
',recompunadevăratele trăsături.ale scriitorului.
p, Marn';'l
,
'Inclinatpermanent<;PffanaLiz,(
şi:'disocieri"ma: putin spre
aduce'prin monografîq
sa o realăcontrîbutiede critic şi istoric
interpretarea J:;-ersonalitătii
artisticeIl ll11uiclasic,
Lacia'Hopl.l
ALEXANDRU
NIC..LJLESC:U,
Ltuiivutualttnieo
limbii wmâne între limbile totnanic«.
Contribuţţigf<JITWficcrre,
Editura şWntiiică,Bucuresti,1955,181p,
'
Studiilede remenistlcă la noi, o veche traditie. Ele cunosc,în ultimii
ani, o deosebitădezvoltare,
c( a contribuitla creşterea prestigiuluilingvisticÎi româneştiatit în rindul cercdători1Q:C
noştri cît şi În rîndul romani$tilor
străini.S-au adus contribuţiiînsemnate(unele prin efortul intrunit ,d, mai multor
cerceUitorl)la cunoaşterea,structuriisi spectficuluicelor mai multe dintre limbile
.romaritce.De cele mai multe ori acest lucru
făcut în cOIllparaţie
cu limba
română,aprotundîr
,el, specificUlşi
limbii
Intre celelalte
limbi romanice.'L
române între
limbi romenicej:,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
AlexandruNiculescu,
limbiiromâne
limbileroD7ttnice,
Contri·
huţii gramalîcale.Lu,erarea,
,o seri de
(mIe maimnlfe ,m fost
tipărit";,
în diferitepliblicatii),tlndublu merit:
piireriJ.e
şi concf'pţiile
.;:e10rmai de eamii roma:nişti,străini şi români,
la specificullimbii
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!:ipuilleunor
V.i.lservi
cît sÎ tutur6r acelor care vor să
Într-o problemăatît de
cum ",sti:
a p
liml?U
cadrul romanHăţiL
REmilr,:ăll1
autor
şi sintezăa bogatuluimaterial
Hus
particularitătisau trăsături comune
exemple.
unele paragrilfe un caracter Cam
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ilbst(!lcL.
Ceea ce ceractortzează
însă, in general,lucrarea.este bogăţiade exemple
pentru ilustrareafaptelor
discutate.
Autorul urupea;zăcele nouă erticole Ce alcătuiesclucrarea propriu-zisăin
două părţi mOliologia
(p.
59140), Acesteasînt
de 1111
capitol introductiv[p,
un altul, restrîns (p.
dar foarte substanţial,de concluzii,
Alte trei
lexicul românesc
lucrările
de
romanicăşi cercetările
asupra <ii,'lle,ct,elc)r
romaIstria
in anexe (p. 145181
prima parte a
autorul
despre: clasele qramaticalecaracteristice limbiiromâne,
romanes«,flexiuneapronumelor
pohtettl prin pronume limbileromanice,exprimarei)prin ita a
Iirnbaromână.
In
a doua, după CE,sînt
unole trăsătur! specificeslutaxei
',j1);lan,eşti,
se vorbeşte
direct exprimat cu prepozitiein limbile
romanico
, urmează o
ele observatii asupra conjunctiiloradversattve şi
asupraprepozltieilatine
Înlirubile romanice.
Ceea dă unitate
este Iaptul, csentiel,că drticolelepublicaterăspund, in
mai bună parte, titlului c&rtil.Autorul aduce în discutiecele mar
importantetrăsături specificeale limbii române şi, totodată, le şi explică.Dar
analizalor nu poate fi
de ceea ce 'românaare comuncu celelaltelimbi
ueclatine.De aceea
studiată aici evoluţia nu numai diverqentă(care
de bază a lucrării),ci :;iiconvergentaa limbiiromâneîn compacelelaltelimbi romanice.
Autorulpleacă,in discuţiile care le face, de la o serie deidi IundamenAm subliniadoar cîteva;
ale limbii române IlH cauze
multiple(izolareaei de celelaltelimbi
apariţia şi dezvoltareaunor legi
interne proprii,
unei comunităţilinqvlsticebalcanice,influenţa slavă
etc.); prin Ilmbă
trebuie să înţelegemdialectele daccromân,aromân
rneqlenoromân
şi istroromăn,ceea ce deosebeşteromânade celelaltelimbi romanice "nu constituie,in general.
ei de primă..însemnătate"(p.. 141);
românaşi-a "păstrat romanitateaprin contribuţiineroruanlce'(p. 142; astfel În
,română latinul
a căpătat noi sensuri, altele decît cele din limbilelatine
.surort,sub influenţaslavă, şi care, CL!timpul,le-au Înlăturatpe cele vechi, latiaIături ele care au existat o bucată ele
ansarnblu]
.lor, argumentele
lingvistice
de autor,lsprijină.
din tratatul
de Istoria
României,vol.
1. privind originea
poporulutşiconcluziile
ii limbii
':române,Expticatiaparalelismelorromâno-albancze
trebuia dată chiar ele la primele
Pînă la 134,unde se arata că aceste parelclismese datorescaceluiaşi
dintr-o
"i1utcrioară
rornâneiprimitive",cititorulmai puţin
cu chestiunile
er putea crede că aceste paralelisme.extind
comunităţiibalcanice.
Autoruleliminădin discutie,cum efa şi firesc, limba dalmată. Coincidentele
româneicu dalmatase datorescoriginiilor comune(limbalatină),nu. unei comunităţi de viată a
vorbitorilorlor de astăzi.IJin nou se vede, aşadar,că
O. Densusim1U
exagera
teritoriulde formarea limbiiromâneşi a poporului
l'pmăn.
Vom face, in cele CE!urmeaza.;cîteva observaţiiîn legăturiicu organizarea
Ş1muţiriutullucrării.
Credemcă articolulAfirmaţia da in limbalOmdnă(1'.48"..-56)nu se
grează
în ansamblul
uu s, trateazăo
Jeli
r::f6:: pentru exprimarea
era necesar
să se arate
ce procedee
.1
afirmaţiei.
Apoiadverbul
aşa, unl,l in
dincelelfll
celelaltemlilfiBcepentrn redarea afirmaueiin românii,nu este de origine străină, ci latină.
ca să ne rezumă.Hl
la 1111ul
din mijloace,l-a pfE'cedatpe da şi continuăsă
existe şi astă7J.Mai mult, da este relativ nou în limba noastră, cum dovedeşte,
[,jarLeconvi:llgător,
autorul,ceea ce "rală că este vorba un elementneromanic
care nu are, p.entruprecizareapoziţieilimbii
Însemnătateapronu·
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personale,il pronumelorde poiitee etc. Da este un element lexical ca
altele,de orig!nebulgară,rusă sau sirbo-ctoată,mai recente.
Poate mai curînd trebuia integrat lucrareapropriu-zisă,nu în anexe, artt,(:oJulProblemed, lexic românesc,in
iomanicd.unde.autorul face o
saie de corectărişi completărIla Iucrareeromapi!,tului
(, Rohlfs,Die texikoitsch«
der romnnischenSpracben.
einer romanisciienSplucr:qeo.
, 1954).
.
Er
pentru cititor,dacă'autorul dădea, la sfîrşitul
inceputullucrării.
o listă bîb1iografic,'i,
selectivă,a celor mai de seamălucrări, striiineşi româneşti,
.care tratează problemaindividualităţiilimbii române. In felul
articolul
.'Lucrăriromâneştide lingvisticărrmanică putea fi' suprimat;·
Ne întrebămdacă era necesar'şi articolulCercetăriactudJeasupra dialectelor
romanicedin Istria (p. 161-166),,'dat, de asemenea,în anexe. In ultima parte il
;articolului.se arată cîteva ccncordariteintre românăşi istrjotă. Cum aici nu s,e
·discutăşi fapte prlvind individualitatealimbiiromâne.;socotimcă articolulputea
.<'
"ă nu tie cuprinsin cu
. .
.
Alăturide multe al
vatfi interesante
în articolulClaselegramn·
licate caracteristicelimbi{romdne(p. 1524)'şi ceJ.lreferitoarela genul personal.
· Vomface cîteva prccizăf1privindunele'observatiiale autorului.Se spune (p, 18)
tă: prezentasemnelor
'sintadice ale genuluipersonal(acuzativulcu
pe, genitivdativulcu lui pro
etc.) "nu este legată de sensul personal al
('uvînt1l1ni",
deoarecein unele cazuri pe nu apare' i se dau ca exemple: iubesc
o iată; am întîlnit un prNfletl
'pe
Apoicitim: "Se poate deducede aici c.li
sensul personalal substantivului insuficientpentru'a cere un regim special;
"pentrua necesitao formă sau o' construcţiedeosebită,sensuluipersonaltrebuie
să i se alăture deterrninareastrictă, limitată la' o persoană cunoscută,Înt
cuvînt individualizarea.
Numeleproprii,substantivelepersonalearticulatesînt
cer semnelemorfo-sintactiee
ale genului "personal»,Aceste indicii ne fac
consîderămcă sensul personalapare înăuntrulcategorieidetexminaTii".
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 cumpărăturLII?-primul exemplu
·sub,t<mtivulfala este artlculet şi, deci, inqividualizat,cunoscut Totuşi nu este
prec.edaJde prepozitiape, In cel de al doilea exemplusubstantivul
':este .nearti.
'culat şi precedat,totuşi, de prepoziţiape. Nu, este 'vorba,deci, numaidecit,de
substanttvearticulate, ci de substantiveindividualizate.In exemplulal doilea
substantlvu!iată, deşi nearticulat;este. totuşi, Indlviduallzat(şi, deci, cunoscut
atît <decel ce vo.rbeştecit şi de cel căruia i
adresează)
..
Avemimpresiacă este q exageraresti spunem pronumeleÎnsăşi "are ten'dinta de Il deveniformaunică de pronumede întărire în românaactuală"(p. 32).
l\Timicnu-i mai strident,poate, după greşelilede acord între predicatşi subiect
. în vorbireacuiva'decît exprImările.
eu insăşi, 110iînsăşi etc. Scriitoriinu folosesc
"constru<;ţii".
îi revine.în primul rînd şcolii datoria de 1l (··ondamna
o
de exprimare,
I\madăuga. in legăturăcu discutiilede ill"p. 34 că şi pronumelede politete
iaIă"'.este. pentru cel
omiîneşte,
<destul''de complicat,sub aspectul
. şi, mai ales, al folo
corecteîn.vor<· Un francezde exemplu.
<care studiază româna,reuşeşte
după' multe
ăîisă foloseascăcorect
pro'num<,le
voi si dummwvoast
le
exprimănunanţe de familiaritate
ata, mata.,mătăltlţăetc.}nu sînt, după părerea noastră,"o dovadăil r0zjlimbii române faţă
fonhel.eculte complicateale protocolulUirevereTl·
. :34},care e"istă $1 şi se folosescpe o anumitătreaptă,cL mai curind,
autorul('eva mai 'dţ,parte,sînt "o' do'tadil
rustic
ni se pare foarte interellantă.
eS.teşi observaţia' în propozitiileintrodU$1'!
.Il-tede adă apă, ver'Qul
la acelaşi mod ca şi
(p.
Propozitiaintrodusăprin de este, deci, coa!·
priveste originea conjunctieide, am·'(;rede că ea estE!mai curind
de subtrat decît a creaţie proprie a limbii române.Un argument1n
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acest sens ar fi existentaunui de şi În
avind, de asemenea,rol de conjuncţie.
Socotimcă lucrarea prezentatăeste o contributiela
individualităţii limbii româneintre celelaltelimbi romanice.E.l ilustrează
făcută
de autor, la p, 12, că ,(studiereaindividualităţiilimbii romane Întrtl limbile
romanicetLîntrat acum în' faza corcctărtlorde amănuntsi de profunzime".
Ştefan Gfosu
ILEANA
VRANCEA.
ELLovinescu,
CriticWemr,.EditufapentruTitoratur
ă, Bucureşti,HIB5,392p,
Asistăm,in ultima vreme, la o revaloriftcare,de pe. poziţiileunei înţelegeri
complexe,mature,a unor personalităţide seamă din istoria culturii şi literaturii
noastre. Discutiileşi studiile apărute în legătură cu T. Maiorescu,N. Iorqa,
E. Lovinescuş.a. ajungindla clarificărisalutare,au doveditcă o studiereatentă,
comprehenstvă,a operei, raportată la totalitateaîmprejurărtlorsocial·istoriceÎn
care II apărut, duce, cu siguranţă,la rezultate superioareşi exclude,în mare
măsură,perpetuareatezelorsimplificatoare
şi, adeseori,false.
După o perioadăin care opera unor scriitorisau critici cu o evoluţiecontradictorieeste mai mult etichetată decît interpretată,cînd se transmit cu o
condamnabilăuşurinţă caracterizărischematiceşi idei preconcepute,se impune
necesitateaunei analize minuţioaseil operei, cu riscul abuzulutde citate, care
să spulberetreptat şi sigur toată zgura comentariilorşi afirrnatijlornesrgumentate. In cazul studieriiacestorscriitorinu ne găsim în faza lucrărilor"definitive",
care au în urmă o mare bogăţie de studii parţiale, ci in aceea a lucrărilor
necesareacum, care au ca principalscop defrişareaminuţioasăa operei pentru
a <;r« o bază solidă viîtoarelor.sinteze.
Recentulstudiu semnat de Ileana Vrancea despre criticul literar E. Lovi.
se 'inscrieşi el în ace«stă tendinţădBreevaluarcşi obiecţiacare i -a iaCl!l
de analiză)este numai parţial îndreptăţită,în măsura in care' analiza
fost urmată de o adunare sintetică a rezultatelorinvestigaţiilorsuccesive.
HeneiVrancea este o "monografiea operei" (specietlJbnografică
cu
care ne-am obisnuit în ultimul timp), intregită do o prezentare ci cenaclului
"Sburătorul".
Considerîndactivitateacritică a lui E. Lovinescuca o "etapă insemnatăîn
evoluţiacriticiişi a vieţii Iiterere româneşti",studiereaei este justificatăşi prin
influenţaavută asupra literaturii noastre, într-o perioadă neobişnuit de contradictorte,ca şi asupra formăriiUnorcritici literari de prestigiu.
Premiseleşi obiectivelecercetării sînt fixate cu claritate dintr-o perspectivă care va permitI?înţelegereacît mai justă a importanţeişi semnificaţiei
socialeşI estetice (l contribuţieicritice lovinesciene."Pornindde la text", opere
criticuluitrebuiestudiată,spune autoarea,"la proporţiilerea.le,în raport eu epoca
dată, fără deformărinegatoaresau apologetice".pentru a stabili "lOCUl
şi contribuţia lui Eugen Lovinescuîn critica literară dintre cele două războaie mondiale" (p. 7). Analiza.este pregătită de o schitare a "condiţiilorgenerale ale
climatuluiistoric şi lîterar in cadrul căruia a apărut această critică" (p. 13).
Autoarea alege apoi cîteva întrebări fundamentalela care exegezava trebui
să
: "In ce fel ş-a manifestatmaiorescianismul
antijunimistuluiEugen
Lovinescu,
loc
ocupăilactivitatea
sa de
in celelalte
cadrul critîcii
literare
dintreestetizartte,
,cele două
războaie,
înceCii'
direcţie
evoluatfaţă
tendinţe
ale criticii
fată de moştenireahii Dobrogeanu-Gher,
..a, În ce constă contribuţiaPt care a
adus-o ln orientareacreaţiei liternre;contemporanelui?" (p, 19J; Fiecare intrebare
probleIl1ăva Ii discutată ;,(:rono!ogic",
tinmda-se seamă
sinUOZItatea evol\.lUeiconcepţiilorestetice, de. revizuireasau
opInii
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anterioare,intr-un cuvînt de atitudineasa principialăfaţă de actul critic,
remarcabilase franchete.i probitateprofesională.
Cercetareaatentă, lipsită de prejudecăti dogmatic<:,
va scoate opera
Lovinescude sub etichetări.pripite şi false, în primul rînd de sub denumirea
globală de "estetismreacţionar",Printr-ofină operatie disociativă,sint desprinse
contradicţiileestettsmuluişi diversitatea ortentărilorestetice izvorîte din acesursă maioresclană.
Estetismullui Lovinescueste urmăritsub toate aspectele
studiat in contextulsocial şi Ideoloqico-erttsttc
în care a apărut. Cu
df;h7}:C€';'!C
e
,
cum
analitică
l-a conceput
şi elervlziune
Lovinescu,
ideologică
teoria
sînt"sincronismului"
discutate "autonomismul
şi implicatiile sale
studierea evoluţiei literaturii contemporane.atitudinea criticului
faă de "modernism"şi de curenteleliterare avenqerdiste.
Istoria civilizaţiei române, scrierea sociologicăcea mai însemnată,este
redatii in ideile ei principale,cu ample citate, pentru a urmări apoi aplicarea
lor în constituireaconcepţieiestetice şi, mai cu seamă, în Istoria Iiteraturtl
românecontemporane.
Opozîţiajreductibilă
"urban şi rural". de pildă, desprinsă·din socîologiaIovtnesciană,va det
în critica literară respingerea
literaturii.seIT,lănătoriste
şi poporaniste.ridiculizareatreditionalismulul
gîndirist.
Eroarea fundamentalăa conceptiilorsale sociologiceşi
ce
ca o
concluzieevidentă,in urma unei analizepe un spatiu redus,
multi!
siguranţa; "In această trensplantareartificială a veleitătilor
ale
momentului'48 unei burgheziiintrate de mult în faza compromisurilor
şi il renepropriiloridealuri,constă marca orbire politică a lui Lovinescu,caracterul
eronat al teoriilorsale sociologiceşi, in acelaşi timp, sursa înslnqurărit,il neputintei de a se ralie şi do a fi recunoscutde nici unul dintre curentele politice
şi ideologiceale vremii"(p. 61).
Pe parcursulexpuneriisint eliminatetreptat interpretărileschematice,mini.
mellzetoareasupra tezelor lovinescleneprivindevolutiadvilizaţjJ:,iromâneşti.Diferitele idei programaticelansate de critic nu sînt izolate de context,izolare care
a permb,uneori, regretabiledenaturări,ci analizatepe larg, cu simt al nuanţelor, fără prejudecăţilimitative,urmărite totdeauna tn consecintelelor "pme·
tice"; (Surprindecu atît mai mult atitudineaautoarei faţă de Titu Maiorescu,
judecat, uneori cu o neaşteptată rigiditate, într-o opoziţie dezavantajoasăfată
de Ghereaşi Lovinescu).
Stabilirearaporturilordintre concepţiilesociologiceşi cele estetice, urmarirea unor linii directoarede-a lungul lntreqii activiti'itiii criticuluinu reprezintă o operaţia deosebit de dificilă în cazul lui Lovinescu.Demonstrathl«si
argumentărilesale, foarte explicite şi logice, numeroaselemărturisiri,bilanturi.
profesiunide credtntă, usurau aceasta În mare măsură. Deci, nu aici trebuie
căutat meritul principalal monografieide faţă, ci în stabrliree
şi
nuanţată a interdependente!dintre ideile lovinesdeneşi condiţiile
din tară. atmosferact)lturalăa epocii, principalelecurente de idei
au jucat Un rol în formareaşi evolutiacrttlculnl.
mîşc<lreaideologiCă,estetică şi literară il epocii,dublată de o analiză
permiterelcvaroa contribuţieilui E. Lovinescula evoluţia criticii si socic)logi'21
roilJânestidin acea"t;!
dă.
Principalaformă
manifestarea activitiîţiicriticuluiliterar constItuie,
lă, urmărireaîndeaproape,neobosită,a literaturiicontemporane,
pwdnctiiIorliterare apărute, exercitată cu
competenţă un
simt al răspunderiişi menirii sale. De aceea, autoarea monografiei
capitole acestei bogate si îndelungateactivltăti.Ea sÎntetiobositor)părerile criticuluidespre reprezentanţii
şî prozatoride după.primul.războimondial,subliniată,judicios,eentribuţia cQvîn:iltoarf'
a criticuluila promovareaşi impunereaunor talente, la adindrea întelegeriialtora. ca şi erorile,uneor, Iourte grave, in judecăţrlede ·'Valoare
emisedesprescriitoride
Uneleerori.fapt mai puţin observatde L Vrancea,
şe explicăşi prin aceea că, adeseori,"criticulliterar" nu a fost susţinut şi de
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viziune
"itoriC'uJlit(f,rar",
marii
ştie,
studii substantiale
Eminescusau CIHlqiale,Lovinescuil scris peqrm foarte
este
reIa.!clii:tlpri;:;,l\>r
fi explicat mai pine unele erori re,freprnifO(e:'ifle
rămlne. nejustificat,şi felul cum a receptat E Lovinesculiteratura

de interpretare
,expuse
de recent, of'eră
analiza
eîene de "modernism""poeziepură",
. La
părtare de realitate" cu care erau respinsi
numeroşi
capătă,
acum,
o Interpretare
:[fladlSjr;';'lN0U, se
vedem.
refuzul
realită/ii
acoperă,
fond, Ci
neacceptareaTIU
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 Lovinescucu scittorii,membriai ceneşi de relevarea rolului său' de îndrumătorliterar "pe viu",
nz:obişimită perseverenţăşi abnega.ţie,Ne aflăm,deci, in fal.a unei
un
pronuntatcaracter
in
printr-o l:mnă
tării detailate, cu citate
alese şi
unor
estetice
esentiale..dar
Abuzul
de că
citute
din Lovinescu,
CZ1 din(intre
;:lejii\i"l;
este o realitate,
poate
p preferahilă
rel(lt(ldll!:(re,Î
Iormulărtloratît. de expresive ale acestora, în
n,·'"lr""
iada, dar .,. originală.
mare
Stilul criticului,elogiat şi amintit deseori
privire substanal criticii literare româneşti... ". p. 312) ramine
tială, care să-i surprindăspecificulşi marea forţi'î
L Voloviri
de poetică şi stilistică.Editurapentru

196;' 481p.

Sub titlul Studii de
şi stilisticăau fost
un mare număr l' ,
articoleşi studii semnate membriai Cerculuido
şi stiiislkă din Bucu
reşt!,'înfiinţatîn 1961sub auspiciileCe'lltruluide cercetări.foneticeşi diCllcctale
al
AcademlelRepubliciiSociallsteRomânia,în
cu Institutulde
şi folcloral Academiei,
una dintre puţinele.<l.eacest Iel
pînă acumşi unică in ceea ce priveştebogăţiaIDc4!NI'a!ullll in
dp o
sferei critidÎ literare,prin
studiului
aUa Iormareaesteticii, puhhculu; familiarizareJlut
rnţ!todelt>
stllisl.k,""
).
Consemnăm
a.ki intenţiade satisface,chiar pc.lfţial,o cerintă.
mai justHV::i'lte,
il.ceeade a
noi,în J:crct'l,awa
$Uintifiică
dului de realizere11unor opere
populat(>
's:nuculte, In
enunţate,volumuleste alC'i:îtuit
pxcl1Jivitatedin studii
elită, partea propriu-zistore1ică
cip fapt la num.al
oarecumgeneral,introductiv,In primul
observămcă majoritateaar!işi studiilor--- distinctiivom lac""în
la obilOct rciminld
o f'azăiJustrativăa unor metode-" statIstică,uf::scriere
nereuşindsă conduc-d
cercf'tareapînă 13 concluziileneCPSilr8.
In nl doilea
"lărgirci sferei criticii
literare"pOlltefi conceputănumai
unor rezultal, Ilai,
baza acestormetode.Foarterar
ni SI"
ft:-:emenea
rP/,uHate.in
tăru'Ia Încercăride rcdovedirea un!)!,adevăruride multavrem",clmoscllleşi una.

188

ŞI1UBLIOGRAFlE

studiilereferitoareia proza
acest gen,f}ăcătuiesc
printr-un
"şi in cele din urmă fără prea lJ!<H<'
articolese datoreşteşi faptuluică
conformm,'et():d(!î
folositenu sînt ridicatela rangul de
,gemin
esentlalulutsintetrc,ci ni Se oferă nunvu
aparE'ntăconcluzie
operatiide pură numărătoare.Aşa, de
tuma:examinăriia
ale aceluiaşiCîntecal lui Vălean,RaduNtculescu
vrea să indice unele;
ale cînteculuiepice-liricdin Tr'erisilvenia.
Maramure,ş"
,
bună dreptatepot fLeonstdenateca incompletrealizate,tocmaidin caUZi!
'lbu:zUllli·"descriereşi statistică,a lipsei de onzent în Interpretare,şi"ltf' articre atnintim.deO{âmdată
pe c'el al lui V. Nemolanu,Anal1zapoeziei
o scîndurăCU(}[Clinii'"
de M. Beniuc
.
.13viqent,.
:prezenţaunor asemeneascăderi de ordin general nu excludeexis.
'le şi"1a 'acesteane gîndimin' primul rind atunci cînd
de fapt .a volumuluirecenza!, "
a temeler.tratate, precumşi ordonareaarttcolelovitncadrul
te
(poefic'Ci'rreneraIă
şi poeticăaplicată),oIeră un motivpentru,
a le lua
pe cel;::;rom reprezentative,oarecum1nordinea dispunertilor
in ·volum.
Prlmu]capitol,ce conS/ilcrat
poefi9i generale.cuprindedouă studii, semnate
dE'Tudorv'lemnşi, r
Bcris Cazacu,
Iucephld(l-şi
Obf1ervatiiIe
asupra refrenuluiprintr-oprecizareii noţiunii,Tudor
Vranuexatnînează
vederelingvisticlegăturadintre refren şi contextul
poetiC.Pentu Ilust
r aspecteale relrenului'autorulrerurgela exemple
alese:dînpoeziafroTIeezit
(Hunl..Villon,:Araqonlsau românească(Bacovia,Arghe7.i,
!Y!acetlonski,
.Iosif,Beniuc].Se face dovad81
existpnteiunui refrenlegat de strofăprin
cuvmtede relaţie,sau prinmddalităţide constructie,a refrenelorjuxtapusediscutîndu-seforIIlehimp1i'dtt!
paragrumaticale
care se observăla acesteaşi insistindu-se
asupracelor celrese itnpun; T'efrenele
introductive,concluzivesi advC'rsative.
ConsiderîndrefreŢlulca.'filnd
'U.pa
din formelerepetitieiÎntr-uncontcx:t"(p. 231şi
avînd in vedere funGtia catoare'elrepetiţiei,autorul se oprE'şteasupraTolulm
nnificator61fefrenului..
iar. prin revenireasa în contextulpoetic,asupra valt)rilde'
, intensificare.
şi a lărgirii semnIflcatiei
ff'frenuluicătre simbol.
. Autorulceluide,aldef!ea i':!rticol
precizeazănoţiunides usp în dbcuţi<c,
(limbi;
vorbHă,limbăsc:risă,stil otal)'şi face anabza judicioasăa interferenteîdintre ele.
.Operîndpetexte, con.stat&că,,notam3limbiivorbitein
literarădt1gă
,
, ,
secoltll!1i XfX-lea"(p. 35).tendinţăcare se accentueaza
la 'un'
dat, ar putea,"sub pretextulveridicitiiţii".
d
celor doua
de a1t&

.,papulară,semnat de
să, conturezenniiIe
tiunea de
defineşte

!elismeleimperfecteeste mai maredeeit cel produs
dementulsurprizăeste mai bogat reprezentatin
susţinereaafirmatieise dau douătexte,primulde
de
imperfect.Deşi versurilesint bine
ă
modificareaschemeisintactice(la parale
nînd aceastădenivelaresmtacticăunei denive1ăristilistice
. 1apt autoarea),era necesarun plus de argumentare.care .
a crescut în adevăr în ci:'llZul
paralelismului
unperfect
.. Singurul
immHcienL
Impărtindparalelism"leîn: sinonimice,antouimlceşi
acestora din urmă şi paralelismulprogresiv.In
tipuri.de paralelismfăcută la Congresulde poeticăde la Varşovra
ficările aduse de Al. L Amzulescu
1 se consideraparalelismulpr.o(ţ.ref;i;v
gradatiI"ca fiind o categorieaparte.Autoarean includeţ:elul
acord cu :acest punct de vedere,semnalămdoar posibilitateae:x:istentei
paralelismregresiv(gradaţiapoate fi şi inversă,de la mare La
Considerind
contaminarea
"uu procedeuartisticde compozttie
punereade motivesirrularodin punct de vedere tematic"au
pe batlaunei emoţiiasociative"(p. 70),tigla Bîrgu-G:eorg6scu
motivelordatorată lematidi înrudite sau comune,iar în cadrul contamm<'irîi
tematică
comună
deosebeştE'două,suhttpuri: contaminare-cuvint,
mentcomun
de introducere.
Motivelecomportăîntre ele, in cuprinsulaceluiaşi
raporturitiI"egalitate sau de n'eegalitate,cînd primluJeste mal important
cel de al doilea, sau,
invers,al doilea
prim.ulLocdin punctulde vedere al importarlt&t
Cind între
cele douămotive
o echivalenţă,desfăşurarea
cînteculuidevine"lineara".Credem,
în cazul acesta,că afirmaţianu poate Ii susţinutăprin exemplulda!..Primuf
1
Cinen-nredOI vale I Nu şti luna c1ndrăsare';I Cinen-cre dor pe Jun.Cii
J
şti
tuna cInd se
(p. 75) este consideratca avînd importanţăegaIcăcu, cel de al
doilea: Cinefi-are-Illumedor I Să se ducăla vapor: ! Că pe viriul vaporulu1
I Şade
mamadorului,1 Incdlţalăcu opincl,! PoartădorulIa voiniciI Şi de;a-coloşi de-aici
(ibld.],reicsinddin aceastaaspectullinear al cintecului.Cel de al
motivinsii
eapătaamploarf:,
in raport cu cel dintîi:' spaţialăîn prtmulrînd (1:
luncă, II :
lume)'jl,ceea ce !lise paremai
!I! emotiaesoctetivă
.contemtnarea celor două motiVeaccentulcade pe cel de al dorlea..Inter
din cel de al doileamottv,datoratăcaracterululconcretal m,etaf:
motiveale cînteculuisă nu fie la fel de importânteş.i,în acest
lÎtlP""'"dlspare.Autoareainsistă asupra.ID·odului
in care se Iace
tlve, oprindu-semult mai putin la
asociativăpe baza
minarea.
O discutie
necesîtăstudiile
la
lui
Emmescu.G.
face Q analiză
il
ciene,Din
vremii,O'descriere structurii
Vrînd sâ demonstrezetă Hacetă suJbtantăpoeti.căe"te
desăvîrşite"(p. 205),Illllorui
printre alte arcl.urnel1te
C
r.il:
tmîtăti
vers-propozlUe;
gram.atica;le
precis
lorcontllralf.e,
doua,unde fiecare
op[('
(p. 208).fn aCfClaşi
}'olum,in
Er.l'liliLescu
5r:mnatde acad.Al. Rosetti
de pildă),propozitiilejn .
(]i.mea
cîte unui
Neputîndsă
în
propozitiicite
1Contributiela cercetarea.structruiiPO.fHl,ec,
a 11licfipopulare,,.Revista
folclor",an. VI. 1961..nr.3--4, p. 1-,25.

190

'
CR.TtrCA BIBLIOGRAFIE

circulăliberă
subordonăril
;
nu pO'C'le
fi nicicumocoIit'i
se Iace vag,
li! connrti,"nl',l!
semnatde acad. Ros-eHi?iIon
celsamJ"Jlu
al nujloacelorde
emtnesclene,
Eminescuîn versurilesale şi
Poetul
vaste. în car'"diieritek tipuri de subordospre d exprimaraporturisintactic"din cele mei
(p. 182).
Că Eminescu reuşit ă n,alizezeo forrnii
şi la c<"t,ul
Dit: valtlIile
,'remiie"t" adevărat.Cumdcmonstrceză
unei cE'Tcetiîri
de .erisamblu
rAI.Rosettişi I. Ghptip)
r01o'\iate
in !tlCrilrea
'nu pot fi considerate' ,
amintim,
altele,
În cadru!
lik TliLule
procedeeartistice, nici unul dintre
amlli'l.ei.
autoriinu,merJ mai departe
examinare,Poatecă ar fi fost interesantde
şi.tit'
are In pO(zjaMagdelIsanos'un rol lntennepjlt'intă a trezi interesuldin cauza
practic
caracierÎ7:eilzli
,,,tir,,1,',l,,,
Teferitoare,
la operapoeticlia
şi MironRaduParasohivescu.
Nu acelaşilucruîl putem
desprearticotele
de Sorbi
şi TemePavelcare fac,
VillfliHI"il
lor şi prin
cu care
mu1tipieale
epartc i ambolese trece dincolo
lui Sorin Alexandre6cu
SimbolŞI stmbotizsu»,
Observa/ii
diferiteleproblemepuse de relatia
de urmărit,cu multeschemeşi,tebele
dau
reţinembuna intPfpretilreil metertalului
poetic
Dupii
revistă a lucrăriloranterioare,pentru o def'irurepoetică.a
simbolului,autorulanalizeazămodulîn care un cuvînt frece de la sensulsău propriu UDulsimiJolic,re1>lţia4intre simbojşi termeuulsimbolizatşi mecanismul
de "lmboHuc:e,
O mare parte a
disel1tat';s1e consacretămilo
reliefareslmbollcăa unui.termen: mortoloqic«
(articoluldefinit,ned';articolului,substantivul,timpurile modunle v..,rbele) şi mijloacelor
subiect sau constructia
versurilor).In continuarea
baza încadrăriisuccesivea, lerpoemului,
În contextulfrazei.
care se realizează
dintre ele, j\'!ftterialul
folosit,
de CODO
ti!ţiile
al1,
jnt8rţ}retat(rar :se
cu
nlli valonlE'ale
arghezian.
lui Al.
V1îdind,de
poem
poettlllJidi,;,Ctl!ta't,
btlZa([cneraIă,
materialului
!f:!'2,tl!:nCl:!
mai aks cO'l1lparajîa
(tema>
A,,,>,1;;,,('1, de Goethe)
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sfirşitllue:!l:ează
un indicede frecventă
ţfllrabilă"
se pare bună
s:p;"
- titlu de
'vocebutarului,(p.
mai Ni
pentru
lui Bacovia,
în vocebulurul
devine,foarte mare
cută de
situaţiacnvintelor=-cheie
(dupătermin()logia
lui Guiraud)dhid
]i,slăa lor.
vocabularulbacovianca fiindun vocabular"orientat"
numărredus de cîmpurisemantice)Sanda Golopenţia-Eretescu
(;ă această
cîmpurilorsemantice(30la număr)pe care le grupeazăin 8 motive.Dlspunereaanuu.litorcuvintein motive,în
de context,lasă de multeori de dorit.Estevorbe
dl?cuvintele<jcăror incedrare
motivşi nu in .altultine de liberularbitru,
Floareeste incadratde
motivuluisuav. În Plumb,
analizată sfirşit, este recunoscutmorbidnlversului ilori de plum1J
şi
tnI ilosue comportă,de data
nici o rclntlecu cuvîntulSUGV,
ci este doar
un
funerar.In aceeaşistrofăapar doar coroanede plumb.Este interesantă
problemaasocieIilorde motrvecu carecterde pormanentăli) Bacovia il relaţiile)!
dintrecuvinteleîn rlmă.
în totalitatealui, studiul,bazat pe statisticălexicală,reprezintărezultatulunei
muncisusţinute.Dar numărulde aparitii al cuvintelor(rareoriSic:dă contextul
cart' ele apar],oricît ar fi de interesantin sine, nu poate fi luat in consider
atlc
decH ca o smqurălatură <. studiuluiasupra limbiipoetului
Indiceledt"
frecvenţă,a unui singurautor, noraport.stla un indice general frecvenţă,
din importanţă.Ajungemastfella simpledate numericecare nu reuşescsiîfie,
cum intenţionaflUto&re.a,
convingătoare.
initiativaCerculuipe pocttca şi stîllstrcăde El tipări un Volumselectiv de
studit este binevenită.Neextrnz
ind observaţiaasupra tuturor studiilordin
putemspunecă ele nu trec Însă de o fază pur descţiptivă,de
a
stattsticeşi schemelorfilIă ilIse trage concluzii,că. Iucrurrla care se spun, cu
relerirela,literaturapopularădar mai ales la cea cultă, sînt extremde putine.
In articolulCreaţieşi explicaţie,Al. Andriescuobservape drept cuvînt că:
"Surpinde,în cele ID('4multestudiide acest fel, incapacitateamanHestă.
de <ildepăşi
desoriptiaamănunţităşi obositoare,înecată intr-o enormă revărsare factologicEi,
clasiticărllegreoaieşi complicate,abuzulde scheme,confundatcu preciziastiinufică, şi (1neînteleesăpastunepentru un vocabularobscurşi rebarbativ"?"
Fără a il impotrivametodeistatisticeîn stilistică,luind.În cousideratieavantaJelepe care le oferă cunoastereafrecvenţeicuvintelor,subliniem aceasta este
numaio matodă.un mijlocşi nu Unscop.Lipl'iasimtttăil unui dic/tonargenerald'e
frecvenţă-a cuvintelor,care să fie în acelaşitimp şi un dictionarsemantic,face ca
studlilede stti5tică lexicalădin volumuldiscutat,ca şi cele apărute în revistele
de specialitate,să aibă un caracterlimitat.
MarealaAntonaş

Al, Andriescu,Creaţie explicaţie(Il),în "cro'nj<:a,an 1, 1966,nr. 22, p.

