ESTE ,..SE" MARCA A REFLEXIVULUI ROlVlÂNESC?
DE
D. lRIMIA
!ncadrâtăîn mod obişnuitIa hiorfologiaverbulul,
diatezaeste, de .tapt, o 'cate.
gorie sintactlcă.Chiar definitiiledaIe -, diatcza exprimăraportul "dintre subiect
şi complementul
direct"1,"dintre actiune.şi autorulei"2, dintre acţiuneşi subiectul
ei wamatical"
3 -- se constituietoate pe acest temei.
La baza distinqeri! celoTtei diateze (activă'j:),asiviireflexivă)au stat, PE'
rînd sau concomitent,
criteriulformeisau cel sementtc,pn'rnulfiind cel 'utai adesee
ÎI)
atenţia
lingviştilor,
al doileaformei
Impuntndu-st,
înde
schimb,
nuînde'oare
pliNneori;
ponderea,
, Aplicabilitateacrttcniulut
depinde
chipul
este interpretat
'pronumele"se"; a celui semantic(mai exact, slntacttc)sta în' Ieqăturăvcuunqhiul
sub care este prlvită actiunoa: prin prisma "subiectu1ui"
sau prin vcee.-:a"ohie.ce
tului". Diateza este decL.ţn functiede sensul de desfăşu
rare a actiunU·....:,;.,.la
cat(SJoriedevoix en franais '- subliniaG. Calichet consist, ti oonsiderervle
proces.dclJlsle sens de son deroulement..
." 4 (s.o.],potrivit Cu ideea că orice
situarela nivel funcţionale o problemăde orientare5, aceasta conforindfunctiilor
substantă
.•lnteIE'gînd
astfel.continutuldlatezei.urmeazăcă activuţprezintă"
acfitmeo
plecînd de la' subiect,pasivul, îndreptîndu-se'
spre subiect,far lacliatezurefle.
xivă acţiuneapleacă de Ia subiectşi revinela el.
.. '. Avînd în vedere cii orice categorie gmmaticală.se realizeazăîncoLelalia
dintre un anumecontinuişi () anumităŞi coresţmnzăioare=exptesie
lingvistică,se
Inţelegec:ă'rezolvereaproblemeidiatezei,depindede 'interpretareacît mai exactă
accJŢltinutultlÎ,q
formeişia raportuluidintre ele.
.'
,
. De vreme ce înţelegemdlntezu ca sens de desfăşurarea acţiunii,în planul
Pl'esi,e.inu putemlua în consideraţieun sinqurelement; "se" nu poate cuprinde
în sine sensulde plecareşi de intoarcerea actiuniiIa subiect,tot la fel cum în
"Casa
este
părăsită
....uDacă
auxlltarul
,iHfiUcontinutti
nu ne c?ll1UIJică
sensul
desfi'lşurare
H
actiunii
SpH'
subier-t.
Iq nâvelul
lui vorbirri'
de oderelatie
subiect,
1 GA,ed. 1, vo]. 1, p. 24:3.
2 CA, ed. II, vaL I,. p, 20B,.Folosim.
în continuareqces-teabrevIatU peQtrua
indicacele două ediW.ale Gramaticijlimbii.române,editată de. Academie,
3 S. Staf.l,Problemadialezelor,în LR,VII. 1958,m. 2, p. 42,,43.
4 MelJwd%giegrammaticale,
Paris, 196:1,p. 93.
5 A. J. Creimas,Semantiql1e
structura1e,Paris, 1966,p. t31,
An. lingv.ist, lif.,']', 19 p. 169,-174,IClşi,1968.
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acţiune-obiect,pe fundalul căreia se deqajă sensul acţiunii,trebuie să vorbim
şi la nivelul formei de o relaţie între formantl,aiaieza fiind cotelaţta stabilită
Între cele două relaţii.
In consecinţă,diateza trebuie luată în consider
ati« atît în plan Bintagmatic,
cît şi În plan paradigmatic.
Vom avea, de aceea, în vedere cele două directiide
manifestarea conţinutuluidiatezei: orizontal,sensul de desfăşurarea acţiuniij
vertical,opozitiaactiv/pasiv/reflexiv.
Opoziţia activ/pasiv,fundamentalăpentru descrierea diatezei, presupune o
valentă6 rămasă liberă verbului, după atribuirea actiunii unui subiect. Intrucit
reflexivulcunoaşteo latură activă şi una pasivă,considerămcă diateza reflexivă
(şi chiar întreagacategorie)caracterizează
numaiverbaletrunzltive,
Avindîn vedere că orice actiunea unui verb tranzitivare (cel puţin virtual)
un subiectşi un obiect,sintagmeleformatedin aceştitrei termenipot n considerate
unităţi sintactice minimalepentru descrierea diatezei, în marqinile principiilor
"necesar"şi "suficientM
1,
I
Sintagma
tic, deci, diateza reflexlvăpresupuneoa obligatorilitrei elemente:
un verb tranzltiv,un subiect (în Nominativ},
care poate fi inclus sau subînţeles,
un "obiect"(în Acuzetlv),care este pronumele"se».
paradigmatic,fiind o diateză de sinteză,reflextvul se deosebeşteatit de
activ, cît şi ele pasiv, avînd în iacelaşitimp cîte un elementcomuncu fiecaredin
ele, elementulcare o distingede cealaltă.
In această sinteză pe primul loc se află factorul activ - acţiunea pleacă
de la subiect: "Eu spăl... • sintagma,dacă verbul nu este întrcbuintatabsolut,
constituieun mesaj incomplet.Interlocutorulaşteaptă.Acţiuneaa pleoat dar are
nevoie de un punct de sosire. Subiectulîşi caută o Limităactivităţiisale. Limita
poate fi aflată în exterior: "Eu spăl copilul"(şi e diateza activă),dar poate fi
qăsltă şi In persoanasubiectului:"Eu spăl pe mine".Construcţiafiinelimproprie
limbiiromâne(ca şi wEuspăl pe tine... "), vorbitorulapelează.la forma scurtă a
pronumelui:"Eu mă spăl" (şi e dFatezareflexivă].
Enuntul"Eu spăl copilul"este sinonimcu pasivul "Copiluleste spălat de
mine".Şi tot aşa, "Eu sint spălatde mine"corespundeenuntului"Eu mă spăl" ("Eu
spăl pe mlne"},Cu o deosebire:subiectula rămas acelaşi.Dacă în constructiile
active,prin trecere la pasiv, complementul
direct ia locul subiectului,iar subiectul
pe al complernentului
(de agent),In construcţiilereflexive,îmbinareaactivuluicu
pasivul cunoaştenumai schimbareaobiectuluicu aqentml,subiectulrămînîndacelaşi. Aceasta,pentru că la diateza activă acţiunea are două puncte-limită:eu,
punct ele plecare,şi copilul,punct de sosire, circumscrisespaţial şi temporal-A=I=B
şi A <anterior
lui B unde A şi B sînt punctelelimită.La diatezareflexivăcele
două extremităţise circumscriuîn cadrul aceluiasi"obiect"- subiectul;eu şi mCl
sînt două ipostazeqramatioal«deosebrteale aceleiaşirealităţi. Cele două puncte
se circumscriunumaitemporalnu şi spaţial.Intre eu şi mă se interpunedoar un
interval de timp eaTe separă activul "Eu spăl" de pasivul .,Eu sînt spălat (de
mine]".Punctulde plecareşi cel de sosire coinciddar ele există ca ipostazebine
distincte.In timp ce eu, punctul de plecare,satisfaceprima valenţă a verbului,
rezervatăsubiectului(în Nominativ],mă, ipostazapunct de sosire, o satisfacepe
cea de a doua, rezervată,la diateza activă, complementului
direct (in Acuzativ).
Deci,mă este în acelaşi timp regim verbal pentru manifestareaactivă a reflexlvului,şi reprezentantal subiectuluipentru cea pasivă.
6 L. Tesniere,în EJemenlsde syntaxestructurale,Paris, 1959,p, 242,defineş<te
tranzitlvttateaprin noţiuneade vnlenţăi sînt trenzitivevorbele care, după satisfacereaunei valenţe de către subiect,rămîn cu cel putin o valentă liberă. Preluăm în cercetareanoastră această interpretareconsiderînd-oclară şi, mai ales,
operantă.
7 Termenulsintagmădesemneazăaici grupul format dintr-un verb tranzitlv
şi elementeleobligatoriicare-i satisfaccele două valenţe.Il vom folosimereuîn
aceastăaccepţie.
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Douăsensuride desfăşurarea acţiuniiprezintăşi verbeleîncadratela vaIoarea reciprocă8 a roflexivulul-.-. "Ei se ceartă", dar aceasta rămîne singura (şi
aparenta)asemănare.Pentru că reciproculnu mai prezintă caracter de sinteză
(aparentdoar la plural) ci unul mixt. Nu mai este vorba ele o singură acţiune
care pleacă de Ia subiectşi se mtoarcoIa el ci se săvîrşeşteo aceeaşi acţiune
de cel putin două ori. Şi tot de cel puţin două ari suferită,dar nu de autorii ei.
Diatezarefloxlvăcunoşteaun singur termen-limită,
punct de plecare şi de soa're
deopotrivă.Recipr
ocul are_doi termeni, fiecare din ei fiind pe rînd subiect şi
obiect,CÎndcelălalt e pasiv sau activ. Acţiuneacunoaste,acumdouă extremităţi
circumscrisespatial dar nu şi temporal.Punctulde plecare este altul decît cel
de sosire.Acest adevăr,implicitîn -fOifmele
de plural, devine explicitla singular,
cînd complementul
saciativ este în EC:elaşitimp cel de-al doilea "subiect"şi
"obiect".In sfîrşit, pasivul nu mai urmeazăactlvul. Cele două manifestărisînt
concornitente
şi pe acelaşiplan.
Avînd un continutpropriu,rcclprocul"Ceînscrie,aşa cum observaTesniere
9,
ca o diateză.aparte.Se apune diatezeiactive şi pasive prin caracterulsău mixt
Şi se deosebeştede reflexivprin aceea că are două puncte-Iimităşi .nu prezintă
o singurăactiunecu sens retroactiv,ci o aceeaşiacţiune,desfăşuratăparalel,de
cel putin două ori în acelaşitimp şi 1n sensuriopuse.
Formalreciproculare comuncu reflexivulpronumele"seu. Dar, dacă pentru
dlateza reflexivăeste suficientăo sintagmăconstituitădin trei termeni (inclusiv
pronumele"s0"),pentru cea reciprocă,nu. Dacă pentru a delimitaun activ nominal -- "Casa este părăsită"- de un pasiv - "Cas'aeste părăsită de tată" - a
fast necesarăprezentaagentului,Înseamnăcă auxiliarul"a fi", necesar în exprimarea pasivulul,nu este totdeaunaşi suflcienrt.Se apeleazăatunci la sintagme
de patru termeni.Tot asa pentru dLatezareciprocă.Este necesar un elementnou,
care să distingăîntre cele două actiuni paralele, între cele două subiecte.între
cele două puncte-Ilmită
: complementulsooiativ,la singular10- "Eu mă cert cu
tine", în opozitiecu "Eu :inăcert pe mine"-, sau un modul.la plural: intremoi
(voi,ei), unul (unii)cu (pe) altul (altii),reciprocetc.
Reciproculpoate fi sustinut 'şi de un prefix: inter, între. In asemenea
situatie prefixul preluînd funcţia celui. de-al patrulea termen, sintagma din
trei termeni devine suficientă. Iar, pentru că; datorită acestui prefix,
di.ateza
reciprocă
este ca
faarte
. bine
consolidată,
reflexivul
ma este
La
fel
se comportă
verbe
a se
due1a,
a se împrieteni,
a senu
logocft,
a se posibil.
săruta etc.
Intrucît actiuneaacestor verbe (cînd sînt însoţite de "se") se săvîrşeşteîn mod
'obişnuitde două persoaneÎn reciprocitate,cel de-al patruleatermennu mai este
necesar.Verbelenu admitreflexivul.
Flexionatdupă persoanăşi numărla diateza reflexivăşi reciprocă,pronumele
reflexiveste intrebuintatuneari numai la persoanaa treia CÎnd,susţinut de un
complementde agent (Dacă subiectulgramaticalnu este un Irranimat:"Magazinul se deschidelia ara 16"),intră într-O'relatie de Iormantlce constituieexpresia
lingvisticăa diatezeipasive11,
Pentrudescriereadiateze,iam consideratdefinitordesintagmadin trei termeni.
Pronumele"se" apare, Însă, şi în sintagmede doi termeni.Dacă verbul este intranzitiv,sintagmase dovedeştesuficientăîn aceastăalcătuire: se merge,se pare,
(nu) se sta/joneazăetc. Aici pronumeleanulează valenţaubiectulllii,iar verbul
8 Cuprinsăintre cele şase valori ale reflexivului(CA, ed. I, voI. 1; Iorqu
iordan ş.a., Structuramorfologicăa limbii române,Bucureşti,Ed. ştiinţifică,1967)
sau oe o a doua valaare a reflexivului(Ecal.Teodorescu,
Reflexivşi pronominal,
in LR,XIV, 1965,nr. 5, p. 552).
9 Op.cii., .p. 243, 253--254.
10Tesniereconsiderăcă reciproculare nUlllaiplUTe\!,
Op.cit., p. 254.
11De "se" ma.'fcăa pa.sivuluivorbeşteGA, ed. II, vcd.r, p. 208.
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capătă caracterimpersonal.Aşa încît, în aceste sintagme,pronumele"se" trebuie
consideratun indiceal nouluicaracteral verbului-- impersonal
12,
Dacă verbul este tranzltlv: se aude, se crede, se spune, se vede etc., sint.agmaeste Insuficientă.Verbuluiîi rămîne o valcntă liberă, oare poate fi settsfăcutăde o altă stntaqrnă.- Se spune că. e un film bUn,dar şi în interiorulaceleiaşi sintagme,cînd "obiectul"care acoperăaceastăvalenţă,preia functiasubiectului, impunîndu-sepredicatului- Se spun znutre.Si.ntf1Cpua
are un nominativ
,
dar, de cele mai multe ori, unul neerficulat,Faptul acesta (Cili topica] stă în
legăturăcu s1!uatinparticularăa subiectuluicare nu este un "autor",un "agent",
ci un ,,ubiect-obiect',"SubiectuJ-aCjellt"
este reprezentat,de fapt, de pronumele
"se" care, echivalentcu "cineva",este un indice al nedeterminării
13,poate chiar
un subiectnedeterminat.
Sintagmelecercetatepînă acumprezintătoate un elementcomun.Niciunadin
schimbărilegrtamaticale
surveniteo dată cu prezenţapronumelui"se" nu a afectat
prinnimicsensul lexical al verbulu'.Există,însă, sintacmeîn caresensul Iexica! al
vorbuluîdepindede prezentasau absentalui "se" __oa uita I a se uita, a plecaI a se
pleca etc, în alte cazuri,prezenţapronumeluistă în Ieqăturăcu un sens figurata aţutiqe! a se ajunge, a s!ingef a se stinge (a muri), a tOPiI fl se topi (a
dispărea)etc. In sfîrşit, există verbe însoţiteîn permanentăde pronumele"se" .a se cdciul!,a se codi, a se sfii (uneloimpersonale
: a se desprimăvăra,a se
întîmplaetc.). In aceste cazurinu putemvorbi de diatezădeoarece,pentru ca IHI
formantsă fie purtătorulunui sens gramatical,este obligatoriuca prezentasau
absenta sa să nU afecteze prin nimic sensul lexical. Pronumele"se" este aici
o particulăilexiotvită,un tormcmttesicolv, iar verbele formeazăo dasă aparte,
u .verbelorprcmorninc!e
15.Se cuprindaici şi verbelc la care prezenţapronumelui
este facultativăsau caracterizeazăsfere deosebite(regional/litera,r,
stilistic/neutru
ctc.): a inseraI a se însera; (1ridefa se rîde; a gîndi!(1se gindi16etc.
O situatie apilrt,pprp'l.i.nt}1
vprhplpile tipul: (1·-seculca. a se deştepta,a se
scula, a se trezi, a se opri, (1 se urca etc. sau Cele formale,în general,de la
adjective: a se mă.ri,a se micşora,a se îngusta,a se lărgi, a se strimta,a se
Întrista,a se ltiveseli etc, Foarte asemănătoarecu vorbelereflexive,aceste verbe
se deosebescradical de ele prin tunetia pronumelui.Enunţul"Eu mă trezesc"nu
reprezintăsinteza a două enunţuri: "Eu trezesc (pe mine)"şi "Eu·sînt trezit (de
mine)".Pentruca subiectulnu mai face aceeaşiactivil:iate
ca în "Eu trezescfetita",
de exemplu.Nu mai există detasarea"subiect-obiect",
iar acţiuneanu mai pleacă
de la subiect; este retinuta în sfera 'acestuia,Pronumeleeste <acumun indiceal
caroctetuluisubiectival verbului.Uneleverbe sÎn't totdeaunasubiective- intranzttivele---, altele cupr.indîn sine "i caracterulsubiectlvşi pe cel obiectiv a
adormi(cinevaI pe cineva).Pronumele"se" înlăturăla o mare categoricde verbe
tranzttlve caracterul obiectiv, sub'cctlvizîndu-Ie,
Prin urmare, Între a. culcu şi
a se culca nu se stabileşteo opozitiede d{iatezăci una de caracteral verbului:
12St. Stati,ari. cit., p. 45 şi VA, ed. II, val. 1, p. 210,cuprindvaloareaimpersonală la d\iatezilreflexivă,punct de vedere greu de susţinut,dată fiind absenta
subiectului,(vezi Ecat, Teodorescu,arI. cit., p, 552),
13Acad. Iorgu Iordan.consideră(LRC,Buc., 1956,p. 375) că in ·asemenea
situaţii "se" are valoarea unui pronumenedefinit.S. Stati şi GA, eel. II, val. I.
p. 210, vorbind de valoarea impersonalăa acestor verbe, le cuprind\ la diateza
reflexivă,
14M.. Grevisse,Le Bon usalJe,Paris, 1961,p. 526.
15Ecat.Teooorescu,alt. cit., p. 549.
16Cum observăEcat. Teodorescu(art, cit., p. 548),nu putem fi de acord cu
opinialUiS. Stati (art. cit.), CUmcă acesteverbe ar repre7;enta
diatezamedie.Ele
constituiee
întrebui.ntări
particulareale activului ,acţiuneapleacă de la subiect.
Pe de altă parte, ar Însemnaca în definireaunei singured.iatezesă apelămla un
criteriupsiholoHic.
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subiectiv/obiectiv.
Dovadăpentru aceasta stau founele paralele: a urca (subiectiv
Şi obiectiv)
I a se urca (numaisubiectiv).Sinonimelefără pronume: a se oprila
sta, anton'rnelefără pronume: a se Îngrăşa/ a slăbi etc. Cons.der
lnd conţinutul
unui verb o realitetecomplexă,care depăşeştesfera notionalulul(se adaugăcaracteristiciverbale - subiectiv,obiectiv: faetitiv ctc.) cuprindemaceste verbe tol
în clasa pronominalelor,
în afara (H.atezei.
CONCLUZII
1. Pentru descriereadiatczeitrebuie luate în considefntiecele două planuri:
sinteqmaticşi perudiqmatlc,
II. Continutuldiatezeitrebuie căutat în sensul de desfăşurarea acţiunii,sens
care se degajă între două limite; subiectulşli obiectul.Ca.atare, categoriadiatezei
se configureazăîn sintagmede cel puţin trei termeni,avînd Ciinucleu un verb
tranzttiv.
III. Expresialingvisticăa diatczci trebuie aflaUiîn relaţiile dintre Iormauţi
i
unei sintagme;de Identitatesau de nc-idontltatc,
la nivelul unor cale\Joriiqrumaticale ale verbuluiflexionat.
IV. Avînd în vedere corelaţiadintre conttnutuldiatezei:;;iexpresiasa lingvistică,considerămcă În Limbaromâniiexistă patru diateze:
1. Activă: actiuneapleacă de Ia subiect.Sensul se dlstinq«între un punct
de plecare- subiectgramatical'- şi unul de sosire,- complement
direct,dispuse
spaţial şi temporal.Subiectulestp anterior complementului.
Sintagmase caracterizeazăprin identitateîn numărşi persoanăla nivelulverbuluişi subiectuluişi
prin neldentltatela nivelulobiectului.
2. Pasivă; ecţiuneuvine la subiect. Sauxulse distinge Între un punct de
plecare- complementde agent -, acuzutlvcu prepozltiede, şi unul de sosire
subiectqramatical,nominativ-, rtisţnisespaţial şi tetnpotal, Subiectulurmează
în timp complementululde a(jpnt.Sintaqmacuprindeauxiliarul"a fi" (cu forma
modificatăel verbului flexiouat]sau "reflexivul""se". Cel puţin pentru unele
construcţii,sinta.gmadin trei tE';illenieste insuficientă.Reclamăun al patrulea...
agentul.Sintagmase caracterizeazăprin identitate în număr şi persoană(uneor
i
şi în uen) j'a nivelul verbuluişi subiectului(şi pronume
lui-morfem"se") şi prin
ncidentltutela nivelul complementului
de aqent.
I
3. Reilexlvă: acţiuneapleacă de la subiect şi revine. Punctulde plecare şi
cel de sosire se circumscriudoar în timp, Subiectuleste anterior obiectului.Sintagma, cuprinz
înd şi pronumele"se". cste formată din trei termeni.necesi_riş1i
suficienţLSe caracterizeezăprin identitatetotală,
4. Reciprocă:Aceeaşi acţiune se desfăşoarăde două oni în sensuri opuse
si par·alele.Subiectulşi "obiectul"sui! circumscrisenumai În spatiu. Acţiunile
sint simultane.Sintagma,care cuprindepronumele.se", nu este totdeaunasuficientă Într-o aicituire de trei termeni.Se caracte.rizeaz.ă
pnn identitateîn număr
si pere,oună.
Iii nivelul subiectuluiqrumattcal,verbului şi "obieeiului",dar prin
neidentitatela nivelul celti de-ill patrulea termen complementul
socIativsml
modal(cu unele exceptiiIn plural).
5. Considerindexpresialln9visticăCIdiatezei relatiile CilfCse stabilescîntre
formantiinecesarişi sl1ficientiaiunei sinta9me,se impuneinterpretarea.
pronumelui
"se" nUllloiîn cadrulacestorrelatii şi atît la nivelulformeicît şi la nIvelulcontinutuluj,prin luareaîn consideraţie,ntîta. planuluisintagmat'cdotşi a celui pa.radigmatic. Situîndu-nepe această poziţie, stabilim următoarelefuncţii ale lui "se":
1. Elementflexionar,în structur'ilverbelor prollominale.
a. io/mantlexical (la pronominalele
absolute):a se abţine, a se duce, a se
Încumeta,a se sfii, a se stinge,a se topi etc.
b. indice al caracteruluisubiectival verbului(la verbelepronominalesubiectiVE)):
a se culca,a .seopri,a se sculo,a se rfe.ş/eplCl,
a se trezi etc.
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c. indice al caracteruluisubiectivşi evetuiv (la pronorniualele
eventive): (1
se îngrăşa,a se îngusta,(1se întrist(l,a se învcseli,G se mări. (1se rrucşoroetc:.
2. Indice(11cawcteruluiimpersonalal verbelor: se merge,se s/ationcază,se
traversează,se trece etc.
3. Indice al nedeterminăriisubiectului,cînd ar putea fi considerat,cel puţin
uneori,subiectnedeterminat:se aude,secrede,se spune,se ştie,se zice,sevecieeite,
4. Mortemal unei categoriigramaticale,pe oare o exprimăîn corelatiecu
alţi Iormanti.
A. aioieza refiextvd,într-o sintagmăformată din trei termeni nccoserl şi
suficicnti,
B.diateza reciprocă,într-o sintagmăde patru termeni(uneoritrei). E5tCsustinut de un complement
scciativsau modaI.
C. dioiezapasivă,intr-o sintagmăde trei termeni(sau patru), Poate fi susţinut de un complementde agent.
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IN JURUL PROBLEMELOR DE METODOLOGIE A LITERATURII
COMPARATE PE MARGINEA UNEI LUCRARI RECENTE 1
DE
N. 1. POPA
Domeniulliteraturiicomparate,ca disciplinăştiinţifică,este astăzi mai actual
decît oricîndpe plan mondial.Al V-lea Congres'al AsociaţieiInternationale de
literaturăcomparată,care a avut loc în toamnatrecută la Belgrad,a reprezentato
confruntaresemnificativăîntre diferiteleconcepţiişi şcoli relative ia obiectulşi
metodologiaacestor problemecomplexecare angajeazăo colaborare mondială.
VolumulLa litteraturecompanie,publicatla citeva luni după congres,de eminen
fii
comparatisttClaudePichois,profesorla Universit.atea
din Bâle şi A.M. Rousseau,
conferenţiarla Facultateade litere din Aix-en-Provence,
în colectiaU2destinatăne
edituraparizianăArnaridColinlumiiuniversitare,constituieUII,bilanţ critic luminos
al acestorproblemecontrovor
sate. Voi încerca să confruntlucrărâlede literatură
comparatărealizatede noi pînă acumcu ultimeletendinţeafirmateîn ştiinţamondială,
pentrua arăta,în încheiere,cumne orientămastăzi.
j
Comparatismul
românescare deja o tradiţieboqatăşi valoroasa.Toticercetătorii
noştris-au condusmai ales după îndrumărilede istoniografie
literară franceză şi
germanăale veaculuitrecutsau dupăşcoalafrancezăformatăîn jurul mariipublicaţii
.Revue de Htteruturecomparec",de la Paris, intemeiatăde F. Baldensperger
ŞI
P. Hazardîn 1921.condusăapoi de Jean-MarieCarre şi M. Bataillon. Secretarul
generalal revisteieste, de mai mulţi ani, B. Munteano,fost profesorde literatura
francezăla Universitateadin Bucureşti,acum specialistrecunoscutin literatură
r.omparată.
Lucrarease recentă,Constatitesâtatectioues
eli Iitteraiureet eli histoire
(Didier,1968).face din el UIlteoreticianautorizatal literaturiicomparate.Tezelecu
temecomparatiste
ale lui PompiliuEliade,N.r.Apostolescu,
N. Serban,Al. Ciorăncscu,
DorotheaCristescu,au fost susţinutela Sorbona.Iar lucrările din acest domeniu
publicateodinioarăde B.P.HasdeuÎn folclorcomparat, de N. Iorga, Ch.Drouhet,
D. Russo,N. Cartojsn,RamiroOrtiz,P. Grimrn,Al. Marcu,D. Popovici,
E.Lovinescu,
P. V. Haneş,P. P. Panaitescu,N. N. Condeescu,1. RUSIl,P. Caramen,N. Pacon,
J. Livcscu,G. Călinescu,Gh.Bogdan-Duică,
AL Dima,I. C. Chitimi
a, erau dominate
de problemaizvoarelorşi a influenţelor,după expresiafranceză,de "tili<ltiai
geneza"operelorllterere,stabiliteistoric.Mei recent,TudorVianuşi elevii lui au
1 CI. Pichoiset A, M, Rousseau,Lu liiteraturecotnpatee,Paris,A, Colin,1967
(CoUection
U2)'
An. 1ingv.isi, tit. T. 19,p. 175-··-184,
laşi, 1968.
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urmărit.in specialistoriculternelorşi al. motivelorşi situarea htcraturnx()mftneti,
cu specificulei national, în cadrul htereturii universale'.
Cumera şi firesc,nu au lipsit nici tentativelede Iormulăriteoretice:;;imetodo.
Ioqicevasupruhteratunt comparatc, aşa cum era conceputăde ,?coala.francezii
:;>\dp
cea germană.
Menţionezmal ales volumulLa Jittcwlu.rcconuuirc»,
publicatdemarele
eornpar
atist Paul Vc1D
Ticqhero,in colectia1\. Colin, in 19:3J(ti 4-a ediţie în 1951),
tradusîn romi\ne;,teşi pn:fa.ţatde AL Dima"in 1966;a.puimunue
lul moi recent
L(1liltclOiutecouiparce<11profesoruluiMarius-Prencois
Cuyord,în colectia"Qu\'
sais-jeă" (P.U.E,1959,de. II, 1961),limitat,de fapt, Ja domeniulfrancez,Două.călăuze ne via din Amcrica:culegerei!de 12 studii,scrise in colaborerr-, COwpOf(1!ive
titeiutuse,metflOdard oersţiective,sub conducereaprofcsorilor N. Stallknechtşi
H, Frenz(Carbondele,
1961)şi volumulPrincipiosele .Weroium
cumpawdual compaurotunu,1Jl)"tfU
hl. 'lOrdJH"SCll
\TCconcnle,
EI\J4),
În ultimii20 de ani, s-uu produsreacţiivii, chiar vehemente,faţă de metodele
"şcoliifranceze",mai exact europene,ele la Puris,consideratăpozitivistă,.
redusă la
ntc.raturuoelllUfihlC
';'1condusă(le stuu.ulel\.LlUdV
(ti lLvoareloL,şi
intluenteior,dar
sprijinităpe un fel de; cosmopolitism
nivelatorşi străin (le problemacperet,»hle.
rare ca creatiideartă.SavanţiiSovietici.Iirmunskl,
Samar.in,
Alexeev,Neupokoevaşi
Llsbcrq, int<:meiaţi
pe ţ;tiin\ilmarxist-jeninistă,au corectatconcepţiafrancc:z.ă
prin
ldrgireadomeniului
compureust.prinideea de "interferenţeliterare",deciprin raporturi reciproceîntre toate ţările, !ii prin locul acordat condiţiitor social-politice
în receptarea influenţelor.Şcoala americanii,condusăde Rcno \'VelJek,autorul
volumuluiNew Critic,ismşial musiveiIucrări TheolYof Literaturc, tradusă anul
trecut în româneşte,a impus O cercetareatentă a operelorrealizateprin schimburileinternCiţionale
de idei, atit.udini,sentimente,curenteşi stiluri, preconizînd
chiar o stilisticiişi () metricii comparată.,bazate pe principiile siruc:turaliste.
Un
elementcomunacestorfecacţii,dadi lăsămla o parte explicaţialiteraturiiprin baza social-economică,
proprie ţărilor socialiste,este tocmai revellireula :.-indin)
ppereioI,la or9anizmea.,
structuraşi originalitatealor şi a curentelornuţionall'.Este
semnificativ
faptulcă chiar în Franţe]s·a produsun revirimelltîn acest sens.Comparaistul Rone E:tiemble,
profesorIa Sorbona,intr-o polemică.răsunătoare,Compa.
ra.i:son
n'est pos[(IiSUl1.
LoCrisede 1alitlc;r(r[ute
compw'ee(1963),
a denuntat5caderile
metodeieuropene.Dupiiel, noţiuneagoetheeanăde Vv'elUitewturtrebuie extinsă
âsupHItuturor lărilor ain lume, 1TI.ari
sau m.ici,pînă in China,.Japoniaşi America
(le ;,ud, dle căror lfdCilţU
inenifr:dU precedatiHieseaEuropa În uDeleidei, tendinţe $ituoduri ele expresie.Pe de altii pa.rte,inleresul cercetăriicomparatlste
nu
se poate limitala factorulemitător. Studiul trebui,"să ildîncei.lsc21
în parlkulm
contribuţia.!ac[o.ru]ui
receptor În asimilu[cuIJIganictla influentei,'tra.nspusăîn
creatiioriginaleşiu'alionale,Problemapriveşt(deopotriv2J.
circulaţiainterI1Citionaliî
il
curenteIc,tşi a stilurilor,il temclorişi Il motivelorcare apnr adaptateşi difcwntiate
de.la ţarii']'atarci,potl1ivitsituaţicilocale şpeciflce.ScojJu\principalnI literatUrii
comparateeste donr o mai bUIlăînţelelereistorkt\şi estetică<:1
. literalurUo::Daţi<>nale, considerate.
prin compara
tie in individualitatea
lor particulară.Curenteleliie·
[(lrepf'ivUeca fenomeneinternationale,iata una dm temeleC0l19resuluiAsocialiei
Internaţionale
de literaturăcomparatăclela Bel(fraddin .1967.
Această,,<:r:i'ld
a literaturiicomparate",care nu s-a rezolvatincă, este marcati!
prin înmulţlirealucrărilorteordi'ce,a conferinţe.lor
şi el congreselornaţionaleşi
internationale,de apariţiaa noi reviste.şi publicaţii,.ca revista comparatstă"Ar·
cadia" 15.Bonn,de includereatot mai largă a disciplinei.
În programelellniversitare din lume.Academiilede ştiinţe din Leninwad,Moscovaşi Budapestaposeqa
asemeneainstitute şi secţii de literatură unJiversalăşi comparată.COlegii.
noştn
maghiariau meritulunor iniţiativeşi realizariremarcabile,de la revista "Helicon",
publicatiiiCiDelJI(elin
Întne i93i)-1944,ca expresie CiComisieiinternaţionalede
btorie literară,pîniila volumeca La Iittera!urccompareeen Europeorientale(1963),
nde aIe ConferinteiorganizateIa BudapestaIn 1962,culegerilede studii I.iUr:'r(Jture
!wngroÎse,lWc1'Oture
europecnnedin HJ6Ci Lilleratweel Reel din 1967,
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