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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ComisiaInternotionalăde istorie Iiterară. deveniti:iîn 1948FederaţiaInternaţionalăde Limbisi Literaturimoderne,cu congreseperriodi
ce, a discutat probleme capitale şi nevralgiceca : Metodeletn istoria iiierară (Budapesta,1(31),
Perioadeledin istorialitela.'ăa Europei(Amsterdam,
1(35),Genurileliterare (Lyon,
19:'.9),
Literatura1n ttipottutne ei cu mL5căriJesocialeşi politice (Paris, 19S()j,
Limbileşi liiemiurilemoderneîn relatiile lor cu attete frumoase(Florenţa,1951),
Litetaiurăşi ştiinlă (Oxford,1955),Problemastitutu!şi (1formeiÎn liietatută (Heidelberg,1958),Limbăşi literatură,(Licge,1(61). Istorii;literală şi critica literară
(NewYork, 1(64),Realul1n literaturăşi limbă (Strasbourg,1(66).
La rîndul ei, AsociaţiaInternaţionalăde LiteraturăComparatăil frămîntat
in conqreseleei problemecare se cereau limpeziteprin confruntăriŞi discuţii:
:reoria literaturiicomparate[ChapelHill, 1958),Literaturilede limbi ne-universale
şi raporturilelor cu liternturilede limbi universale,Terminologia
literară (Utrecht,
1961),Nationalismşi cosmopoJitism
În literatură, Definiţiatetraenttorrelativi la
imitaţie, originalitateŞi iniluenţă (Fribourg,1964),Curentele literate ca fenomene internaţionale,Uteratmă orală şi literatură scrisă (Belqr
ad, 1967).Pentru
CongresulAsociaţieidin 1970,la Bordeaux,s-a fixat tema Est şi Vest. Aceeaşi
organizaţielucreazădin 1964la elaborareaunui Dictioruiaire
internationaldes rermes Iitteraire«şi a initiat anul trecut redactareaîn comuna unei Isto.riia literolurilorde limbi europeneşi continuareaacelui preţios Repertoitechronologique
des 1Iiteraiuresrnodernes,(condusde P. Van Tieghem,1935).Numeroasealte asociaţii internationalecu profil limitat de studii cercetează,în colaborareşi prin
conqrese,problemeca: teatrul, barocul, Voltaire, Rousseau,Veacul luminilor,
studiislave. ln domeniulnostru,lucreazăInstitutulde studii sud-esteuropene,contribuind la dezvoltareaistoriei 1iterareprivită în optioa comperatistă,
Aceste dialoguriinternationaleau marcat proqresevădite în sensul revendicărilor formulatedeopotrivădin Est şi din Vest faţă de şcoala europeană.Tematica şi dezbaterileConqreselorde la Fribourq,Strasbourgşi Belqrud,la care am
participat,au reprezentat() orientarespre un orizontmondlialde cercetare,spre
baza social-politică
a influenţelorliterare, o îndrumarehotărâtăspre studiul operelor literare,privite ca structuriunitate şi vrednicede o analizăatentă pe baze
psihologice,lingvistice,stildsticeşi prozodice,În aplicarea metodelorstructuraIismului,afirmatecu autoritateşi În acest domeniuele puternicaşcoală comparabistăamericană.
O panoramăfoarte bine documentatăŞi critică a situaţiei'actualefl studiilor
comparatiste
ne oferă,
într-o
sinteză
oriqinala,
volumul
deja menţionat
LaPichois
littee
rature
compcrce,
semnet
de doi
specialăşti
Irancezt
de prestiqiif
Claude
si A. M. Roussenu.Autoriideclară de la Î'llceput:"lrrterna·tiona1ism
nu Însearnn;)
eclectim... OriCestudiuliterar fără o doctrinăeste pierderede vreme",De aceea,
preocup<lrile
de istoric literar a1e primuluiautor şe îmbinăcu acelea de filozof
şi teoreticianale colaboratorului
său. Ei se situează .pe deasupra"şcolilorcomparatistede astăzi aflate in competiie."Astfel,aceste pagini înce;arcăsă. reHect(J
o lege viitalăa oricăreicritici literare".Consecventiacestorprincipii,ei operează.
simultanpe doud,planuri,istoric şi filozofico-teoretic,
fuziunefericităde diacronie
şi sincronie.
Capitolul1, Naştereşi dezvoltare,reia istoriculliteraturiicomparate,ca domeniu
şi termen,arătîndodatămai multcă acesta,deşi impropriu,a. rămasîn circulaţiein
lipsa altuia mai potrivit.Trraditiilecomparatismului
dateazăde mult, dar pionierii
disciplinei.
apar în secolulal XIX-lea,Încă de la 1840,cînd metodelecomparative
di? ,biologiese .aplicăîn literaturăşi în critică."Primelecuceriri"se producspre
sflrşltulveaculUI,la De Sanctis,Hugo Meltzl,profesorla Cluj, MathewArnoldşi
M. P?snettîn .Anglia,MoritzCarriereşi T11.Siipfleîn Germania,VirgileRosselîn
Elveţia.Dar htE.·ratura
comparatăca ştiintă apartine iniţiativelorlui Max Koch
în Germania,lui LouisBetz,J. Texte, Brunetiere,Faguet şi Fr. Lolieein Franţa,
rusului AlexandruVeselovskişi lui Irving Babitt în America.Despre 0.5coală
comPi"lI1atislă
se va vorbi efectiv oda,tăcu "Revuede litterature comparee"din
1921,unde conducsavanţide autoritatemondială,înconjuraţ,i
de o 5plendidăechipă
12--- cel.334
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internaţională,odată cu pătrundereadisciplineicomparutisteîn universităţileelin
Franta şi alte ţări apusene. Cunoscuta.Bibliothequede litterature comparee",
continuatăde ,.Iltudesde litteraturesetranqereset comparces",
ca anexeale revistei,
depăşescastăzi 200de volume,semnatede cercetătorjde pretutindeni,dar formaţi
mai ales la Paris.
CI. Pichoisşi A. M. Rousseauurmăresc apot inflorireade după al doilea
război a literaturiicomparate,cînd are loc .era conqreselor
" diferitelorAsociaţii
nationaleşi a ce1leii
internationale.
Printreţările caro şi-au organizatasociatiinaţionale se citeazăFranţa,StateleUniteale Amerâcli,cu o viguroasăreactie de esenta
unlversallstă,structuralistăşi estetică, Japonia, Coreea de Sud şi Alqeri.a,Nu
au asemeneaasociatii,chiar cînd au dezvoltatserioaseşcoli comparatistc
: Belqia,
Olanda,Spania,Italia, Germania,Elveţia,Anglia,ţările de Est. Unqariu,U.R.S.',3.
şi Cehoslovaciaposedă şi instituie de cercetări cu acest profil. Româniaeste
tratată sumar, amlntindu-sedoar şcoala de literatură comparată"clasicii"cu
N. Iorqa, D. Russo,Al. Marcu,Ch, Drouhet,B. Munteanoşi,.• Alecsandri,apărut
aici printr-o eroare inexpltcabilă,Printre "noile focare" sînt amintite Australia,
India,Siria şi Israel.
CapitolulSciiimburţliterare internaţionaledezvoltăvecheateză a şcolii fran..
ceze,devenităeuropeană.Se stăruieasupraunor problemenoi, ca rezultatal divergenţelorsovieticeşi americane.Cunoaşterealimbilorformeazălacumun postulat
major al disciplinei.Autorii acordă o importanţădeosebită"călătoriilor"şi "călătorilor",ca mijloacede cunoaştereŞi de relaţii iinl!ernaţienale,
fermenţiactivi de
înnoire. Ei pun În lumină "colectdvitătile",
răspînmf
le culturale unde se produc
schimburirodnice,editurideşi bibliotecile,saloanelecosmopoliteca acel al Dnei
de Stael. Printre "instrumentele"discipllnetse amintesc"lJitwaturatipărită","traducerileşi adaptările",studiateÎn mod deosebitpentru tehnicaşi esteticalor, privite pe boze lingvisticeşi estetice.Ca "lucrări de .iniţiere"autorii indică volume
ale unor "intermediari·,după formulalui Paul Van Tieghem,antoloqlicu ecou
larq şi presa de informaţieinternaţională,în continuădezvoltareîn veacu nostru.
Amintimcă, astăzi UNESCOurmăreşteaterst şi activ problematraducerilordan
limbiafricaneşi asiatice,pentru a înlesnicunoaştereatuturorlitereturilordin lume,
In paragrafulSoartăliietută, succes,influenlă,izvoare,autorii dezvoltătezele
şcolii de la "Revuede littcreturocomparee
", pe care le depăşescînsă prăn ideea
de "rezhlente"tnttmptnatcfa,tă de influenţe,prin aceea de "afinităţi"intre scriitori pe bază de dispozltiitemperamentale
COmune,
de pildă, Baudelairoşi Edgor
Poe, StefanGeorgşi Baudelaire,Ca elementmai nou, se dă o importanţă,
deosebită
factoruluireceptor; scnittorii,mediul, specificulcondiţiilorsocial-istericeÎn care
se fructifica0' influenţăliterară. Recunoastemaici rezultatulpozitiv al confruntării deLa Congresuldin Fribourgîn această problemă.Influenţaliterară este
tratată acumca un "catalizator",capabilsă provoaceşi să grabeascăreactii createare, fără a Îndepărtape scriitoride la specificulgîndiriişi al artei lor literare.
Adeseao influenţăii ajută să capete conştiintăde personalitatealor şi s·o mani.
feste. Un citat din PhilaretcChasIies,de In 1837ilustreazăido-ca:,,:popoarele
nu
s,e îmbogăţescprin ÎlTlJprumuturi
fermale, clar printr-o îndelunJa:tăinfiltraţiea
principiilorcare reînnoiescviaţa lor intelectuală".
In acest sens,se pune UIlSo-finde intrebareasupraformuleifiUlt folositiide
compamtiştişi tetuşi ambiguă,X şi Y, care presupuneapropiereaîntre doi scriitori cu aspecte comune,mră o precizaredacă este vorba de influenţesau de
simple analogiiîntre, 1lIi.Ideea de relaţii Îil1treliteratulilenaţienale,pe care se
sprijinămaterialullui M. F. Guya;rddin 1961,e6te completatăCu acea de mporWri
miii complexedepăşindfrontierelea două tări. Dar CL l4ichoisşi A. M, Ron;;seau apără :totuşi cu dreptate metodele riguroase'ale erudiţiei franceze,ca.re
presupuncercetăriminuţioasede opere, traduceri,presă, corespondenţă
a scriitorilor, memoriImanuscrisechiar şi orice fel de mărturii,care atestă circuLaţiaşi
ecoulinternationalal ideilor,al sentimentelor,
al temelorşi al modurilorde expresie ltiterara.Relaţiilebinare, prezentatecu preferinţăele M. F. Guyard,iau acum
amploareaunor rapor.turidintre popoare, ducînd în literatură la .imagini şi
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..,----_._-psihologie,a popoarelor",aşa cum se oglindescele În opereleliterare,,uneoric
greşeala
defie
?ptlcă
l:-ge?-d.ei
Şia ,mitlui
areprejudecati
s incegă sau
în nattonalism
jurll nţ>iumlor,.
greşl
cunoscute,
drnEI
mropie
polulcă,
fIe din
ŞOVIn,
Sa
ne amintimImaqinca.i.diliciî
il. Anqlteidin Letiresptiitosopbiques
ale lui Voltaire
sau pe acea a Germanieidin De l'Allemagneal dnei de Stael,
Plecîndde la o frază a lui Paul Van Tieqhem,CfUC
consideraIlteraturacornparata Cia"un instrumentde înţelegereinternaţionadă"
, ca "un nou umanism",
autorii noului volum,La littera.tw:ecomocree,discută metodeleunei "istorii lite.
rare \jenerale","istorie Iitereră internaţională"}a Van Treqhem,devenită1<1ameriCani "genefillIitereture"'şi o "filozofiea literaturii",l'a germani,.LiteraturwtsscnschaU",în ţările socialiste,"J.iteraturăuniversală",dominată.de o "şHinţăliterară", cu filGzofiepropriede esentă marxistă.
"TopicaM
acestei "literaturigenerale"se sprijin.;pe criterâica gentri1eliterare" recunoscute,la un congresmondialspecial,ca mijloacede orqeruzare,pe
"concepţiilede viată", pe "stiluri"(petrarchrsm,
bune, clasicism,lumlnism,romantism, realism, expresionism,suprerealism,existenţlalism),studiate toate pe baze
lingvistice;au făcut-odeja E. R. Ci.rtiusîn La LitteratureeUlOpeenn8
el le J'iloyen
Âge (1948)sau E. Auerbachîn Mimesis(1946),
"Literaturauniversală",acea w ettuterauu,întrevăzutăde Goethe,îşi lărgeşte
acummult domeniul,cuprinzîndtoate continentele,aşa cum o cerea Etiemblele.
Congresulde la Frlbourq.în aceste condiţii,trebuiesă părăsimcriteriulistoric al
influentelor,depistatedupă cronologieşi relatii directe,şi să admitemparalelisme
şi analogii,rozultateîntre literaturi Joarto îndepărtate,unde totuşi condiţii analoageau determinatstructuriasemănătoare.Cumse explicăistoricformelede prcromantismchinezescsituat de Etiembloînaintea celui european?Iată de ce Institutele de istorie literară ale Academăilordin Moscova.şi Lcninqrudelaborează
acumun mare tratat de Literaturăuniversalăîn 5 volume,întemeiatpe raporturi,
interferenţeşi enaloqiiIiterare,considerînd,la. Conqrcsulde la Belgraddin 1967,
prea redus proiectulAsociaţieiInternationalede literaturăcompa.ra:îă
de a redacta
în colaboraTe
o istorie a Jitetaturilorde limbi europene,formulf\de altfel confuză,
.:onte5tatasever deopotrivăde compara:tiştii
sovieticişi de cei americanI.
Prin "li.teratură.
universală",CI, Plehoisşi A. M, Roussea.uînţeleg o istorie
comparatăa Jiteraurilor,privLtedupă criterii,anumite:pe!1ioade
istorice,generalii
literare,
concepţii
de
viaţă
şi
stiluri,
duCÎnd
astfel
la
o
"sociologie
il literaturi
universale",analoagă cu sociologialiter1aluriinaţionale,studiată a[tăzi
temeinic
Ia
fnstitutululde Sociologie
a faptelorlJi:terare,
organizatde RobertEscarpitla Bordeaux.
Autoriinu-şi ascundrezervelefaţă de marile "ansambluriliterare" încoroatede
O. Walzel,P. Van Tieghem,Paul Hazard şi W, Friederi.chşi faţă de însumările
destul de vagi 6prijinitepe tipuri e't€rnede cnltură,ca eOllul(substanţăveşnică)
dionisiacopus eOl1u!Lli
apolinianal claskismului.
1n problemaperiorJizăriiliteraturiiCOlllparate,
discutată şi ea Ia un congres
comparoatist
franCez,nu se ajunge nidi ,aici la solutii valabile.Se acceptă perio
dizareape curenieliterare,deşi ele apar in epoci deosebiten diferiteţăr·LChiar
ideea de generaţiiliterare, studiată de Hen.riPeyre, esle cOllsideratăacceptabHă
ca criteriu pe plan comparatist.
ParagrafulFilozofialiteraturii i'!l'ată,odată mai mult, ce importanţăare, pe
planmondia,I,
f,ixare,}
valorIitermenIlorde istorie literară printr-unDicţionarintelnationalal telme.nilol
literari,ca acel care se redacteazăacumdin iniţiativeA.LL.C
Ceeace amerioaniinumesc,după volumullui R. Wellekşi A. Warren,Theoryof
litera/ule,germaniiAllgemeineLitewrwwi.s.sensclwft,
noI itn-;;inf'Teoria literaturii
sau ştiinta literaturii,este în sensul volumuluifra.ncezcomentato teorie a !ite.,
raturii',în înţelesu1dat de noi, Autorii se conducchia.J'după lYlCl-reI.e
tratat m1t8·
rica:n:al lui 'WellekşiWarren, acceptat in linii maT!pEmtru.oapHolulTralarea
jnt[iru.ec{1
Q operei,în intervenţia)rob!.erneI()r
de expresielitel"iJ.ră
compar'atăîn
procesulde creaţie (tipuri de stil, prozodie,hnagini,si1ll.holwri
şi mituri, genurI
liteEjre.tr1!.tatecorrqJ,ari!ti.,t),
Ei J]wicer îns1J.ca l:i!terartnfa
COl1l.paraW
să privească
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de pildă şi legătura cu artele contemporane,
analogiilecu curenteleşi stilurile
artisticepe plan internaţional.
Precizezcă, după concepţiaromâneascăactuală,aşa cum a fost formulatăde
Al. Dima,în sesiuneaspecialăde la Academie,in iunie 1967si în volumulConceptul de ttieroiurâ llI7Jiversa/ă
15icompcrctd(1967),în jliteraturu comparatăse
studiazădesigurarta literară specifică,prin problemeleştiinţificeparticulareale
creaţiei artistice,limbă,sintaxă,stil şi prozodicprivite comper
atist, urmărindunitetea dialecticăîntre continutşi mijloacelede expresie.Dar "filozofialiteraturi:
comparate"propriu-zisătrebuie să meargă mai departe, la esenta artei litcraro,
la o esteticăa creaţiei,aducîndastfel o contribuţiespecificăla esteticagenerală.
CapitolulIstoria ideilor ne readuce la paginile cuprinse sub acelaşi titlu
din manualulmai vechi al lui Paul Tieghem,care credeachiar că literaturacomparutătrebuie,"să fie golităde ordcevaloareesteticăşi să primeascăo valoareistorică", afirmaţiecontrazisădej,a de şcoala americană,de pe pozdtiistructurallsto
şi de Etiembleîn polemicaCompatatsonn'est pas rcrson.Acesta propuneachiar
o "stilisticăcomparată",() "metricăcomparată",un studiu comparatal tmaqinilor,
al "structuri:lorliterare", o "poeticăcomparată",problemePUs€totuşi in ecelasi
timp pe plan diecronic,istoric-evolutiv
şi descriptiv-structuralist.
"ldeiile,filozoficeşi morale", "ideile reliqloese
", "ideile ştiinţifice","ideUe
politice"sînt de fapt aspectedin literaturacomparată,dar privite sub aspectullor
de creaţieliterară, cu mijloacelingvisticeşi stilistice.Tot aşa, "tradiţiileşi curentele de sensibilitate","literaturaŞ!Îartele frumoase","concept'eleliterare"se integrează în preocupărilecomparatlste,însă cu rezerva de mai sus, dezvoltatade
autori in par.aqr
aful Pericoleşi limite, care ne reamintestecriteriul estetic,aşa
de importantîn cercetareade literaturăcomparată.
Capitolulcel ma; nou al volumuluieste desigurStrucCwalisIDlll
literar, problemă pusă şi de Sorin Alexandrescuîn comunicareasa, Structuralismut
în liieratura comparată,prezentatăanul trecut la sesiuneade literatură comparatiide
la Academie.Autoriifrancezideclarăde la începutcă preferă formulaAnalhă şi
critică literară structllJCJJlistă.
Aici intervinecontribuţianecesarăîn ştiinţa literară
actuală a lingvisticii,a psihologiei,a sociologiei,a esteticiitraducerilor.Aceasta
ne duce la consideraţiaacordatăstructuriioperelorliterare ca obiectprincipalde
analizăpentru comparatişti..Asttol, scriu ei, se VOIputea comparaopere pe care
nu le leagă nicio cauzahtatodirectă,dar care posedă o comunitatede structură
şi de funcţie".Găsimaiqi ideea analoqiilorşi a paralelismelor,
teoretizatăde Al.
Dima Ia sesiunea Academieideja amin'liiltă.
,,0 analiză g!famaticalăşi ,ti1isUcă
(frecvenţacuvintelorşi a exprestitorjvcomplcteeză
metodaprintr-o vedere interioară",precizeazămanualulfrancez.
In tematologia,pusti astfel din nou în discutie,după discreditulcare acoperise acum i() de ani acea Sioiffjesc/lichtc,
tratată odinioară,e drept, descriptiv,
fără orizont7i condamnatăca ncistoricăşi ueşttintiiică,fiqureuzăacum o serie de
ceteqorilingeniosclasate în Imaginarul(L'lInaginaire)
şi Realul, ca izvoarede
teme literare în circulatlemondială.In unaqiniu'ar intra; tnitaculosulfolcloric.
tradiţiilepopulare,încă vii in regiunica Scandinavia,EuropaCentralăsau America de Sud. Nu se menţioneazăaici şi RăsăritulEuropei,unde creatia cultă nici
nu poate fi înţeleasă fără contribuţiafolcloruluişi fără folclorulcomparat.OII'meazăfantasticulltviese şi miturileantice şi moderne,cu nenumăratelelor reluări
în literaturamodernăşi contemporană[Prometeu,Orfeu, Medeea,Ifigenia,Oedip,
Amfitrionetc.), Din lumea tealului, privit larg, se reţin tipurile psihologiceşi
soctule, personajele literare (Faust, Don Juan, Alexandru,CC7:ar,Ioana d'Arc,
Napoleon),lucrurişi situaţiica sentimentulmortiiBaUal naturii,cu toate elementele ei, oel cosmic,fauna şi flora, oraşele,situatii oa războiulşi pacea, răzbunarea, peregrinajul.Este caracteristicăîn acest sens terna CongresuluiFederaţiei
internaţionalede limbi şi literaturi modernede la Strasbourgîn 1966.Reaiu!în
literatUlăşi limbă,und( foarte multe comunicăriau dezvăluittocmaiprezenţasl.
ruHamea poeziei,a lirismului,a fantasticului,a vizionarului,inclusedialecti.cJll
plină imaginerealistă C1vieţii. Cu un an mai devreme,RaymondJean publicase
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eseulLa Litterotureel le Reel,iar în 1967apărea la Budapestaun volumcolectiv
de studii Littetatureet reel, publicatde Institutuldf' istorie literară al Academiei
maghiare.
Pe aceeaşi linie structuralistăSe situează Mo[fologialiterară, care tratează
aspecte ca iormele de compozitie(sonetul,piesa de teatru, romanul),în fine,
genurileliterare (poezia,proza, teatrul, romanulepistolar,romanulevolutiv [blldunqsromen).Tot aşa, formelede elocuţiesînt propuseca teme de studii comparatlste."Stilulnu-i numaiomul.dar epoca,naţiunea,educatia",afirmăautorii.Adei
intră şi problemelemultipleale stllisticilcomparate,pe baze ltnqvisticeşi estetice, expresiametaforică,Imaginile,versificatlacomparată,poemul în proză etc.
Ca ecou al tendintelordin "noua eraticăfranceză",unde fenomenologia
lui
OastonBnchelard,psiholoqlalui J. Starobinski,psihocriticalui Ch. Mauron, psihanalizalui Ch. Baudoln,sociologiamarxistăa lui LuclenColdrnan,sartrismullui
S. Doubrovsklau aruncat lumininoi asupra "lumii irrraqiner
e" a scriitorilor,privite în adîncime,nu fără destuleriscuri,-- ni se indicăpentru studiu comparatist
nea ce autorii numescFenomenologia
transpuneriiliterare. Tentativerecente oa
Le Poetiouede Mikel Dufrenne(P.U.F.,1963),La Poesie de GeorgesJean (Du
Seuil.1966)si grupareade conferinteLes Cliemitisaciuelsde la aritloue,publicată
de GeorgesPoulet(PIon,1967)reveleazănăzuinţacurajoasăa criticFlnrde a privi
adînc în lumeainterioarăa scriltorilor.cIi;.n
care se desface,lucid şi laborios,creaţia artistică.Volumulcompnrutistal lui MichclDavid La Psicoana!isinella cultura italiană (Torino,Bordiqhieri,1906)dă indicaţiipreţioase 'asupranoii optici
aduse de doctrinafreudianăîn veacul nostru.
•Transpunerealiterară- este tocmaiprocesulde elaborareartisticăal scriitorului. Din universulsău imaqinar,unde lumea exterioarăşi cea interIoară, viztbilulşi invizibilul,se învălmăşescadeseacopleşitor,el trebuiesă extragăo creatie
limpezităşi definitivă,imagine artistică a lumii lui spirituale. Privite sub acest
raport,teme de tragismactual,timpuli spaţiul,conditiaumană,sentimentulabsurdului, revolta, analizatecomparetist,pot ajuta o mai justă Întelegerea creaţiei
oriqinaleşi nationale,Pr;,'n:linsocstenţa
acordată acestor aspecte,te înlătură tendinţa comperatistilor
amerioanistructuralistide a topi opereleîntr-un fel de universallsm,unde structurile,studiate tehnic, suprimă oarecum creaţia naţională.
Raportarealor la tiparele structuraleuniversale,în loc să se fefme la caracterul
popularşi naţionalal operelor,nu poate fi acceptatăde ştiinyanoastră literară:
Sînt de acord cu locul larg acordat problemeitraducerilorîn volumulIUl
CI. Picholsşi A.M.Rousseau.După unele prlviri sumareasupra esteticiitraducerilor, se recomandădespuiereeşi interpretareaatentă a acestor "bellesInfideles",
cumli s-a spus odinioară,operaţieusurată astăzi de maşinileelectronice,oare nu
fac fişe greşite. "InfIdelitateaemni,ficativăU,
consideratăoa "criteriunou· in
apreciereatraducerilor,constituieo idee fecundă.La Fontaine,tradu5 de Tudor
Arghezi,devine un fabulistde tip arghezianşi o creaţie românească.
Autoriiau motivevalabiJ'esă trateze traducerea1e9atăde "alchimiaverbului·.
Dupăun referat prezentatde mine,ca bază a unui colocviuştiinţificla Cursurile
de vară de la Sinaia din 1965,cu tema Ecourileoperei lui M. Eminescu,şi
1. Creangăin literatura universală,au intervenitIa discutii: P. Gsell,fonetician
francezpentru aspectul fonetic d::n traduceri,psihologulJean Brun, pentru cel
psihologic,Ladislau Găldi, pentru cel stilJisticşi prozodic,Alain Guilllermou,
eminescoJog
care nu crede in trladllcereapoeziei şi altii. Iată punde de vedere
complexecare pot descurajape traducători,dacă nu sînt ei inşişlisariitori ,şi
poeti. şi care pot totuşi orienta pe criticul traducerilor.
Structuripermanenteşi variante particulareeste ttlul unuliparagraf care,
deşi admite diferenţiereastructurilordupă scriitori, pledînd pentru "un spirit
de sintezăinternaţionalăcare 6ă înlocuiascăo retorică şi o poeticăpur şi simplu
cosmopolită",expIji!mătotuşi sper1antaautorllo:rntr(-o \unitate necesară şIi' in
"unele principiipermanentenecesare întelegeriilor".
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Spirite sistematic
el cei ddi oomparatiştifrancezi simt nevoia să dea o
definiţiea literaturii comparate,Ei propun două. Ambelereflectă concepţialărgită şi adlncltăde astăzi a disciplinei,prin noile tendintemanifestateîn ultimii
ani. Iată prima:
"literatura comparatăeste arta metodică,prin cercetarealegăturilord'e OIlOlogic,de înrudireşi de influenţă,de a apropialiteraturade celelaltedomeniiale
expresieisau ale ctmostinţei,sau fapteleşi textele literare Între ele, dtstctnesau
nu rn timp şi spaţiu, cu concii/iaca ele să aparfinămai multor limbi sau mai
multor culturi, chiar dacă ele fac patte dintr-o oceeaşi tradiţie, pentru a le
descrie,a le înţelegeşi a 'le gusta mai bineH,
A doua definiţie,"mai Iapldară",dar eronată,tine seamade faptul că limbile
de expresieIâterarăformeazăcelule restrînse,oare nu trebuie studiate izolat si
că "literaturaeste una din manifestărilespecificeale activitătl! spirituale,ale
omului,ca şi arta, religia, actiunea politică şi socială",Autorii afirmă chiar:
.,ea poate fi studiată deci ca funcţie fundamentalăfără conslderatiede timp şi
loc", idee infirmatăde stttnta literară, pentru că ea nu ţine seama de specificul
national.Iată textul accstcî defini\:Iii:
"Literaturacomparată: descriere analitică,compuratiemetodicăşi diferentială, interpretaresin/etică a fenomenelorliterare intetltnavistlce si intercuIturaJe,
prin istorie, critică şi iilozoiie,pentru a Intelegemai bine literatura ca functie
speciiicăa spirituluiuman",
'
0bserv că niciuna din aceste definitiinu indică rolul literaturiicomparate
în mai buna înteleqerea lltcreturilornationale,deşi ClaudePichois,în nefenatwl
său despre Moştenirenaţionalăşi tendinţe cosmopoliteca fermentiliterari, prezentat la Conqresulcomparatâstde la Fribourg,în 1964,îşi exprimapărerea ca
orice compar
atlst trebuie sa aibă la baza literatura sa naţională,în jurul căreia
să-şi organizezestudiul asupra.Ilteraturllorstrăine. Chiar şi alel se afirmă: .Să
fim mai întîi specialistulÎnrădăcinatputernic în autenticulnational; restul va
veni pe deasupra".
Consecventicu profilulde manualşi călăuzăal colectieiU, autorii adaugă
un capitol de Sfaturi practice,unde ei înceercăun portret Ideal al comparatistului, ca iizlonomiesi fjziologie,în sensul opticll particulare'a unui cercetător
cu orizontlarg şi cu pregătiremultlâaterală
: cunoaşterede limbiistrăine,Ieoturl
întinse în limbile de orirtin
ă. oreqăttrc istorică, estetică şi filozoftcă,capacitate
de fi analizatextele pe bază lingvistică,cu dar de intuitie artistică,capabilsă
descoperetnrudiriŞi filiiatifspiritualeintre scrittort.
Ca ilustrare a acestui aspect practic,.autorliîncheie volumulcu un tablou
critic şi selectiv,bogat totuşi şi actual,al insllllmenielor
de ordin bib'lioqrafic
(26
pagini): bibltiografii
perlodlco,compar-atlste,
generale,n-ationale.relative la relaţiile,dintreliteraturi,la marileperioadede istorie literara; periodicecomparatiste,
qenerale,nationale,relativela relatiiledintreliteraturi.la marileperioadede istorie
literara; periodicecomparetlete
r sinteze; culegeri de lucrări; Acte ale Conqreselor de literatură cornparată
, enciclopedii,dicţionare,repertoriij lucrări despre
folclor,teme şi motive; biografiiuniversale; cronologie;terminologieliterară;
bibliografiirelative la relatiileîntre Ilteraturtlenationale;lucrări despretraduceri;
bibliografiipe grupuride ţări; studii desprecălători.
'*
In concluzie,micul volum La titteraiute compaiee de Claude Plchoisşi
A. M. Rousseaureuşeşte să cuprindăîntr-un spaţiu redus un tablou organizatşi
metodic al problemelorliteraturii comparate'ca disciplinăştiinţificll,obiective,
metodeşi perspective.Aflămîn aceste pagini, scrdsecu un subellsimţ al nuantelor, optica cea mai recentă a acestei disciplineumaniste,privită, cum o afirm!!.
autorii, "pe deasupraM
şcolilorcomparatisteîn competiţie.Ei ,reuşescsa ne ea
o expuneresistematicăşi clară ame:todelorde cercetare,sugestivepentru OTJC
critic şi istoric literaT,impunîndconviinglltor
comparatis.;mul.
ca un mod larg .SI
cuprinzătorde fi întelegeşi valorificaliteraturilenationaleîntr-un contextistonc,
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<JJ1iJli7.ak
pe baze structuralaste
şi proiectatepe plan universal.Lucrareaconstituie
un adevărat model de sinteză foarte bogat informatăşi Iuminoasăprin liniile
directoaredate acestei ştiinţe in zllele noastre. Ea poate servi cu succes la
orientareacomperattsmulul
românesc.
După sesiunea specială de literatură comparatii,orqanizaWanul trecut la
i\ca.demie,unde s-au expus 22 de comunicăn, publicate acum în volum,
\;; după experienta ConqresuludAsociatiei Internationalede Iiteretură comparaU!de Ira Belqraddin acelaşi an, unde 7 comperat'lstiromăni au putut afirma
unele puncte de vedere personale,s-a impus nevoia de a organizaÎn f'lne o
AsocJlaţieromâneascăde literatură comparată.Iniţiativa a obţinut în principiu
sprijinulMinisteruluiInvătămîntuluişi al Academâei.
Urmeazăsă trecemla organizarea efectivă a acestei Asociatii care, afiliată la Asociaţia Internaţională,
lucrîndcu un plan unitar şi coordonatde cercetări,cu rezultatepublicateîntr-o
revistă româneascăde Ilteratură comparatăşi cu manifestăriştiinţificepe plan
international,va putea să ne afirmeÎn competiţiamondială,unde dntervendm
cu
llWleîntîrzierefată de alte ţări din EuropaCentralăşi din sud-estulEuropei.
Tudor Vianu ne-a lăsat exemplu!lstrălucit al unor lucrări comparatlstede
mare prestigiu: "Revista de filologie romanicăşi qerrnanică","Secolul 20,
"Studiide literatură universală", .Anelcle" untvorsitătllornoastre au adus contributii preţioasede acest profil.însă a Iipshto orqenizarea acestoractivităţidisparate. In această muncă anevoioasăde coordonare,va trebui să tinem seama de
situatia concretăa ţării ŞÎ literaturiinoastre, aşezată la o răspîntie Între Est şi
Vest.undes-au confruntat,apoi s-au contopitculturifoartedeosebite:culturapopulară autohtonă,care nu a fost încă suficient valorffioată.cea neogreacă,cea
bizantină,cea slavă, umanismulapuseancu tradiţia lui atină, urmat de seria de
curenteşi stiluri, de la baroc pînă la formelede modernismcele mai avansate
de astăzi. S-a constatat că cei mai mulţi comparatlşttromâni au cercetat mal
ales problemelegate de relaţiile noastre cu Apusul: Franta, Germania,Italie,
Anglia,Spenia.Deşi veclni apropiaticu popoareledin U.R.S.S.,
cu ţări slave ca
Polonia,Cehoslovacia,
Bulqarleşi Iugos'laviasau cu Ungaria,s-au ceroetatprea
puţin schimburileculturaleîntreţinutetotusi activ cu ele. Problemapriveşte deopotrivăIlteraturapopularădin sud-estulEuropeişi din lumea balcanică,şi literatura zisă cultă.Folclcrulrăsăriteancomparatere deja la noi cîteva realizăr!valoroase,
dar, faţădin
de obll'gaţia
pentrucercetător
de
a cunoaşte
Ii,!k1bi
balcanice,
chiar dialecte
aceste regiuni,
specialiştii
sînt
încă desttil
deslave
rari.şiRaporturile
culturaleşi literare cu popoarelevecine au fost iarăşi putin studiatedin aceleaşi
motive.Asociaţiainternaţionalăde studii sleve, congreselede foâcloristică,
Institutul de studiâsud-est europeneau incitat spre asemeneastudii comparatiste,în
care au apărut şi teme privind legenda unor eroi naţionali români, ca Mihai
Viteazul.răspîndităpe terltoriuâslav. Vor trebui dezvoltatelucrări relative la
istoria ideilor şi a filozofiei,în care limba şi literaturaromânăau servit Ia răspîndireaIdeoloqillor.Sînt necesare bibliografiiele acestor probleme,alături de
cercetăriprtvîtoarsla ţara noastră,aşa cum a fost văzută şi înţeleasăîn Hteraturile străine.
O dată cu încadrarealiteraturiiromâneîn literatura universală,prin curentele literare naţionale cu aspecte originaleşi prin opere de valoare mondială,
vomcercetaşi contrdbutia
noastrădirectăla literaturllestrăine.Alăturide "scriitorii
românide expresiefranceză",există şi cateqoriacelor devenitiscrlitori francezi
ca TristanTzara,EugenIonesco,Plus Servien,Al. Ciorănescu,MirceaEliade,Ern,
Cioranşi alţii.
La Congresulde la Belgrad,echipa de comparatiştiromâni s-a angajat si'i
colaborezeIa redactarea Istoriei Iiteraturilolde limbi europene.Praf. AI. Dima
a fost coopt,atmembruîn comisiade coordonarea acestei importantelucrări de
colabor«reinternaţională.La propunereadeJega.ţieinoastre, s-a aprobat crearea,
î? cadrul Sectieide literatlră universalăşi comp,aratăde Ia Institutulde istorie
ŞI teorie literară "G. Călinescu·din Bucureştia t1Duicentrude studii compara-
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tiste, cu sarcina de a elaboralucrări preliminarepregătitoarepentru acea Istorie
a Iitetoiurilotde limbi europene.Centrulromânva prelua sarcina de a redacta
studii relativela un curent literar european.Cu acest prilej, el va urmări şi alte
probleme implicite: metodologiallteraturid comparate, periodizarealiteretnrtt
comparate,formareaşi dezvoltareacurentelorliterere europenecu aspectelelor
nationaleşi originale,curenteleliterare româneşticonsiderateîn cadrul larg al
literaturii unâversale,contributiiromâneştila literature mondială(problemădeja
schitatăde TudorVianu).specificulnaţionalca criteriu de untversalitateliterară,
contribuţialiteraturiicomparateîn crearea unei filozofii.a creatiei artistice,estetica traducerilorliterere etc.
InstituteleAcademieişi catedreleuniversitarevor fi solicitatesa colaboreze,
prin cîţiva specialişti,la aceste Iucrări de colectiv,la care vor contribuişi comparatişti străini. Conferinţade literatură comparată,programatăde Institutul de
istorieşi teorie literară pentru anul 1969,cu invitaţi'Străini,va însemnao dovadă
că ne-am înţeles rolul de cercetătoriÎntr-un domeniude mare răspundere;vom
afirmatotodată o concepţieromâneascăde literaturăcomparntă,sinteză ordqinală
Între tradiţiile disciplineişi ideologiaunei ţări socialistehotărîtă să-şi studieze
ştiinţificliteraturanaţională,făcînd-ocunoscutăşi peste hotare2,

2 Dupătipărireaacestuitext, au apărut două volumecare.indicăun revlrlmcnt
promiţătorpentruorganizareaşi orientareacomparatismulul
românesc.Studiide litra!uIă compataiâ(Bucureşti.EdituraAcademiei,1968,294 p.), publicatsub ]'(dact1U
prof.univ.Al. Dimaşi praf. univ. M. Novicov,cuprindecele 22 de comunicăriprezentatede cercetătoriinoştri la sesiuneaorganizatăîn 1967la Academiede Institutul de istorie şi teorie literară din Bucureşti,4 comunicăridin acelea expusela
CongresulA.l.L.c.de la Belgradşi una la Institutul"MaximGorki"din Moscova.
Iar volumuldeosebitde valorosPrincipiide literaturăcomparatăal prof.Al. Dima
(Bucureşti.Editurapentru literatură,1969,257 p.), este prima lucrare românească
originalăde sinteză asupra metodologieiacestei discipline,privită aici sub optica
nouă a ştiinţeimarxist-leniniste
şi a problemelorspecificnaţionale.
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