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„C ci dac  limita este destinul  in ei  nite, efortul 
con tiin ei nu este de a justi  ca, a în elege i a se supune, 
ci de a face din limit  o nedreptate i din dezbaterea cu ea 
un drum deschis c tre nemurire prin fapt  i crea ie”

GABRIEL LIICEANU

„Acolo unde gândul este chemat s  dea socoteal  – i 
înc  de toate consecin ele care se presupune c  decurg din 
el –, acolo este limita dup  care începe barbaria”

MAX HORKHEIMER

„Goethe este cel mai bogat om al epocii moderne. 
Ceea ce a tr it su  ete te i a cuprins cu gândirea sa pare 
nelimitat”

KARL JASPERS



CÂTEVA CONSIDERA II ASUPRA 
CERCET RII TEMATOLOGICE

Într-o de  ni ie succint , tematologia ar   teoria despre 
domeniul de con inut al textelor literare. Persisten a te-
melor în tradi ia literar  apare cu totul semni  cativ  pen-
tru un sistem de referin  extins la nivelul interna ional, 
dovad  palpabil  a îns i de  ni iei literaturii comparate 
ca studiu al rela iilor literar-spirituale interna ionale din 
perspectiv  suprana ional . Temele i motivele au o in  u-
en  decisiv  asupra re elei de rela ii textuale interne. Ele 
coordoneaz  mersul ac iunii, leag  rela iile discursive spre 
care tinde evenimentul i integreaz  câmpul textual1. Dac  
în textul pragmatic, în elegerea unei teme este neproble-
matic , recunoa terea ei în textul  c ional este rezultatul 
unei interpret ri. Tema exprim  ideea central  a operei. 
Aceast  idee nu este îns  exprimat  în text în mod explicit, 
nici nu poate   dedus  din dezvoltarea  gurilor. Temele 
sunt de cele mai multe ori enun uri desemnate prin na-
ra iuni abstracte. Ele au o sfer  ideal  care const  dintr-o 
re ea de rela ii, sunt m rimi care uni  c  un num r mare 
de calit i. Au tr s turi calitative (con inutul de sens) i 
cantitative ( in de eveniment). Textul poate   de  nit prin 
tem  care, la rândul s u, poate s  dezvolte o tem  sau chiar 
mai multe. Temele individuale proiectate într-un text înde-
plinesc sarcini diferite în organizarea acelui text. Ele sunt 
pietrele de temelie ale textului. De  nesc utilizarea motive-

1 Horst S. und Ingrid G. Daemmrich, Themen und Motive in 
der Literatur. Ein Handbuch, Zweite überarbeite und erweiterte 
Au  age, Franke Verlag, Tübingen und Basel, 1995
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lor, in  uen eaz  concep ia  gurilor, integreaz  construc ia 
textelor. Tema nu ac ioneaz  niciodat  static, ci dinamic i 
expansiv.

Dup  opinia întemeiat  a lui G. Kayser, „… curentele 
literare au o a  nitate special  cu anumite motive i teme 
pe care le recepteaz  în forma caracteristic  de motive/teme 
transmise. Aspectul diacronic al tradi iei, ca i dezvoltarea 
individual  a operelor i a logicii lor proprii trebuie s  se 
intersecteze cu analiza sincron  a repertoriului contempo-
ran al temelor i al motivelor.”2 Polivalen a temelor i a 
motivelor nu poate   independent  nici de curentele litera-
re i nici de epoc . Aceea i tematic  poate s   e elaborat  
în teme (subteme)/motive diferite. Motivul Ofeliei cu care 
exempli  c  Kayser este adecvat ca motiv liric, a a cum 
Don Juan este adecvat ca form  dramatic . Sarcina litera-
turii comparate este de a sesiza i de a analiza a  nit ile 
de genuri/specii împreun  cu a  nit ile de epoc  i curent, 
de a cerceta adic  raporturile dintre tematologie i poetic . 
Temele sunt prezente într-o epoc  sau alta în func ie de 
gust i de spiritul vremii. Adesea devin obiectul mai multor 
tiin e (ex. tema mor ii).

Literatura comparat  are în vedere un corpus de texte 
reunite prin tem  deoarece o tem  comun  permite orga-
nizarea de texte din unghiul de vedere al con inutului. O 
tem  g se te reprezent ri diferite în diferitele texte. Critica 
a vorbit de textualizarea temei, de aceea „mise en texte du 
thème”. Câmpul con inutului i structurii textelor literare 
este cuprins în no iunea de „tematologie”. Tematologia este 
un spa iu preferat al inter i pluridisciplinarit ii, abando-
nând îns  din start exhaustivitatea enciclopedic .

Terminologic, tematologia este înc  un teritoriu labil 
în care se sesizeaz  confuzii i ambiguit i. Acestea sunt 
datorate existen ei unor termeni ca Stoff, tem , motiv, mit, 
idee, element,  gur , imagine, topos etc. a c ror utilizare 
difer  de la un critic la altul. În lista ambiguit ilor ter-
minologice, distinc ia tem -motiv sau tem -mit devine o 
chestiune foarte delicat . Pe m sura dezvolt rii „mitocri-

2 Gerhardt R. Kayser, Einführung in die vergleichen-
de Literaturwissenschaft. Forschungsstand-Kritik-Aufgaben, 
Wissenschaftliche Buchgeselschaft, Darmstadt, 1980 
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ticii” se remarc  reduc ia domeniului acoperit de „tem ” 
prin transferul de la „tem ” la „mituri”. De regul , cuvân-
tul „mit” se impune în cazul în care ne g sim în prezen a 
unei constante arhetipale, a unei imagini canonice sau a 
unei  guri emblematice, de origine istoric , religioas , mi-
tologic  sau legendar 3. Luat  ca sinonim al fabulei, tema 
se opune „mitului”, de  nit de André Dabezies ca „povestire 
sau personaj simbolic, exemplu fascinant pentru o colec-
tivitate sau grup sociologic dat, c rora le ofer  un model 
ritual i o explica ie a existen ei.”4. Timp cât Prometeu 
trebuia s   e considerat mit, p stra (în antichitate) o in-
 uen  religioas , ca mai târziu, când a devenit povestire 

desacralizat , s   e considerat o fabul . Vom conclude de-
ocamdat  c  no iunea de „Stoff” vizeaz  rela ia cu materi-
alul, iar cea de „tem  literar ” implic  tratarea artistic  a 
acestui material.

Dac  tematologia a ajuns s   e discreditat  în ca-
drul comparatisticii, lucrul acesta se explic , dup  A. 
Corbineau-Hoffmann, prin doi factori: pe de o parte, te-
matologia provine din cercetarea sag i i basmului, care 
apar in mai mult etnologiei i folclorului decât tiin ei li-
teraturii, în general, iar, pe de alt  parte, tema unui text 
poate ap rea ca ceva ce se opune caracterului s u de art . 
Temele pot s   e comune, dar reprezent rile concrete s  
difere. Ca tiin  despre utilizarea poetologic  a temelor, 
tematologia este totodat  tiin a despre acele interpret ri 
care pun de acord toate textele literare cu temele lor i care 
sunt inseparabil legate cu procedeele poetice. Textele do-
bândesc form  i, deci, existen . Procesul de creare a lor 
ar   de fapt obiectul tematologiei.5

Studiul comparat al temelor i motivelor a fost aplicat 
la începuturi la domeniul folcloristicii, disciplin  sub in  u-
en a c reia comparatismul s-a dezvoltat în direc ie poziti-

3 Phillipe Chardin, Thématique comparatiste, în Précis de 
la littérature comparée, sous la diréction de Pierre Brunel et Yves 
Chevrel, PUF, 1985, p. 163-176 

4 André Dabezies, Visages de Faust au XXe siècle. Littérature, 
idéologie et mythe, PUF, Paris, 1967

5 Angelika Corbineau Hoffmann, Einführung in die 
Komparatistik, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2000, p. 136



12VASILE VOIA

vist  la  nele veacului al XIX-lea. Domeniul tematologic a 
fost abordat mai întâi de coala lui Max Koch la „Zeitschrift 
für Vergleichende Literaturgeschichte”. Direc iei denumi-
te „istorico-spiritual ” („geistesgeschichtlich”) din primul 
sfert al secolului al XX-lea i-a ap rut unilateral pozitivist  
cercetarea în stil vechi a istoriei temelor. A a încât vom 
asista la o devalorizare a acestui gen de cercetare i a me-
todelor preconizate. Studiul de teme i izvoare trece pe pla-
nul al doilea, întrucât constituie, dup  expresia lui Oskar 
Walzel, „elementul cel mai accidental (zufälligste) al operei 
literare”. Criticile la adresa acestui sector al literaturii com-
parate s-au înregistrat de-a lungul întregului secol XX. Abia 
în poetica modern  istoria temelor i motivelor este mar-
cat  de o nou  orientare. De la B. Croce, trecând prin acea 
„deutsche Geistesgeschichte” i pân  la Noua Critic , s-a 
considerat unanim c  „Stoff” însemneaz  simplul material 
al literaturii care î i dobânde te demnitatea artistic  numai 
prin prelucrarea acestuia în dram , poezie, roman etc.

Terenul pentru abord rile tematologice a fost mai fa-
vorabil în Fran a. J.J. Ampère înc  formulase un principiu 
esen ial pentru programul comparatist, numit „principe de 
 liation”. Ferdinand Baldensperger i Paul Hazard au ma-

nifestat o atitudine sceptic  cu privire la studiile tematolo-
gice, pe când Paul van Tieghem le-a acordat o aten ie speci-
al  (cap. III, Teme, tipuri i legende din cartea sa Literatura 
comparat , 1931), dar le-a redus la cercetarea binar .

În manualul s u din 1951, M.F. Guyard s-a orientat 
în direc ia extinderii imagologice a cercet rii, ca, de al-
tfel i Carré, în sensul  x rii unor „tipuri na ionale” sau 
al studierii „miturilor literare”. Prin acestea din urm  se 
în elegeau i lucr ri ca Le Mythe de Rimbaud a lui René 
Etiemble sau cercet ri de tipul celei a lui Jacques Voisine 
cu privire la Rousseau i romantismul englez. Acest gen de 
lucr ri ine mai mult de imagologie, cum s-a mai observat 
(Hugo Dyserinck), de cercetarea acelui „étranger tele qu’on 
le voit”. Impulsurile înspre cercetarea miturilor au venit 
i din direc ia unor teoreticieni i savan i ca C.G. Jung, 

Mircea Eliade, K. Kerenyi, G. Bachelard i R. Caillois.
Prin tematologia comparatist , literatura comparat  a 

câ tigat un loc important ca parte a istoriei ideilor („History 



13 Tenta ia limitei i limita tenta iei

of Ideas” sau „Histoire des Idées”). Simon Jeune inea ca 
necesar  rela ia posibil  a tematologiei cu istoria ideilor. 
În capitolul Types et thèmes. Vers l’histoires des idées din 
Littérature générale et littérature comparée (1968), Jeune 
dorea extinderea tematologiei în direc ia unei contribu ii 
la o tiin  general  a ideilor.

Wellek i Warren în Teoria literaturii au privit critic 
categoria de „Stoffgeschichte”, considerând-o „cea mai pu-
in literar  dintre toate istoriile”6. Aceasta deoarece lucr -

rile de istorie a temelor se rezumau de cele mai multe ori la 
simpla adunare de material i la repovestirea con inuturi-
lor (ex. cercetarea ampl  a lui Charles Dédéyan consacrat  
mitului faustic). Asemenea lucr ri au fost cali  cate drept 
„Non-Poesia” sau „extraliterare”. Cu toate rezervele, astfel 
de lucr ri s-au scris i se mai scriu înc .

Fiind unul dintre primele domenii de cercetare aborda-
te de comparati ti, s-a ajuns, într-adev r, la o mare canti-
tate de asemenea lucr ri (nu i la o mare calitate a lor), la 
o epoc  a sa iet ii, de unde atitudinile contestatare. S-au 
adus argumente antitematice care i-au g sit deîndat  con-
traargumenta ia necesar . Nu vom insista asupra acestor 
controverse. În sensul nostru, temele i motivele literare 
constituie un studiu ca atare, o cercetare sistematic , de 
aplica ie literar , cu atât mai mult cu cât în spa iul litera-
turilor sud-est europene nu suntem într-o epoc  saturat  
de acest gen de cercetare. Temele nu însemneaz  numai 
„materialele literaturii”. Cercetarea lor nu se limiteaz  la 
întocmirea de simple cataloage de opere în irate cronolo-
gic. Ele presupun investigarea începând cu originile înde-
p rtate, adeseori mitice, continuând cu relevarea tradi iei 
i continuit ii unei teme, cu constat rile de in  uen e i iz-

voare, de originalitate a operelor ce le ilustreaz , de solu ii 
tematice noi, de raportarea operei comentate la contextul 
istoric i  loso  c al vremii, de studiere a ideologiei gene-
rale vehiculate de o anume epoc , de un anume autor, cu 
punerea în valoare a elementelor formale. 

Modelul cercet rii comparatiste în cultura român  îl 
ofer  studiile lui Tudor Vianu care acoper  aproape în-

6 Ed. rom., p. 343
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treg domeniul: palingeneza temelor i motivelor, tipuri, 
legende, idei i sentimente, concep ii de via , studii de 
receptare, paralelisme acauzale, studii de imagologie etc. 
Comparatismul practicat de Vianu const  în sondaje i in-
vestiga ii ample în spa iile i timpurile generoase ale li-
teraturii universale, în spiritul principiilor, analogiilor i 
spiritualit ilor, convergen ei i divergen ei i al paralelis-
melor acauzale. De regul , se enun  tema, se procedea-
z  la studiul ei, cu sesizarea primelor re  exe, de sorginte 
antic  adesea, se urm re te evolu ia temei în devenirea ei 
pân  în epocile moderne. Studiile lui Vianu se încheie, cele 
mai multe, cu un popas mai lung în literatura i cultura 
român . Acesta este în cele din urm  i scopul, metodologic 
asumat, asimilarea temei i motivului în cadrul literar-cul-
tural autohton, deschizând astfel, în logica demersului in-
vestigator, literaturii na ionale o perspectiv  universal . 
Acest model a impus i a fost urmat de genera ii de cer-
cet tori. Exemplele pot   Arghezi, poet al omului (1964), 
Istoria ideii de geniu (vol. Postume, 1966), Mitul prometeic 
în literatura român . Studiul Din istoria unei teme poetice: 
lumea ca teatru î i  xeaz  ca obiect explorarea unui mare 
capitol de literatur  comparat  care, dup  T. Vianu, culmi-
neaz  cu Eminescu, poetul care la rândul lui contamineaz  
motivul tradi ional cu ideea „voin ei” schopenhaueriene, 
astfel încât Ghossa este situat  în cadrele ample ale litera-
turii universale.

O perspectiv  nou  o deschid propunerile lui Adrian 
Marino de lectur  simultan  i sincronic  i de eviden i-
ere a invarian ilor (constantelor) unei teme (cap. IV din 
Comparatism i teoria literaturii).

„Eseul de metodologie” al lui Raymond Tronsson (Un 
problème de littérature comparé: Les études de thèmes. 
Essai de méthodologie, Paris, 1965) este, de fapt, discursul 
de ap rare a c r ii despre Prometeu (Le thème de Promêthé 
dans la littérature européene, Genève, 1964). Aici sunt ex-
puse problemele i principiile metodologice, c rora compa-
ratistul de la Bruxelles le-a r mas  del i în lucr rile ulte-
rioare (Thèmes et mythes. Questions de méthode, Bruxelles, 
1981). El împarte tematologia în dou  discipline:
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I. Tema ideal  este o „tem  a eroului” care poate s   e 
una din marile  guri mitice, biblice i chiar istori-
ce. În jurul acestei  guri se cristalizeaz , în cursul 
istoriei, idei  loso  ce, morale, politice sau poeti-
ce (Orfeu, Hercule, Prometeu, Sapho; Eva, David; 
Hamlet, Faust, Eulenspiegel .a.).

II. Alte fabule poetice, cum ar   Antigona, Oedip, 
Am  trion, ale c ror caracteristici se dezvolt  predo-
minant într-o anumit  constela ie, prin jocul comun 
al mai multor  guri, sunt numite de Trousson „teme 
de situa ie”. În cazul lui Oedip sau cel al Antigonei 
nu e vorba de purt torii acestor nume, ci de împre-
jur rile exterioare de care este legat destinul lor. 
Situa ia se poate s   e în aceea i m sur  adecva-
t  unor  guri ca Fedra sau Medeea, al c ror destin 
este legat de cel al lui Hipolit sau Iason.

Disocierea lui Trousson între cele dou  categorii de 
teme poate s  par  arti  cial . Exist  i un anume grad de 
unilateralitate. Între de  ni ie i metod  se na te o discre-
pan , în sensul în care premisele teoretice nu pot   urma-
te întocmai în practic . Dup  concep ia lui Tronsson, sfera 
cuprinz toare, supraordonat  apar ine motivului. Motivul 
ofer  situa ia de baz  (ex. revolta). „Ce este un motiv, se 
întreba Tronsson. Vom alege ca s  numim astfel o pânz  
de fond, un concept larg, desemnând  e o situa ie de baz , 
impersonal , ai c rei actori n-au fost înc  individualiza i – 
de exemplu situa ia b rbatului între dou  femei, a opozi-
iei între doi fra i, între tat  i  u, a femeii abandonate.” 

Tema devine în cazul acesta individualizarea unui motiv 
care trece de la general la particular. Cele dou  categorii 
sunt privite într-o strâns  interdependen . Acest punct de 
vedere este îndeob te izolat în cercetare. Autorul identi  c  
motivele literare cu materia (Rohstoff). Pe de alt  parte, el 
ignor  elementele formale reclamate de critica mai nou .

Din punctul nostru de vedere, temele nu se confund  
cu motivele i nici cu subiectele. Sfera cea mai larg  apar-
ine temelor. Ele nu aduc particulariz ri, ci se rezum  la 

formul ri i enun uri generale. Pe când motivele sunt ac-
iunile particulare din cadrul temelor, impulsurile. Simon 
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Jeune7 disocia între „types” i „thèmes”, primele divizate în 
„types légendaires ou historiques”, pe de o parte, i „types 
sociaux ou professioneles”, pe de alta. Ca exemplu de teme 
el indic  imagini cum ar   „l’océan et la montagne”, „la 
forêt”, „la prairie” (la stepe), „la grande ville”, „paysage 
au clair de lune”, „coucher le soleil sur l’océan”, „thème de 
la nuit”. Registrului tematic apar in mai apoi „les grands 
sentiments”: „l’amour”, tem  divizat  în „amour conjugal, 
platonique, sensuel, capricieux,  dèle” etc. sau „jalousie”, 
„haine”, „souvenir”, „nostalgie”. Sau sentimente ca: „ami-
tié”, „patriotisme”, „sentiments de la famille, de la natu-
re”. Ceea ce la Trousson sunt desemnate ca teme, la Jeune 
sunt tipuri i invers, temele lui Jeune devin la Trousson 
motive.

În de  ni iile doamnei Elisabeth Frenzel „termenul de 
motiv desemneaz  o unitate material  mai mic  ce înc  nu 
cuprinde un plot întreg, o fabul , dar reprezint  totu i un 
element de con inut, adecvat situa iei…” E Frenzel ofer  
în lucr rile ei (Stoff – und Motivgeschichte, 1966; Stoff – 
Motiv – und Symbolforschaung, ed. a 3a, 1970; Motive der 
Weltliteratur, 1992 .a.) un set de exemple ilustrative: p -
dure, ochi, pantaloni sau mare, colib  etc. Luate izolat, 
acestea sunt tot atât de pu in motive pe cât de pu in sunt 
i teme. Ele devin motive în forme mai complexe: „fundul 

m rii” sau „palat i colib ”. Adic , în sensul acestei teorii, 
nu prea explicite totu i, motivele nu arat  personajele i 
lucrurile în chip izolat, ci le privesc într-un raport, într-o 
situa ie. De exemplu întoarcerea acas . În cercet rile mai 
vechi exista o combina ie i o egalizare a motivului cu cate-
goriile con inutului: idee, tem , problem . Motivele pot s  
 e purt toare de probleme, f r  s  se confunde cu proble-

ma cu atât mai mult cu cât multe dintre ele au valoare sim-
bolic . Constela ia motivelor în interiorul temelor duce la 
concluzii fertile îndeosebi în ce prive te structura speciilor 
literare. Motivul este, a adar, o accentuare a con inutului. 
Subiectele ar   exprimarea concret  a unei anume teme, 
într-o anumit  epoc , ar , oper , la un anume autor etc. 

7 Littérature générale et littérature comparée. Essais d’orientation, 
Paris, 1968


