
Stan Velea la 70 de ani

Istoricul, criticul literar, comparatistul !i traduc"torul Stan Velea s-a n"scut
la 29 mai 1933, în comuna Poiana Mare din jude#ul Dolj. Urmeaz" studiile
secundare la liceul „Independen#a” din Calafat (1944-1952), dup" care absolv"
sec#ia de slavistic" la Facultatea de Filologie (1952-1957), ob#inând licen#a în
limba !i literatura polon". În 1957 este repartizat la Institutul de Istorie !i Teorie
Literar" „G. C"linescu”, unde lucreaz" pân" la pensionare (2003), urcând toate
gradele de cercet"tor !tiin#ific. A condus un timp sectorul de literatur" universal",
apoi colectivul de slavi!ti din cadrul Institutului.

Înc" de la începutul activit"#ii, tân"rul cercet"tor s-a angajat în proiecte
foarte ambi#ioase pe care le-a realizat în cea mai mare parte, datorit" unei
perseveren#e !i h"rnicii ie!ite din comun. În#elegând câte sunt de f"cut în
domeniul literaturii polone !i al traducerilor, f"r" s" stea prea mult pe gânduri, s-a
înscris la doctorat !i, la scurt timp dup" publicarea unei ample monografii despre
W$adys$aw Reymont (1966), !i-a sus#inut teza de doctorat, ob#inând, în anul 1968,
titlul de doctor în filologie.

Structurat" în capitole menite s" dezv"luie specificul crea#iei marelui
prozator, laureat al Premiului Nobel în anul 1924, autorul a aplicat cu succes
demersul comparatist, care va constitui o tr"s"tur" permanent" a viitoarelor sale
studii. Reymont va fi comparat în primul rând cu Rebreanu în structurile de
adâncime ale textului, ceea ce permite stabilirea a numeroase afinit"#i între cei doi
prozatori !i înl"turarea ipotezei vehiculate cu privire la o influen#" nemijlocit" a
epopeii !"ranii asupra romanului Ion. Capitolul final, Reymont artistul, reliefeaz"
modalit"#ile de structurare a materiei epice !i particularit"#ile stilului.

O dat" cu elaborarea studiilor consacrate celor mai reprezentativi scriitori
polonezi, înscrise în planul de cercetare al Institutului, se contureaz" tot mai
pregnant ideea scrierii unei istorii a literaturii polone, întreprindere temerar", dar
absolut necesar" în spa#iul românesc. În acest sens, S. Velea parcurge cu
asiduitate numeroase opere literare !i texte critice, adun" materialele necesare,
întocme!te fi!e, redacteaz" studii monografice cuprinz"toare. Zece studii vor fi
publicate în volumul Scriitori polonezi, în anul 1972, acoperind o lung" perioad"
din evolu#ia literelor polone. Analiza bazat" pe textul literar nu exclude contextul
larg al interpret"rii, cu numeroase raport"ri la literatura român" !i universal".
Preocupat în continuare de realizarea Istoriei literaturii polone, continu" s" scrie
!i s" publice alte studii de anvergur", îndreptate în zona romanului, îndeosebi a
celui #"r"nesc !i istoric. În acest sens, monografia Romanul polonez contemporan
(1984) reprezint" prima sintez" pe aceast" tem", elaborat" la noi în #ar", cu
reflec#ii !i judec"#i de valoare asupra tehnicii de elaborare !i a problematicii
genului.

Ca !i în lucr"rile anterioare, autorul dovede!te st"pânirea impecabil" a
metodei comparatiste, înscriindu-se în buna tradi#ie a !colii române!ti de
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comparatism (vezi în acest sens !i volumul Universali#ti #i comparati#ti români
contemporani, pe care l-a publicat în anul 1996).

În anul 1986, la Editura Univers, a ap"rut primul volum al Istoriei
literaturii polone. Felul în care este conceput" aceast" istorie difer" de maniera
tradi#ional", bazat" pe cercetarea fenomenului literar în ansamblu. Con!tient de
nevoile publicului de la noi din #ar" !i ale speciali!tilor filologi, S. Velea opereaz"
o selec#ie riguroas" a materiei, împ"r#ind lucrarea în trei volume (în total peste
1500 de pagini), fiecare volum cuprinzând la rândul s"u câteva perioade mari.
Astfel, volumul I debuteaz" cu Rena!terea (Miko$aj Rej, Jan Kochanowski,
Szymon Szymonowicz), continu" cu barocul (Jan Andrzej Morsztyn !i Wac$aw
Potocki), secolul Luminilor (Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz !i Stanis$aw
Trembecki) !i romantismul (Adam Mickiewicz, Juliusz S$owacki, Zygmunt
Krasi%ski !i Cyprian Kamil Norwid). Volumul al II-lea (1990), elaborat dup"
acelea!i principii, cuprinde realismul critic (Eliza Orzeszkowa, Boles$aw Prus,
Henryk Sienkiewicz !i Maria Konopnicka), naturalismul (Gabriela Zapolska),
Tân"ra Polonie (Jan Kasprowicz, Stanis$aw Wyspia%ski, Stefan &eromski !i
W$adys$aw Stanis$aw Reymont) !i perioada interbelic" (Leopold Staff, Julian
Tuwim, W$adys$aw Broniewski, Jaros$aw Iwaszkiewicz, Maria D'browska !i
Leon Kruczkowski), iar cel de al III-lea (1995), cu structur" !i finalit"#i similare,
acoper" literatura contemporan": proz" (Jan Parandowski, Tadeusz Breza, Jerzy
Andrzejewski, Witold Gombrowicz, Hanna Malewska, Teodor Parnicki, Julian
Kawalec, Wies$aw My(liwski, Stanis$a Pi)tak, Tadeusz Nowak), poezie (Julian
Pryzbo(, Tadeusz Nowak, Tadeusz Ró*ewicz, Kazimiera I$$akowiczówna,
Wis$awa Szymborska, Stanis$aw Pi)tak) !i dramaturgie (S$awomir Mro*ek,
Tadeusz Ró*ewicz !i al#ii).

Înainte de a trece la portretele monografice propriu-zise, autorul face o
succint" caracterizare a fiec"rei perioade în parte pentru a ilustra coordonatele
principale ale evolu#iei fenomenului literar din Polonia. Din punct de vedere
metodologic au fost supu!i analizei scriitorii mari din literatura polon". Între a
include un num"r mai mare de scriitori, prezentându-i într-un context mai pu#in
exhaustiv, !i a reduce num"rul acestora în favoarea amplitudinii analitice, S.
Velea a preferat cea de a doua cale. Nici unul dintre scriitorii ale!i nu stârne!te
îns" îndoieli în privin#a selec#iei valorice, poate doar, în cazul unora, se poate
vorbi de preferin#ele autorului însu!i (de pild", L. Kruczkowski sau H.
Malewska); lipsesc totu!i câteva „vârfuri” cu mare rol în ansamblul peisajului
literar polonez: Boles$aw Le(mian, Zofia Na$kowska, Stanis$aw Ignacy
Witkiewicz, Czes$aw Mi$osz !i Zbigniew Herbert. Dar oricâte re#ineri ar stârni
op#iunea reprezentativit"#ii literare în sine, Istoria pe care a realizat-o S. Velea
reprezint" o lucrare valoroas" atât ca surs" de informare !i de eliminare a „petelor
albe”, existente pân" la acel moment, cât !i ca mod de analiz", dezv"luind un efort
interpretativ admirabil !i st"pânirea deplin" a instrumentelor de lucru. +coala
c"linescian" a însemnat pentru polonistul S. Velea nu doar un mediu prielnic !i
stimulator, ci !i o obliga#ie nobil", impunându-i un riguros plan de lucru !i
disciplin".
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Dup" apari#ia celui de al treilea volum al Istoriei, pornind de la lipsa acut" a
unor monografii despre poe#i !i prozatori polonezi intra#i demult în spa#iul
românesc, S. Velea, a publicat la scurt timp un studiu amplu, consacrat lui
Mickiewicz (1995), !i o monografie cuprinz"toare despre via#a !i opera
scriitorului s"u preferat, Sienkiewicz (1998).

Paralel cu analiza atent" a procesului literar în structurile sale specifice, S.
Velea s-a interesat sistematic !i de fenomenul recept"rii literare, component"
fundamental" a imaginii pe care o genereaz" literaturile str"ine în alte spa#ii
culturale. Dup" ce a publicat, în anul 1974, volumul Paralelisme #i retrospective
literare, consacrat, printre altele, recept"rii unor prozatori români în Polonia (I.
Creang", Matei Caragiale, G. C"linescu, Z. Stancu, E. Barbu, Geo Bogza) !i a
unor creatori polonezi în România (St. &eromski), autorul continu" acest demers
comparat !i, în anul 1989, tip"re!te Interferen$e literare româno-polone. Cartea
dispune de o structur" bipolar". Prima parte, intitulat" Literatura român" în
Polonia, contureaz" o imagine global", temeinic documentat", a r"spândirii
literaturii române în spa#iul polonez. Autorul insist" asupra marilor clasici,
precum !i asupra aprecierilor privind valoarea transpunerii. La fel de important
este !i capitolul Clasici polonezi în România, prefigurând sugestii referitoare la
direc#iile cercet"rilor viitoare.

Dup" 1989 s-au produs schimb"ri semnificative ale mecanismului de
receptare. S. Velea a revizuit informa#iile anterioare, a completat tabloul cu noile
studii critice !i traduceri ap"rute la noi, punând la dispozi#ia cititorilor cel mai
complet studiu de pân" acum în aceast" direc#ie: Literatura polon" în România,
ap"rut în 2001. De remarcat sec#iunea referitoare la bibliografia traducerilor din
limba polon", din care se pot vedea nu doar evolu#ia, ci !i dinamica procesului de
traducere !i de receptare.

Al doilea capitol important în preocup"rile de anvergur" ale polonistului S.
Velea, dup" acela referitor la cercetarea !tiin#ific", îl constituie activitatea de
traduc"tor. În#elegând înc" de la început c", f"r" versiuni române!ti ale operelor
fundamentale din literatura polon", studiile critice referitoare la aceast" literatur"
nu vor fi în#elese în mod adecvat, domnia sa s-a angajat într-un sistematic !i
sus#inut efort de transpunere în limba român" a zeci de c"r#i, apar#inând cu
prec"dere marilor clasici: Reymont, &eromski, Prus, Iwaszkiewicz, Mro*ek,
Mi$osz. Se poate afirma, f"r" a gre!i, c" încununarea muncii de traduc"tor a lui S.
Velea o constituie integrala Sienkiewicz. Cu excep#ia romanelor Cavalerii teutoni
!i F"r" dogm", a tradus trilogia (Prin foc #i sabie, Pan Wo%odyjowski, Potopul),
Familia Po%aniecki, Quo Vadis, Pe câmp de glorie, Paznicul farului, Hania, Prin
pustiu #i jungl", coordonând în acela!i timp edi#ia critic" Sienkiewicz, ini#iat" de
editura Univers. Atent la particularit"#ile stilistice ale textului original, z"bovind
asupra nuan#elor !i a subtilit"#ilor limbii polone, S. Velea a oferit cititorilor
români versiuni de excelent" calitate, înscriindu-se în rândurile celor mai buni
traduc"tori din #ara noastr". Pân" în prezent a transpus în române!te peste 25 de
volume. Dac" la acestea vom ad"uga cele 13 volume de istorie !i critic", cele
peste 350 de studii !i articole tip"rite în reviste de specialitate în #ar" !i în
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str"in"tate, circa 150 de recenzii, comunic"rile #inute la diferite simpozioane !i
congrese, îndrumarea la doctorat a tinerilor slavi!ti !i comparati!ti, vom avea
imaginea unui om extrem de harnic !i de talentat, care a în#eles la timp c" truda
st" la temelia marilor realiz"ri !i satisfac#ii profesionale.

Datorit" rezultatelor ob#inute de-a lungul anilor, S. Velea a câ!tigat
respectul confra#ilor de breasl" !i un loc meritat în cultura româneasc". Prin
h"rnicie, disciplin" !i seriozitate profesional", prin d"ruire !i pasiune, domnia sa
constituie totodat" un model demn de urmat. Pentru meritele deosebite în
domeniul filologiei polone, autorit"#ile din Polonia i-au acordat mai multe premii
!i distinc#ii (printre altele, Crucea de cavaler al Ordinului Meritul +tiin#ific, 1997).

La frumoasa vârst" de 70 de ani îi ur"m distinsului cercet"tor via#" cât mai
lung", sub semnul luminos al dezvolt"rii !tiin#elor umaniste !i al satisfac#iilor
personale. La mul#i ani!

Constantin Geamba!u

Lista lucr"rilor *

Volume: 

1. Reymont, Bucure!ti, 1966.
2. Scriitori polonezi (studii monografice), Bucure!ti, Editura Academiei,

1972.
3. Paralelisme #i retrospective literare, Bucure!ti, Editura Univers, 1974. 
(Rec.: I. Tiba, „Cronica” 1975, nr. 3, p. 2; C. Geamba!u, „Synthesis” IX,

1975, p. 120)
4. Romanul polonez contemporan,Bucure!ti, Editura Univers, 1984. 
(Rec.: N. Mare!, „Romanul polonez”, „România literar"”, 1985, nr.12, p.

21; M. Vasile, Romanul polonez, „Ramuri”, 1986, nr. 9, p. 13; M. Mitu,
„Synthesis”, XIII, 1986, p. 88-89)

5. Istoria literaturii polone, vol. I, Bucure!ti, Editura Univers, 1986.
(Rec.: Maria Vârcioroveanu, „Istoria literaturii polone”, „Analele

Universit"#ii Bucure!ti. Limba !i literatura român", XXXV, 1986, p.98-100; N.
Mare!, Un pre$ios compendiu de literatur" polon", „România literar"”, 1986, nr.
44, p. 19; Ilia Konev, Iz rumînskoto literaturoznanie dnes, „Literaturna mis"l”,
1987, nr. 9, p.132-133; K. Jurczak, O privire sintetic" asupra literaturii polone,
„RITL”, 1987, nr. 3-4, p. 145-147; Rodica Florea, „Synthesis”, XIV, 1987,
p.98-99)

[*] Lista bibliografic" se limiteaz" doar la titlurile volumelor de critic", de
istorie literar" !i ale traducerilor, precum !i la ecourile stârnite în presa
literar". 
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6. Interferen$e literare româno-polone,Bucure!ti, Editura Minerva, 1989.
(Rec.: Danuta Bie%kowska, Krytyczne przedstawienie..., „Literatura na

(wiecie”, 1991, nr. 3, p. 327; C. Geamba!u, Un deceniu de literatur" polon" în
România, în vol. Scriitori polonezi (sec. XX), Bucure!ti, 2002, p.198-199 !i
203-204)

7. Istoria literaturii polone, vol. II, Bucure!ti, Editura Univers, 1990.
(Rec.: I. C. Chi#imia, „Synthesis”, XIX, 1992, p. 109-110; S. Velea, Cartea

vie$ii mele sau un periplu prin „muzeul imaginar” al literaturii polone, interviu
realizat de Mihaela Doroban#u, „Tineretul liber. Supliment literar-artistic”, 1990,
p. 3)

8. Istoria literaturii polone, vol. III, Bucure!ti, Editura Medro, 1995 (Rec.:
Cornelia +tef"nescu, Cartea unei vie$i; M. Mitu, Finis coronat opus?; M. Vasile,
Un eveniment, „Jurnalul literar”, 1995, nr. 37-40, p. 7; M. Barbu, Reexamin"ri
critice. Misiunea regal" a istoriilor literare, „Dorul” , 1999, nr. 117, p. 48-49 –
revist" ap"rut" în Danemarca)

9. Mickiewicz, Bucure!ti, Editura Medro, 1995.
10. Universali#ti #i comparati#ti români contemporani,Bucure!ti, Editura

Medro, 1996 (Rec.: T. Vârgolici, Universalism #i comparatism literar, „Adev"rul
literar !i artistic”, 1996, nr.307, p. 5; C. Cuble!an, Universali#ti #i comparati#ti,
„Steaua”, 1997, nr. 2-3, p. 30)

11. Pl"mada c"r$ilor, Bucure!ti, Editura Medro, 1997.
(Rec.: T. Vârgolici, Retrospective literare, „Adev"rul literar !i artistic”,

1997, nr.379, p. 4; Cornelia +tef"nescu, Diversificare necesar", „România
literar"”, 1997, nr. 25, p. 4)

12. Sienkiewicz, Bucure!ti, Editura Medro, 1998.
13. Literatura polon" în Romînia. Receptarea unei mari literaturi,

Bucure!ti, Editura Saeculum I.O., 2001.
(Rec.: T. Vârgolici, Literatura polon" în România, „Adev"rul literar !i

artistic”, 2001, , nr. 594, p. 4; Cristina Sârbu, Polonia-ecouri peste timp, „Crai
Nou”, Suceava, 2002, nr. 315, p. 5; Cristina Sârbu, „Romanoslavica” XXXVII,
2002, p. 196-202; C. Geamba!u, Receptarea unei mari literaturi, „Jurnalul
literar”, 2002, nr. 1-4, p. 15; M. Barbu, Despre literatura polon" în România,
„Jurnalul literar”, 2002, nr. 1-4, p. 15; C. Geamba!u, O recepcji i nie tylko,
„Dekada Literacka”, 2003, nr. 7-8, p. 100-102)

Traduceri*

1. I. Newerly, B"iatul din stepele salice, Bucure!ti, 1962.
2. W$. Reymont, Fiu de nobili. Nuvele, Bucure!ti, 1967.

[*] Majoritatea volumelor de traduceri sunt înso#ite de prefa#", tabel cronologic
!i note, semnate de S. Velea.
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3. J. Iwaszkiewicz, Îndr"gosti$ii din Marona. Nuvele, Bucure!ti, 1972.
4. H. Sienkiewicz, Prin foc #i sabie. Roman, Bucure!ti, 1973, 1982, 1988,

1995.
5. B. Prus, Anielka. Nuvele, Bucure!ti, 1973, 1992.
6. H. Sienkiewicz, Pan Wo%odyjowski. Roman, Bucure!ti, 1974, 1985,

1992, 1996.
7. H. Sienkiewicz, Potopul. Roman, Bucure!ti, 1977, 1984, 1989, 1995.
8. W$. Reymont, Comedianta-Fr"mânt"ri. Roman, Bucure!ti, 1984, 1993,

1999.
9. St. Mro*ek, Teatru, Bucure!ti, 1986.
10. H. Sienkiewicz, Hania. Nuvele, Bucure!ti, 1986, 1987, 1991.
11. H: Sienkiewicz, Familia Po%aniecki.Roman, Bucure#ti, 1987, 1992.
12. H. Sienkiewicz, Paznicul farului. Nuvele, Bucure!ti, 1987.
13. H. Sienkiewicz, Prin pustiu #i jungl". Roman, Bucure!ti, 1992, 1998,

1999.
14. H. Sienkiewicz, Pe câmp de glorie. Roman, Bucure!ti, 1992.
15. B. Prus, Avanpostul. Roman, Bucure!ti, 1992.
16. H. Sienkiewicz, Quo vadis. Roman, Bucure!ti, 1993, 1998.
17. Z. Krasi%ski, W%adys%aw Herman.Roman, Bucure!ti, 1994.
18. W$. Reymont, Vampirul. Roman, Bucure!ti, 1995.
19. S$. Mro*ek, Dragoste în Crimeea. Teatru, Bucure!ti, 1998.
20. St. &eromski, Fascina$ia p"catului. Roman, Bucure!ti, 1998.
21. W. My(liwski, Orizont. Roman, Bucure!ti, 2000.
22. S$. Mro*ek, Opere alese. Vol. I,  Proz" scurt", Bucure!ti, 2004.
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