
CRiTICA ŞI BIBL/OGRAFlE 

LIVIU RUSU, \/jziunea lumii Îl! poezia noastră papU/ară. De la lesemnare Ia 
acţiune creatoare, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1967, Studii de folclor, i31 p. 

Intre putinele studii de acest fel. incercarea lui Liviu Rusu abordează una din 
problemele esenjJdie,de profunzime ale creaţiei noastre populare, vizind conceptie 
despre lume a poporului reflectată în poezia sa. Punctul de vder€ prin prisma ca- 
ruia discută autorul această dificilă problemă este cel filozofic-estetic şi în mai 
mică măsură şi psihologic, profesorul clujean nedesmlnţindu-sl Iormatra spirituală 
de esteticlen, filozof şi psiholog, evidentă în lucrările enterioere : lAi sens. de 
l'existence dans 1a. poesic, ooputau e IOllmaine, Paris, 1935, 'EssaisuT la creation 
artistiqtie, Paris, 1935 şi Estetica poeziei lirice, Cluj, 1937. 

Subtitlul studiului sintetizează cele două coordonate ale conceptiei despre 
lume văzute de Liviu Rusi! ca elemente ale unui proces evolutiv "de la reemnare 
Ia 2,ctiune creatoare". Pentru ilustrarea acestor două atitudini de viaţă, conside- 
rate fundamentale, este cercetat un Intins material faptle, selectat cu gust şi' minu- 

tiozitet« din diverse genuri şi specii, cu Intentia de a cuprinde o perie cit mai largă din care să se poată desprinde o viziune sintetică. Fără. să. aducă iQ interpretare ine- 
dltă Ituroducerea dezvoltă aspectele sociologice ale problemei; literatura populară 
ca formă de expresie a conştiinţei sociale va reda stările, de Iapt ale existenţei sociala 
şi. ca reflex' al acesteia, ideile pe care şi le formează poporul despre accastă texis- 
tc'nt&. Preambulul SOCIOlogic ar părea prea iusistent.tcomentet, dacă autorul n-ur 
urmări prin accentuarea lui revizuirea unei conceptii' proprii exprimată în lucrarea 
mai veche consacrată problemei tare l-a pasionat _.: sensul existentei în poezia 
populară romană. Absoluttzeroa resemnării ca trăsătură .maclerizantă pentru întreaga 
concepţie de viaţă a poporului nostru i se pare lui LiVlU Rusu O teză depăşită. 

O cercetare similară întreprinsă deC. 1. Gvlian în urmă cu zece eni dsspro 
Sensut vietii în folclorul românesc făcea apologia optimismului concepţiei de vietă 
a poporului nostru în ciuda vltreclci conditiilor sociale. 

Intre cele două pozi tii extreme atttudince lui Liviu Rusu în studiul de Iată se 
vrea condliantiL 

In noua interpretare a autorului, resemnarea ou mai este proclamată drept 
trăxătură naţională; specifică, avînd În vedere de astă dată şi elementele dinamice 
multrplo. Trăsătură condiţionată, istoric, resemnarea. este. văzută ca un fundal în care 
germenii dmamici determină atitudini active si constructive: "Dm sinul marelui 
'ans.amblual poeziei noastre populare vom căuta să descifrăm firul dinamic care 
vădeşte alături de viziunea întunecoasă Ci resemnărrt o viziune Tuminoasă a actiunii 
creatoare" '. < 

1 Introducer c. p. 6·-7. 



Viziunea lumii in poezre noastră populară apare ca o imaqme vastă a viziunii 
existenţei, a sensulu] vieţii pe care şi-a format-o poporul nostru. In ansmblu, ea 
este o viziune sintetică, compusă, insă, din trei atitudini diferenţiale în evoluţia spi- 
ritualitătii poporului. nostru şi reprezentînd în concepţia lui Liviu Rusu trei tipuri 
de comportament social : "homo contemplativus", "homo a.ctivus'·, "homo con- 
structivus", 

Poezia populară lirică, epicăşi rituală furnizează cercetător ului argumente 
care să dovedească existenta tipului investigat. Atitudinea contemplativă este 
desprinsă din viziunea metaforică a celor două balade populare, creeni de înaltă 
ţinută artisti.::;ă l'1ioriţa şiCiobănaşul. Din nou controversatul motiv rmorîtic prileju- 
ieşte autorului o lungă incursiune Istorrcă în interpretările date acestuia, problemă 
tratată amplu în monografia lui Adrian Fochi (Miqri/a, Tipologie, Circulaţie. Geneză. 
Texte, Editura Academiei, 1964). 

Ce aduce nou interpretarea lui Liviu Rusu decît reactualizarea vechii teze a 
resemnării printr-o nouă interpretare socială a ei? Analiza întreprinsă de autorul 
studiului MioIiţei acordă conrhctului epic valoare de motiv cheie, deşi este vorba 
în primul rînd de o creatie prin excelenţă lirică. 

Din exces de rationalisra, din tendinţa de a accentua în psrmenenţă ca prepon- 
derent cadrul social propriu-zis, Liviu Rusu caută cu prea multă insistentă creaţii 
"reflexe indirecte ale vitreqiei sociale" din care să desprindă o atitudine contem- 
plativă. Exemplul vizat de unii recenzenţl ni se pare semnificativ; motivului Arnd- 
riLăturtureaicunoscut şi la a-lte popoare, exegetul îi dă valoare de simbol social. 
Interpretarea jalei turturelei ca sintetizînd sensul întregii vieti a poporului chinuit 
ni se pare .. generalţzatoare. Concluziile părţii întîi sînt succinte: omul este 
privit numai în functie de forţele în fata cărora destinul îl supune inavatabll, 

Motivarea socială a atitudinii resemnărri În concepţia- populară dă un sens nou 
vechii teze a lui Liviu Rusu, dar lasă să se întrevadă, credem, convingerea irriţială 
a autorului că aceasta este baza vrziunti despre lume în poezia noastră populară. 

Oarecere descriptivism nu lipseşte lucrării. Obiecţia se referă la structura in- 
săşia CăI"tiicompl1să din relatări amănunţite, repovestiri, rezumate ale diferitelor 
poezii populare. Relatarea pe scurt CI conţinutului posztllor populare, menită a oferi 
puncta . de reper necesare în analiză, este mai putrn utilă prin repetare : de exemplu 
pentru continutul baladei Balaurul vezi paginile 48 şi 119. Cîntecele haiduceştl şi 
cîntecele istorice relevă atitudmi active. Viziunea întunecoasă a existenţei este lumi- 
nată de acUune. Descifr area sensului social se întrevede cu mai mare uşurinţă în 
baladele haiduceşti. Exegetul ocoleşte în analiza a-cestora orice încercare de COlD- 
parativism,atenţia sa .fiind retinuta exclusiv de tipul etnic autohton, 

Unei capodopere ca Toma AliIlJoş, reprezentativă şi ea pentru conceptia des- 
pre viată reflectată in poezia populară, i se acordă o tratare distinctă. analiza făcîn- 
du-se. veriantel celei mai realizate artistic. 

Bine conftqurat este tabloul ffillncilor agricole în eate aspectele dinamice se 
diferenţiază după specificul muncli : "dinamIca vieţii păstorestt", "dinamica vieţii 
plugăreşti". Originalitatea interpretării lui Liviu Rusu se defineşte în luarea de po- 
zrţie fată de cunoscuta teorie a lui Ovid Densusianu : preamărtrea primăverii în 
poezia noastră populară nu i se pare autorului studiului de fată un motiv de origi'1e 
exclusiv păstoreasc. In cintarea primăverii vede identificarea poporului cu natura, 
"cu procesul activ din ea". 

Predilecţia pentru descifrarea sociologică a simbolunJorrevin.e în interpreta- 
rea mituriloI' legate de datini. Atmosfera de animaţie din finalul Pluguşorului îi su- 
gerează lui Liviu RllSU "o viziune zglobie", ceea ce ar 1a creaţiei amitite o tona- 
litilt .opti.n1istăîn ciuda nea-junsurilor întîmpinate dirr partea naturii. Dmamica iubi- 
rii trădează optimisml,ll tinereSc al \'ieţii. Toale aceste elementeatestă existenţa UJ;Hl1 
"homo activus". 

Dar acţiunea duce şi la crealie. Meşterul 1'vlatlOle este un "homo constructi- 
'"liS", idealul omului creator. 

CelQr trei ahtudini întruchipate în cele trei tipuri ae comportament uman şi 
social le corE!!'punde o ierarhizare valorkă a sentimentelor exprill'late: resemnarea 
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Inactlvă din Mioriţa evoluează spre dinamismul ointecelor haiduceşti, iar de aici 
trcepta supremă este idealul creator. In concepţia lui Liviu Rusu cele trei viziuni 
nu se presupun, ci recompun evolutiv o viziune sintetică, de ansamblu. 

Acumularea unui vast matemali1ustrativ, seleclarealui din cele mai valo- 
roase colectii cu un gust revalatoriu pentru formaţia estetică a exeqetului, clarita- 
tea expunerii şi comentăm materialului, ceea ce nu exclude descnptrvrsmul, pe 
alocuri, din excesul didactidst al autorului, sînt merite mdubitabi ls ale studiului 
lui Liviu Rusu. Nu i se poate contesta autorului nici încercarea .dea se menţine 
Jn limitele unui sistem estetic propriu. Punctul de vedere estetic este al celur care 
în Eseu asupra creatiei artistice se proclarnase partizanul unei estetic; dinamice. 
Ideea că opera de artă rezultă dintr-o atitudine prin care se relevă sub forma viziu- 
nii lunni sensul profund al existentei este aplicată şi creaţiei populare. Dacă în 
eseul citat Liviu Rusu Încercase să . caracterizeze tipurile de artă după felul atitu- 
dinilor cu care creatorul reactionează faţă de existenţă, în studiul recent printr-o 
frecventă raportare la cadrul SOCIal al existentei încearcă să desprindă viziunea 
lumii reflectată în poezia populară din atitudinile creatorului. popular faţă de pro- 
pria-i existenţă condiţionată social şi astoric, 

Au rămas în afara analizei cercetatorului elementele naturii, elemente de cos- 
mogonie folclorică, de psihologie individuală, cu sensurile lor legate de dinamica 
vieţii interioare şi a celei exterioare. 

Dată fiind dificultatea problemei abordate şi contrtbuţiile valoroase pe care 
le aduce lucrarea lui Liviu Rusu în interpretarea ei,meritul studiului discutat pen- 
tru cunoasterea în adîncime il' spiritunlitătii poporului nostru prin încercarea de 
interpretare filozofică a creatiei populare este cu atît mai mare. 

Luciu Hopu 

CONSTANTIN CIOPRAGA, Mihail Sadoveanu, Editura tineretului. Bucureşti, 1966, 
ZiS p. 

j 
Scducătoare pentru orice istoric literar, opera sadoveniană il: fost şi este poate 

cea mai dificilă piatră de încercere a unei înzestrărl critice. Pentru a o cuprinde 
în toată amploarea şi diversitatea el e nevoie de un efort asemeni celui depus de 
un călător care, dornic de a îmbrăţişa cu privirea- o privelişte unică, năzuieşte mereu 
rnai sus, acolo unde. în aerul tare al înălţimilor, respiratia se pierde. Dar efortul si 
riscurtle sînt răsplătite cu prisosinţă. Va fî întotdeauna o datorie de cinste a istoriei 
noastre hterare ·şi un titlu de prestigiu totodată - Încercarea de il: cuprinde 
opera sadovenienă în vaste panouri sintetice. Articole, studii, eseuri s-au străduit. 
ele- a lungul vremii, să capteze esenţele rare ale acestei creetii unice în felul el. 
Ineqale, nedrepte sau doar oneste, multe dintre ele au făcut să se confirme dificul- 
tetca acestui act exegetic, prestigios săvîrşit de nu multe personalităţi ale istoriei 
noastre literare. Am numit pe un Ibrăileanu, Călinescu, Ralea. Vianu. Monoqreflfle, 
însă, nu au fost multă vreme abordate; acumulări îndelungate şi,' unele dintre ele, 
substanţiale, le pregăteau apariţia. Nici una, fireşte, cu ve1eităţiexhaustlve. "Ca şi 
Eminescu, Sadoveanu nu va fi niciodată un subiect epuizat", 

Verificat autor de izbutite monoqrant (C. Hogaş,G. Tcpîrceanu], criticul şi 
istoricul literar Const, Clopraqa ne călăuzeşte şi el,prin noua sa realizare, în uni- 
versul unei opere ce va forma, de .altfel, obiectul unei viitoare lucrări, de propor- 
tii mal ample. 

Cu toată reverenta din preambul (lVloment tettospeciiv] în fata Cercetărilor 
anterioare consacrate creaţiei lui Sadoveanu, monografia e o lucrare ncdependentă, 
Cu deplină încredere în virtuule voperative ilie instrumentului său analitic, C. Cio- 
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praga nu .are ,ohsesia citatului critic adjuv<mt.· Referindu-ne la protilul ei,cartea 
.e. în primul rînd, o lucrare de analiză. O.analiză doctă, Mcută cu acribie, pe text, 
condusă de bun qust, eleganţă. şi echilibru, în care erudiţia e animată uneori de o 
uşoară dispoziţie hrică subtextuală. Riscunle hazardului critic sînt precauteyitate. 
Orice observaţie -se cuvine a fi ,arglţmentată, fiind Învăluită în plasa unor fine de- 
monstr aţi iv Tn acest sens, increderea deplină în elocventa citatului sadovenien duce, 
şi ea, la bune rezultate. O viitoare lucrare-promisă, de altfel - va. putea să fruc- 
HEn, încă multe din pretioasele sugestii degajate aici, dispurrîndu-Ie în mai ample 
sinteze, la care însă. nu se poate ajunqe, .subliniază monqgraful, fără o serie de ope- 
raţii enalltice prolunlnurc .. "Analiza probează cît. de riscant e să vorbeşti de un Sadoveanu dintr-o bucată. Şi cuvîntul şi tăcerea emană la el efluvii ce nu se Ja"d 
captate lesne. Fiecare lectură adaugă ceva interpretării anterioare". Ne întîmpina 
Însă şi aioi, rod al minuţiei enaltttce, destule formulări sintetice care vădesc în 
istoric un fin posesor al expresiei plastice, echilibrete, cu o aură densă de erudiţie, 
ce şliesă.illcastreze o formulare cfIltică, pentru a o face memorabilă. 

Cartea este închinată lui Sadoveanu. Nimeni nu-şi va închipui însă că e vorba 
de o .bioqrefie .. a, scriitorului. Vi.at.a acest ui aed al neamului nostru a intrat în eter- 
nitate prin opera sa. "in înţelepciunea şi liniştea lui Nicoară Potcoavă Sadoveanu 
a încorporat o parte carecterisucă din proprie-i personalitate, din fondul său intim",' 
Monografia nu e, de fapt, - şi nici nu urmăreşte - nici o biografie a operei.' Si 
nu e încă o fi] ozo fie a ei. 

Refuzîndu-si angajarea efectivă, stilul este îndeobşte obiectiv, deteşat, Per- 
ceptia istoricului €O aproape exclusiv intelectuală. Acornodări C];1 respiratia operei 
capătă un sens accentuat evocator. Opera .insăsi este Iăsată cîteodată să .se destăi- 
nuie,. după cum mărturii edificatoare a'le scriitorului sînt oportun convocate. 

Firesc, coloana vertebrala a studiului monografie O constituie devenireu. operei. 
"b'olqtia logică de la înregistrarea, plastică, VIZuală" la incorporar.ea lucrurilor intr-o 
filosofic al cărei. miez e dragostea de oameni". Evolutia spre ,reflexivItate a creato- 
rului constituie accentul său principal. 

Bineînţeles, perspectiva evo lutivă nu ,e permanentă. Analiza, s-o numim stetica, 
stăpînă pe .. tehnica decupajului, defalci! panorama în tablouri. Cuvîntul tablou re- 
Yine. dealtfel, în cursul expunerii,. cu mare frecvenţă. făcîndu,şi loc ŞI într-un titlu 
de cq:pitol. Ai senzaţia că te afli într-o selectă pinacotecă. Un ghid de aleasă c1,ll- 
tură te conduce măiestrit printre cele mai izj)utite pînze, numind, acolo unde se Im- 
pune/ capodopera. Comentariul, plin de pondere, e sobru, concis. Monografia 12, 
structural, uncomeritariu de frumoasă ţinută. Să ne oprim o clipă în fata uuui astfd 
de tablou. Com.entanu! nU se lasă mult aşteptat: "fntr-un peisaj lorid (fvlerglnd spre 
HÎIlău) se zăreşte, izolaţă de secerători, "o momiie". De aproape scena se prt=cizează: 
e episod de torturădaJitescă ( .. ;) Fizionomie deplorabilă ( .. .)" ş.a.m.d. 

COnceptia cilpitolelor lucrării (. unitqră: o delirmtare sugestivă a coordonate- 
lor maj.ore <ile temei luate în discuti.e( criteriul monografiei t'ste unul tematic) e 
uccedată de elocvente ilustrărl şi, în final. de concluzii dbtincte, fixînd atitudini 
şi ipostaze flţudamentale. Atitudini umane şi estetice se . şi intitulează unul dir,tre 
capitole,. Cll .o factură sintetIcă, ce îşi propune si! definească spec:ificul,onginali- 
tCit(U operei sadovenieneîn etapele devenirii .ei. In genere se poate afirma că 
llluHe pasaje lasă o impresie de densitate, argumentatia (Jravitînd în jurul unor 
observaţii esenţlale, a unor. idei - nucleu., - cum este, pentru a,da un exemplu, 
acei1 formulare dil1. capitolul Perspective ILl(ale; "CU masca' lui de filosof liniştit, 
Sadoveai:)ll e unul din PlaTii revoltati ai literatuni nqastre" - şi numai arareori 
elesrriptivismule preferat sentintei ferme de valoare (v.1 prezentarea op.erelorMltlea 
COcor sau Aventură. in lunca Dunării). Tablourile de mică' provine1e sînt cercetate 
cu ochi de pătrunzător sociolog. ..Ideea că în micul oraş de provincie nu se întîm- 
pla . nimic trebuie privită ca .o simplă Ironie. Se destrăma o lume şi se închega alta, 
lăsînd loc altor rela;ţii sociale". Viziunea scriitorului se eristalizează într-oatitu- 
dine: "SacJ,ove.anu are fată de natură echilibrul clasicilor, dar nu şi detaşarea.lor", 
Conexă, Ideea cOllluniuni,i osmotice a scriitorulni cu nqt:tra preia, de .fapt, o mă.rtu- 
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r isir« de credinţă a scriitorului însuşi. Aici, la capitolul despre Natura - prezentă 
muttiplă e locul, mai mult ca oriunde, a se vorbi despre poezia sadovcnlană, cu 111("- 
1e1>11e transpoziţii, scrutată în spiritul parcă al unei poetici baudelauiene: "Totul.' 
concret şi totul ireal, gratie sistemului ele Imagini intercomunicante: culorila ra-diazrl 
sunete, sunetele evocă o atmosferă, atmosfera o lume unică În felul el". Timbrul 
poetic al poeziei lui Sadoveanu se constrtule, astfel, ca un Ialtmotiv al cărţii, solicitat 
.- trebuie spus - pînă in praqul dcuionetiză rii ("obişlluita poezie sadovcniană"]. 
Dacii poezia sadoveruană e una din dimensiunile monografiei, viziunea trecutului 
(retroviziunea), generînd o densă melancolie il istoriei, adesea la contir.ele realului 
cu legenda, este o altă coordonată (cap. lritocu ceri în istorie, IIi/re istorie şi leqenâă]. 
Cu necesitate revin aici şi unele distinctii ce s-au mai făcut. Creator al roruanului 
istoric la- noi, Sadoveanu nu e, de fapt, un romancier, ci un rapsod. Poate Incidental, 
unele asertiuni au un sunet călinescian. Sadoveanu e un creator de arhetiput i. "In 
orice ipostază ar apărea, unul reproduce JE'sticulaţl'a şi psihologia tuturor, psiholoqra 
Iund a grupului". 

Cu pondere redusă, mai ales sub raport valoric, în contextul întregii. opere, 
tema războiului, a armatei (cap. Reilecţii grave: armata, războiul), precum şi incer- 
c.ărrle de roman citadin (cap. l mre hotarele oraşului) cunosc, corespunzător, o tril- 
tare succintă. 

Eliberat d(: o anume coerciţie i'J spiritului didactic, apărut o clipă la orizont 
(se aminteşte în cîteva rînduri de lecţia lui Sadoveanu), capitolul final urmăreşte 
să proiecteze maiestuo asa figură a scriitorului pe ecranul univor salltăţii. (El "se apro- 
pie mai mult de tipul Tolstoi, fiind solicitat de mişcarea neostenită din natură, ca 
ŞI de patimile oamenilor"), propunindu-t totodată locul, cum se spune, în peisajul 
literaturii noastre. interesantă şi demnă de retinut este apropierea care se face între 
Ennnescu şi Sadoveanu. Operele celor doi scriitori moldoveni sint, sub anumite as- 
pecte, afine. Argumentatia monoqretulut, il cărui sensibilitate a înregistrat conso- 
nante, se menţine încă la scara sugestie.i: "ca l Eminescu, Sadoveanu nu reconsti- 
ture. ci evocă, de aceea sensibilitatea plastică nu duce la pitorescul în; sine, ci la 
sugestie". Păşim cu aceasta în terenul fertil al stilisticii. C. Ciopraga e 1;i un atent 
sti list. ştiind să mînuiască cu tact chiar rmj loacele unei suhdiscipline nu Întotdeauna 
concludente, cum este statistica lingvistică, 

Cum va fi rei eşit din cele spuse pînă acum, o velcitate de prim ordin a mono- 
grafiei o constituie comperutivisrnul. Eruditle colorează mai fiecare paqtnă, volupta- 
tea asociativă a autorului, uneori deconcertantă (Sadoveanu ar fI "un narator cu 
r ădăcini În pictura narativă a Renaşterii italiene"), captivînd, în hedonismul ei cult, 
cluer atunci cînd, cum se mai Întîmplă, amprenta livrescă este apăsată excesiv. 
Cuprinzind, firesc, numeroase capodopere ale literaturii, aria de referinte se dove- 
deşte uneori surprinzătoare in acest sens (sînt amintite romanele de capă şi spadă, 
Ghepattlul ş.a.). Cu larghete sînt convocat« capodopere a.le picturii ("pînzele unui 
Carat", Vcroneso sau Breuqhel], după cum frecvent tunctionează şi aluziile muvi- 
cah-, acestea mai r iscate (Creatia lui Sadoveanu ar ii ,,0 orchestratia simfonică de 
anvergură beethoveniană", in timp ce Enescu c supranumit un "Sadovca.'lW al mu- 
zicii" etc.). 

Monografia lUI Const, Ciopraga e un studiu foarte serios, cu o concepţie darrl, 
învederind un spirit analitic exact, atent şi pătrunzător. Prin densitatea sugestiiJor 
propuse, ce ar pute.a constitui, la- rîndul lor, obiectul unor cercetări aparte, prin Imi'! 
intuire a unei opere atît de complexe, lucrarea profesorului ieşean - restituire cri- 
tică, sIstematică a creatiei sacloveniene -- este o interesantă realizare, care incită 
la nDi studii de amploare. 

209 CRIT'IC", ŞI BIBLIOGRAFn: 5 



A. SCHAFF, Introducere in semantică. Bucureşti, Editura ştiinţifică. 196G, 
404 p. 

Propunindu-st ca "pe măsura posibilrtă ţilor, să înglobeze în filozofia marxistă 
problematica realiî i ştiinţifică a semanticii" (p. 8), Adam Schaff analizează în lu- 
crarea sa numeroasele teorii privitoare la această problemă deosEbit de importantă 
din punct de vedere lingvistic Ş'l filozofic. 

Trebuie să recunoaştem de la bun început nu numai minuţiozitatea metodei de 
lucru, ci, mai ales, că aceastâ "minuţiozItate" nu are ca efect r iqiditatea, monotonie 
sau nu dă naştere la capitole "ermetice", ci, adeseori, o problemă (a semnificaţiei de 
exemplu, in cadrul dis cutăru sem.clI1ticii lingvistice sau d tipologiei semnului) este 
dezvoltată, comentată pe larg, în altă parle. Referirile autorului la bib lioqrafia folo- 
sita (temeinică ŞI variată) sînt făcute numai în cadrul necesarului, evitînd aqlome- 
rnrea de citate. 

Reabilitarea termenului de ,.semantica", pe care o incearca cu succes Scn aif in 
volumul său, merge de la analiza complexelor semnificaţii ale cuvîntului spre des- 
pâr tirea totală de ieonile care considerau semantica o pseudoştiinţă a cărei sar- 
cină consta În escamotarea luptei de cla-să, cornbătînd confundarea semanticii (care 
ridică o problematică pe cît de reală pe atît de importanta) cu scmanticismul 
c.are consideră că eliminarea uma termen din limba va duce in mod necesar şi 
la eliminarea rcalită tii respective. 

Adam Schaff îşi. imparte lucrarea in două parţi. In prima parte, intitulată 
Problemele studiate de semantică, autorul trece in revistă, destul de sumar totuşi, 
făril a merge spre adîncirea problemelor intotdeauna, dueritele domenii de care 
se ocupă semantica, precum şi diversele semnificaţii ale termenului. Sînt discutate 
separat semantica lingvistică şi scmenticu logic!l, semantica în editate de curent fil.o- 
zotic apart, (filozofia semantică) şi semantica în cadrul aşa numitei sementici gene- 
rale. Cea de-a doua parte a volumului cuprinde Unele coteqoiii ale .semanticii, in 
cadrul căreia autorul discută aspectul Jilozolic al procesului intelegerii între oameni. 
Legate orqeruc de această problemă sînt capitolele consacrate semnului şi semnificatiei 
(poate cel mai interesant şi mai profund tratate în întregul volum), terrainîndu-st 
lucrarea cu observatiile despre funcţiunea comunicativă a limbii. 

Aper iţin termenului de semantică lingvistică -- scrie Schaff --- este datorată 
linqvistului francez M. Breal, iar diferitele definitii date semanticii Iinqvistice de 
catre diferitele şcoli (unele ccntinînd aspecte net filozofice, ca ced a lui Dor os- 
zcwsk i, carc pune la baza considoratilor semantice raportul dintre general şi parti- 
cular) converg spre definitia dată de Breal, după care semantica sau ştiinţa scmni- 
fIcatiilor are în vedere lărgirea semnlficatiet cuvintelor, deplasarea de la o sfcră 
la alta, modificarea. Discutînd în treacăt despre semnul lingvistic şi semnificeţia 
linqvistică, Schaff subli niazii cil. .speclfrcul semanticii lingvistice constă tocmai în 
corectarea istorică a scmnificeti ilor, obiectul semanticii lingvistice constituindu-I 
semnificaţia cuvintelor şi v ariatnle datorate diferitelor cauze: existente În cadrul 
limbii sau exterioare ei (psihologice, socioloqrcc ), Discutînd diferitele teorii linq- 
visticc legate ele numele lui Preal, Meillet, de Saussur e sau Vr.ndr ves. Schetf in-astă 
asupra caracterului Istoric al cercetării lingvistice în cadrul semanticii lingvistice. 

Discutarea altui domeniu al seanticii logica --- ii dă posibilitate auto- 
nUui să facă o incursiune în istoria flozotiei şi a evoluţiei complexe a termenulUl 
de semantică, precizînd că semantica logică a apărut ca un domeniu independent 
alna în secolul al XIX-lea: "Interesul logicii faţă limbă decurgea din nevoile 
naturale' ale dezvoltării acestei discipline, fiind de necesltatea lichidării 
contradicţiilor care îi amenlllţau fundamentele" Deşi studiile logice asupri'l 
limbii s-au desfăşurat în direqii diferite, majoritatea c(;!1ideratii!(lr 
care au decurs din aceste studii intră in componenta semantlcii. 

LimbR nu este numai un domeniu de cercetare al lingvisticii sau al lOgicii ci 
şi al filozofiei. Multitudinea pozitiilor difE,ritelor curente filozofice privind limba in 
mod qeneral şi semantica în mod particular este uşor vizibilă la Schaff în capitoh:.l 
U!le tratează semantica ca un curent filoofic aparte, oprindu-se la filozofia seman- 
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i ica care a dlscreditat, într-o perioadă, insio! semantica ca stiint.'î re ală. Limba. în 
mod categoric, este obiect de cercetare şi al fIlozofiei. În momentul În care limba 
a ajuns însă să fie considerată sinquru! obiect de cercetare al tiiozoliet a an[,'·ll.t 
lilozofia semantică, ale cărei interpretăn idealiste "pmazitează" -.- după cum spune 
pe drept cuvînt Schaff "pe marea dcsconerire a rolului limbii in (eredijrik 
ştiinţifice" (p. 67). 

Cele trei curente de idei care stau la baza filozofiei semantice sînt: c.ouvcn- 
tionalismul, neopozitivismul şi ahanta neopoz itivisruulur cu pr aqmatismu l, 

Schaff se opreşte mult mei mult, de dala aceasta, absolut motivat, dvÎndi [l 
ve-dere pericolul real al filozofiei semantice idealiste în cercetările legate de limbă, 
i'supra conventionetisrnului si ncopoviti v i-auutui. 

Sustinind cil limba ar ii produsul unor convenţii arbitrare, conventioualiştn 
consideră că dacă alegem o lunbe ',&U alta putem schimba imaginea ce o avc.» 
elfSpt f' lume în functie d« dceCista. Dup[, cum subliniază şi Schaff însă, al1",Jizarca 
unor limbeje ar tiftciale (Iinibeju i surdornutilor. cilrul etc.), elin care reIese il! 'ld,'·· 
\·ăr cClracterul"convenţional'll a dus lei traasferareari()HloU.vat[: Ci. acestor cnl1c"llL:Li 
ibllpfi' limbilor naturale. Dar cc-nvenuonnlismul nu a ţinut cent de aspectul "sen- 
Iii,] al problemei, că limbajele: artificiale ap:H pe fundamentul limbii naturale, (J Sint. 
permanent, tr aductibitc în aceasta, 

Ncopoz itiv işt ii, în loc să considere limba drept unul dintre obiectele de cer- 
cctarc ale filozofiei. o consideră unicul ei obiect de cercetare, ajunqind la 
r ăr ile care au stat la baza nlozof'iei semantice. Este de ajuns să ainin tirn una 
afirmatiile lui Wittqcnstein ._- părintele ncopoxitivismulu! : "l.imdelc Iimb ajulul JTlPi' 
marchează limitele lumii mele" 1. 

Sehaff discută în amănunţlme erorile care au dus la aparitia filozofiei semantic,,, 
şi, ceea ce vom remarca in intreg volumul rui ca fiind o bună metodă şi o. corectă 
atitudine, nu le desfiinţează apriorar: ci le discută, le comentează, aducînd argu- 
mentele necesare in Iavoarca poziţiei sale şi terminind prin a recunoaşte pozitiile 
mai moderate in prezent ale filozofier semantice. 

Este drept insă Ci1 filozofia scmanucă, eri !ieaUl de Schaif, nu este singur') 
ex aqcrarc in cadrul studiilor de scmanttca. Amintind identtttcarea. care a existat 
între semilnticii şi semantică gE'neraIă, autorul precizează că semantica generală 
lCenercJ1 Sornantics] este legatii de scoala americană care a încercat să arate c'i 
tulburările, DU numai cele pslholoqico si biologice ci şi cele sociale, au cauze 
semantolelle şi că prin eliminarea acestor cau,:e -- după cum susţine !(ouybski, 
intemeietorul semanticil cJenerale dispar şi efectele. Criticînd eX(Ijerările sem,);;- 
ticii generale autorul subliniilzil .,,1 ceea ce aceasta are bun, spre deose,bire de con 
ceptile convenţiQnalistc şi neopozitiviste dE exemplu, relatia, dintre limbă şi realitate>. 

Schaff îşi începe a doua parte a lucrdrii, Uneie categorii ale semanUcii, cu dis- 
cu (iije privitoare la Aspectul filozofic al procesului de întelegere între oameni. 
!mparle procesul de comunicare în două. mari categorii: actE' care comunică Hil 
aUUlltlt comportament sau o stare afectivă (posibilă si la animale) şi acle car", 
eomul1lcă o cunoaştere sau o stare a raţiunii, numind-o intelec/iva, spre deose- 
bire de primul fel de comunicare afectivâ. Analizînd problemele pJse de comll· 
nicilre, aub)rul se referă t{,ldeauna !/umuj \a COIllu',lkareil intelccti\'ii, cea l'wi 
rJ.spîndi.tă şi care joacă rolul cel mai important, fiind condiţii'l neccsa-ră d tut'lwr 
rela!iiJor sociale. Scopul intelectiv al cOJllunicilrii, care presupune Înţeleqerca celor 
C(IIIllmiC<l!e şi al cdrei conţinut este inteligibil numai intr··u' context anumit, 
poate realiza, numa.i prin limba cuvintelor, Aceasta, evident, în condiUile unei 
comunÎCăn normale. Deşi Schaff recunoaşte Cd se poate produce comunicare inte- 
kctivă şi cu mijloace extralingvistiee (gestică., de exemplu) acestea sînt oriCUD1 
traductibile în cuvinte, comunicarea intelecth ă fUnd o con,unicare lingvisticd 
prin excelentă. 

Cu un deosebit spirit polemic, Schaff pune faţă în faţă CelE: două concepţii 
despre procesul de comunicare (transcendentalii i ll<tturaEstă), onalizî.ndu-](' şi 

1 Ap. A. Scbaff, Introducere .in semanticc}, Bucureşti, Editura şiiintiJica, 1966, p. 



coinbătindu-Ie în acelaşi tirr p, pereiel. Conceptia Ir ansccudontală (ev indu-si ori- 
ginea în doctrina lui Platon, apoi în misticismul neoplatonic, ier astăzi in diferitele 
variante ale Iretlonallsmutut - Intuittonixrnul lui Bergson şi fellomenologia lui 
Husserl) reduce sau chiar neagă total importanţa comunicării verbale. Ea con- 
sideri'! aspectul imediat al comunicării şi existenţa la baza ei a unei urnun] meta- 
fizice creată de "Eul transccndentel" respectiv, de raţiunea universală la care 
lutr-un fel sau altul participă sau din care fac parte raţiunile individuale. 

Conceptia nsturehstă, dimpotrivă, consideră că posibilitatea comunicării rezultă 
din indentitatea biologică şi mentală a indivizilor şi din Iaptul că aceştia au de-a 
face cu o realitate comună. 

Analizind ambele concepţii, A. Schaff arat'! avantajele netur atismuţui fatil 
de transcendentalism - care nici nu-şi punea problema existenţei unui ,.grup" - 
prin prezenţa relaţiei vorbitor-ascultător, nră a lua însă în discutie problema leqă- 
turilor sociale. 

Vorbind, comuni cînd, omul produce anumite semne sonore de un tip special. 
Cu ajutorul lor comunicarea este posibilă. Aceloraşi semne (evident, in cadrul unui 
sistem dat) vorbitorul şi ascultătorul le dau aceeaşi semnificatie. De aici rezultă 
alte trei probleme importante de cercetare: a semnului, el semnificaţiei şi a functiei 
comunicati ve a· limbii. 

Si in problema analizei semnului autorul se Va referi numai la comunicarea 
intelcctivă Între oameni. "In procesul comunicării semnul are aceeaşi semnificaţie 
pentru indivizii participanţi la comunicare, iar procesul de comunicare constă într-o 
transmitere de semnificaţii cu ajutorul semnelor" (p. 175). Funcţiunea pr inclpală il 
semnului este deci comunicarea: "Semnul funcţionează evident ca mijloc de comu- 
nicare şi în scopurile comumcărit ... El apare aict.; ca reletle" (p, 191)_ 

Semnele sînt împărţite în cadrul tipo ioqiei propuse de Schalf în semne naiurale 
(apar independent de activitatea umană şi apoi sint interpretate de om ca semne: 
tnqheţaree apei) şi semne artificiale (produs al creatiei conştiente a omului). Schaff 
pune în discuţie numai probleme ridicate de semnele artiflcie lc (sau propriu-zise], 
Acestea se împart la rîndul lor în semne verbale (care ocupă primul loc, fiind 
baza procesului de comunicare intr c oameni I şi semne propriu-zise cu expresie 
derivată. Ultimele sînt re irnpărtite de Schaff în semnale şi semne substituiive (pI0- 
pt iu-zise şi simboluri). Deci, pe de o parte am avea semnele artificiale, in cadrul 
cărora locul cel mai important îI ocupă semnele verbale. In afara semnelor verbale, 
semnele ertiflcale propriu-zise cu expresie derivată (semnale şi semne substitutive 
propriu-zase] ocupă un loc Iarq în discuţia dusă de SehafI. Dar concluzia la care 
ajunge autorul -- unica posibilă de altfel - că atit semnalele (lansarea rachetelor, 
sironele etc.) cît şi semnele -ubstltutive (propriu-zise: cifrul, sau simbolurile: bln- 
zoane, steme etc.) este că ele de fapt sînt traductrbile, Întotdeauna şi în mod obli- 
gatoriu/ în semne verbale. 

Caracterul conventional al semnelor artificiale (semnale, simboluri. cifruri, 
coduri etc.) i-a dus pe unii ti lozofi la sustinerea convontionalismulut în cedrul filo- 
zofiei semantice, Dar acestea formează un limbaj traductibil Într-o limbă naturală, d 
semnelor verbale. 

Vom sublima importanţa tipologiei semnelor a lui Schaff punînd-o faţă in faţă 
cu tipcloqia semnelor propusa de Husserl (de altfel discutată de Schaff si combă- 
tută). Acesta împarte semnele în: 1. indicii i Anzeichen} semne naturale şi 2. expresii 
(i.usdtiicke) = semne ertiflciale. Dar În Allzeich.en, li] Hussrrl, sînt cuprinse toate 
snmnalo (deci şi semnale, simboluri) fiind considerate natura le, pe cînd Allsdrucke 
cuprinde numai semnele verbale, considerate expresii. Schaff respinge ideea că numai 
anumite semne sînt expresii, i\dită exr,rimă o idee, au o semnificaţie. Husserl opune 
indIciile - expresiilor, dar, după cum spune Schaff, ambele au semnificaţie, însă 
în procesul de comunica-re, şi Husserl nu le referă la acesta. 

Relaţiile dintre semn şi semnificaţie îşi au un loc larg în lucrarea autorului. 
El discută cele trei teze: as()ciahvismul, dUPă care unui sunet constituit ii cores- 
punde o semnificaţie gqta constituită, oarecum în afarel limbii şi independent de eu, 
o altă teorie după. care la 5emnificajii ddte de-a gdta căutăm sunetele c:orespunzih 
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toarc şi teza susţinută de F. de Saussure care ilustrează arbitrarul legăturii dintre 
sunet şi semnificaţie. 

Problema semnificaţiei (strins legată de cei'! a semnului) îl preocupă pe 
autor în cel mai înalt grad, consacr indu-i cel mai amplu capitol al lucrării: Sem- 
ntiicatto .semntiicaţiet", 

Semnificaţia, ca şi semnul, după cum am văzut, este strîns legată de comu- 
nicare, mai mult chiar, ea apare în contextul unui proces de comunicare. 

Sint enumerate interpretările posibile care pot fi date semnificatiei (capi 
telul se intitulează, după cum am văzut, Semnificaţia "semnificaţiei") avînd aicI 
de-a face .cu o polisemie a termenului ca şi în cazul termenului "semantică". An,s- 
lea ar putra fi, la: rîndul lor, reqrupate: 'iernnificaţie ca obiect real. ca obiect ldedl 
'Sau ca relaţie. Intr-un anumit Sens semnificatia coincide cu obiectul pe care-I denu- 
meşte. Sub grupa semniitcaţiiici in!enţionale autorul discuta teoriile care considera 
sernnlf icaţia ca un obiect ideal sau ca o nr opr ietate lăuntrică a gîndirii. Semnificaţia 
ca relaţie <,ste la rîndul ei subîmpărtttă de autor în relatia Între semne, între semn 
şi obiect, între semn şi activitatea oamenilor şi, ultima, între oameni care comunică cu 
ajutorul semnelor. Un fapt pozitiv al modului de tratare a problemei, în cazu! acesta, 
este separarea semnificatiei ca relaţie între oamenii care comunică de celelalte in- 
terpretări ale semmhcaţiei ca relaţie (de exemplu Între semn şi activitatea provo- 
cată de el) frxindu-si, astfel. punctul de vedere prin discutarea' separată a lor. 
Semnific-atie, după cum arată Schaff, nu poate fi redusă la o relatie între semne. 
nu poate fi nici suprapusă obiectului desemnat si ea nu este nici o entit ato ideali, 
după cum susţinea Husserl. Apare în procesul comunicarii şi reflectă relaţiile dintr« 
oameni. Discutînd despre geneza semnificaţiei. Sehaff precizează: "La baza sem- 
nificaţiei, ca şi la baza procesului de cunoaştere, de reflectare, stă practica social- 
istorică" (p. 291 l. 

In cadrul semanticii ,;-a ţus des orob lcma raportului între semnificatie ::;i 
noţiune. Au fost unii care le-au consideret lucruri deosebite, argumentînd prin con- 
ţinutul mai larg al noţiunii şi prin faptul că aceasta este varia-bilă, pe cînd semni- 
ficatia durează timp îndelungat. Schaff respinge, pe drant cuvînt, acest punct de 
vedere, subliniind că atunci cînd avem de-a face cu notiuni şi semnificaţii de tip 
identic (ştiinţifice sau uzuale) ele coincid: "Dacă o anumită formatiune de qîndtro 
- limbaj o concepem din punct de vedere al procesului dr gîndire sau al-;dui 

de limbaj ... ea apare fie ca nouuno.; fie ca semnificatie il unul cuvint" (p. :l!?L Discutînd aspectul lingvistic al problemei semnificaţiei (Q'll cele trei domenii 
principale după VV. v, O. Oui ne : qr ernuti cu l. al sinonimclor si al varia(i.ihr 
semantice cu Ieqile care le guvernează) Schaff insistă mai ales asupra rolului 
avut de context. Poate că o discutare a teoriei cimourilor semantice (teoria J05t 
Trier) nu ar fi fost inuti lă. Autorul o aminteste doar. trecînd apoi la alte probleme. 

Legătura mdisolubilă semn-semnificaţie, apărute ambele în procesul comuni- 
CUTU intre oameni. ca rezultat al relatiilor acestora, duce, pe planul cerce- 
tării, la analizarea functiunii comunicative a· limbii. Schaff face netă deosebire între 
limbă (sistem de semne verbale) şi limbaj (sistemul semnelor artificaale substitutive}, 
Imparte la rîndul lor limbajele în naturale (mimica, gesturile) şi artificiale [codunlc, 
semnele matematice etc.), Dar şi aici predomină ideea existentă în Întregul volum 
că orice fel de limbaj apare doar pe baza limbii naturale (sonore) şi este traduc- 
tibil în aceasta. 

Deşi se mărturiseşte la sfîrşit că: "Scopul adevărat al acestei cărţi a fost, de 
fapt, să semnaleze unele probleme de cercetare" (p. 384) considerăm pe drept 
cuvînt că Introducere În semantică a lui Adam Schaff Înseamnă mult mai mult 
decit o simplă samnalare, Utilă nu numai în cadrul unei singure discipline ştiin- 
ţifice, nu numai pentru Iinqvlsti, logiciem sau filozofi, ti pentru toti cei preocu- 
pati de problemele limbii, scrisă alert şi cu o excelentă documentere, bine utili- 
zată, cartea lU1 Schaff reuşeşte să pună principalele probleme ridicate de mult dis- 
cutata semantică şi să facă o analiză a diverselor teorii. Deşi cele discutate sînt 
mai mult decît controversate, critica lui Schaff merge spre o adîncire a disc u, 
tiei şi nu spre o elimmare apriorică. Cititorul are astfel satisfacţia unei corespon- 

9 CRITICA ŞI BIBLIOGRAFIE 213 



214 CRITICA ŞI BIBLIOGRAFIE 10 
--_._---_._----_ .. _--- .. _--- ... -----_ .... - 

dcnte între metoda reală de lucru şi declaratia făcută pe parcursul lucrării: ,,0 
critică eficientă trebuie, în primul rind, să preia problema, să arate care sint 
înţelesul şi Jocul ei în sistemul cunoştinţelor noastre" (p 71). 

Jvlarce/a AnloTlaş 

JEAN COHEN, Structute du latiqaqe poetique, Paris, Flammanon, 1966, 

Punctul de plecare al acestui concentrat studiu este oxclusiv lingvistic, mai pre- 
cis -- structuralist, poziţie afirmată de la bun început: "il s'aqit du poeme en vers 
de, langue francuise considere au double niveau phoniquo et scrnantique" (p. 12). 
Sucotind poezia o problemă exclusiv de limbaj, Jean Cohen va defini poetica drept 
"la science du style po6tique": (p. 14). căutînd car er.teri sti ci lo estetice exclusiv 
în domernul formelor lingvistice. Cercetarea sa urmareste dublul aspect (fonic si 
semantic) al stilului poetic, în căutarea unor componente obiective. Este foarte 
adevărat că, într-un asemenea plan, sar ema este mult usur ată, autorului ner ămî- 
nîndu-i altceva de făcut decît raportarea limbajului poetic la limbajul comun, CO])- 
torm ooini ei mai vechi, adoptată şi in studiul de fată, că poezia este îndepărtarea 
(,,('cart") de la norma comună .. Evident, un asemenea unghi SImplifică excesiv pro- 
blema, întrucît valoarea estetică este mult mei complexă, ocupind o arie mult mai 
î.nlinsă decit simpla structurare de formă. Perspectiva structuralistă trebuie deci 
admlsă pe lîngă altele, în chip complementar. Sub această rezervă şi cu prectz.aron 
ci! Jean Cchen stăpîneşte vizibi l melc da aleasă, vom prezcmtcc' foarte succint rezul- 
tatele la care a ajuns, expuse cu o claritate şi cu o logică ce-I domină de la 
inceput pe cititor, cu atît mai mult cu cît autorul respinge şi orice ambiţii normative, 

Sînt urmărito diversele aspccte ale limbajului poetic, considerat pe rînd la 
cele două nivele. La nivelul fonic e analizat versul, care, ca structură f'ono-sementică, 
o definit prin îndepărtarea de la paralelismul normal dintre sunet şi sens, fiind anti- 
qrernetical şi deci antifrază. intr-o situaţie asemănătoare se găseşte şi rima, particu- 
larizată de aceeaşi răsturnare a paralelismului Iono-semanttc, întîlnit şi in cazul 
aliter atrci şi al metrului. Toate aceste Iepte îi dau motiv autorului să conchidă că, 
În ansamblu, versrttcatia are o functie negativă: "sa norme est J'antinormo du 
j<lllgage courant" (p. 88). 

O atentie mai mare este acordată nivelului semantic, dezvoltat pe parcursul 
a n ei capitole. Cel dintii, w;,crvat prcdicatlei. dezbate chestiuni referitoare mai 
ales la forma epitetică, conchizînd posibiht.ate a delirnitărfi poeziei de proză numai 
prin prisma expresiei, neqlijind diferenţele de continut (afirmaţie la cnro sub- 
scriem, sub rezerva susemintttă]. Al doilea capitol se opreşte asupra detern;inaţiei, 
alegînd tot epitetul, privit din dubla perspectivă a redundanţei şi a nepertincnţci. 
CCiflcluzia: poezia se îndepărtează tot mai mult de proză. Cel de al treilea capitol 
ilrE' în vedere coordonarea, domeniu în care teza Îndepărtării 9ăseşte noi argu- 
mente, întăritE' şi de capitolul nrmiitor, ce studiaZd ordil1ca cuvintelor în limbajul 
poetic. 

In sfîrşit, ultimul capitol, dedicat funcţiei poetice, stăruie asupra cara-derului 
!-ntradoxal al "figurh", reluind o idee expusă ;ii mai înainte, potrivit căre.ia. meta- 
fora constituie cel de al doilea "timp" al oricărei "figuri", stabilind trecerea de la 
dellotativ la conotativ. Acelaşi principiu formalist e socotit ca alcătuind fundamen- 
tu) tuturor "figunlor" poetice. 
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Afară de unele teze, ce pot suscita oricînd discuţii (cum ar fi "poezia lucru- 
rilor"), cartea lui Jcan Cohen deschide drumul unor cercetări fructuoase pe ace- 
eaşi linie structuralistă, sugerate de numeroasele ipoteze foarte interesante puse 
in circulaţie de volumul prezentat acum. 

Dan .Mdnucă 

DADA, Bine tttet at isctic Dokumentaiion, her ausqeqebon von Richard Huel- 
senbeck, Rohwolt Ver laq, Hamburq, 

Prin pIefaţa lui R: Huelsenber.k, în qr ijitor ul acestei editii, se aduce din HOU 
l-i cunoştinţa, cititorului că Ionornanul Dada nu ar putea fi e xpllcat în mod iute- 
]igibil, deo sre ce ar fi un mod de existont.i acarte; el ar fi dFscoperit in viaţă ,,ViI- 
loarea zero" şi, latent, ar mai dăinui în contemporaneitate ca promotor al .Jratlo- 
nalismului creaior". De asemenea, se afirmă că denumirea fenomenului nu apar- 
ţine lui Tzara, ci lui Huelsenbeck. care, în căutarea unui nume pentru o cîntă- 
reată. ar fi găsit acest cuvînt, in 1916, într-un dicţionar Larousse. Fără a fi comentate, 
,,in! relatate demonstraţiile- "antiburgheze" de la Zi.irich şi Berlin, andicindu-se New 
York-ul drept un centru predadaist. Parisul, cu un dadaism "analitic" (Tzera, Ianco), 
ar fi antipodul dadaisruului "sintetic" din Berlin (Huclscnbock, Scbwitters etc.) Pre- 
cumpăneşte în prezentare d adaismul german care este conceput ca un antidot împo- 
triva expr esionisrnuhn (inexplicabilă rămîne atunci includer ea în volum a lir ici i 
expr esroniste a lui Goll). La acestea se reduce, cu aproximaţie, prefata lui Huel- 
senbeck, strălucitoare in expunerea unei multitudini de fapte diverse, dar lăsînd 
pe seama specialiştilor interpretările. 

Urmează documentatia, grupată in patru capitole. Primul Însumează mani- 
feste şi pamflete, multe dar inegal selectate: lîngă texte neconcludente, apărute în 
parte după 1945, cum ar fi Actul creator al lui Duchernp, Dadaisiilu/ lui Emmy Hen- nings, se gilsesc manifcstele mi litante ale lui Huelsenbeck, Tz ar a Yce pledează p011lru 
conceptia evolutivă a artei, care, inevitabil, ar duce la neqativismul de tip Dada. 
Din alte pagini, cititorul află despre "genurile" artistice noi ("poesie gymnastiqueU, 
"bruHlste", "simultane"), despre influenţa Iutur lstului Marmetti. Reqr etărn însă lipsa 
din antologie a unor pagini reprezentative ale antidadaiştilor. 

Capitolele al dorlaa şi al treilea, cu texte de proză şi lirică dadaistă, sînt în 
qerier al bine întocmite. Ele includ opere timpurii ale suprarcalistilor francezi (Breton, 
Ar aqon, Cocteau, Sour ault}, ineditele unor artişti cunoscuţi (Picabi a, Arp, Duchamp, 
Schwittcr s). Se remarcă suprapunerea artelor, ca trăsătură a preocupărilor Dadu, 
Arte plastică Împrumută metodele ei artei literelor. Sensul logic fiind permanent 
dcyalorizat, colajul şi constnlCtJvismul primitiv iau locul poeziei, iar tehnica ma5e- 
!tilor - locul artei de a povesti. 

Ultimul capItol, Porirele, autoportrete, este mai slab închegat. Afară de 
prezentările lui Seuphor (despre Marcel lanco) şi Jean Cassou (despre Tzara), se 
întîlneşte doar o colectie de leptp mărunte, de aprecieri lw,eernnificative; liP,i'c'SC 
,;intezele, aprecierile Întemeiate. . 

Bibliografia anexată este bogată, sistematlzatii şi bine aleasă, Nu apare Însii 
un t'pendlce, în care să fiQ tratat fiecare autor, cu bibliografia şi opera', cum s-a 
procedat la antologia expTE;sionistă IVicnschheitsr1ămmewng, a aceleeaşi edituri. 

Ar fi fost binp, de aSQmenea, dacă în volum s-ar fi cuprins reproducerile unor 
artişti (Pic abia, Grosz, Ianco). 
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Documentaţia este cuprinzătoare, insumind multe texte putin cunoscute, sau 
chiar necunoscute; în acelaşi timp însă, ea este şi unilaterală, purtind amprenta 
editorului, legat prea personal de mişcarea dadaistă. 

Horsi-Helqe Fasse! 

JACQUES BOUSQUET, Les theme3 au rev e dans la tittârcia:« lOmantique [Ftnn- 
ce, /uiqlcterre, Allemoune). Esso: sur la naissannce el levulution des imaqes, Dirlier, 
Paris, 1964, 656 p, 

Masivul studiu istoric consacrat de .Iacques Bousquet temelor romantice ale 
visului are, desigur, de înfruntat în cunoscuta exegeză a lui Albert Beguin L'âme 
romantique el le teve, termen de comparaţie la care trimite in primul rind obiectul 
apropiat al cercetării, o operă de autoritate fată de care se delimitează specificul 
şi, implicit, valoarea noii contributii la studierea romantismului european, 

Intentia autorului şi metoda, organizarea chiar, a Iucrărri se disting net de cele 
de la baza celebrului eseu al lui Bequin (ceracterizet în primul rînd prin punctul 
de vedere strict comper atist al urmăririi raporturilor mtre două mari literaturi euro- 
pene: cea germană şi cea franceză, depăşit însă prin puterea interpretativă il auto- 
rului care disecind analitic materialul oferit de litcr aturile respective se ridică pînă 
la reconstituirea fizionomiei lăuntrice a "sufletului romantic", definit, în ciuda unor 
edesea certe amprente psihanahste, în mod magistral). 

Nimic din toate acestea în vasta "teză" a lui Jacques Bousquet, care însăişi 
are meritele ei, dar şi limite ce-i sînt proprii. 

Autorul porneşte de la intentia de a reahza un început de istorie a imaginatiei 
pc terenul restrîns al imaginilor visului, considerate aşa cum au fost ele "atestate" 
in paginile operelor literarr-, alE- romanticilor in deosebi; metodologie, efortul său 
tinde să ofere un "exemplu pentru istorie considerată ca ştiinţă exactă" (p. 9). 
E vorba însă de o istorne a imaginaţiei care se limitează la sinqurele puncte de 
plecare certe, imaginile onirice pătrunse in textul literar, rezistînd oricărei tentaţii 
de a reconstitui procesul Interior al cărui rezultat este imaginea fixată în "visul 
povestit". 

Astfel stînd lucrurile, eseul istoric al lui Bousquat vizează descifrarea prin 
cronoloqizare şi clusifacare a sens ului în care a evoluat imaginaţia onirică, văzută 
ca zonă privrleqiată, de hotar Între "veghe" (veiUe) si "somn" (sommeil), ca dome- 
niu al acelui "altceva" decit realitatea vieţii conştiente, dar delimitat şi de "produ- 
sul Inconstientului" cu care-I identifică psihanalize. Raportul specific dintre inter- 
pretare şi material îşi are sursa. în ambitia mărturisttă a' autorului de a degaja prin 
sistematiznre cronologică şi tematică legile, sensul Iundamental al unei evolutii 
istorice. Concluziile lucrării sînt implicate de aceea în chiar structura ei, in organi- 
zarea mater ielului, ceea ce expltcă impresia de factologie pe care o face uneori 
Acumularea de citate şi referiri, de "exemple", argumente "materiale" etc. 

Istoria imaginilor onirice se deschide cu cercetarea, încă în Intt oducete, după 
cele două capitole consacrate metodei şi obiectului (Proieqomene« a un.c Iiistotte de 
i'imaginathn şi Reve reve ei reve raconte), a evolutiei temclor visulut în litera- 
tura anterioară romantismului (Les thimes du reve avanl le wmantisme). 

Prima parte a lucrării (250 p.) este în Întregime ocupată de studierea proce- 
sului de Iaicizare evolutivă a celor două mari teme onirrco (tema paradisului cu Iili- 
aţi a : paradis _. cer - grădină -- natură şi, respectiv, tema infernului cu filiaţia: 
infern, neant -- subteran -- oraş) de-a lungul UIlUl secol (1750-1850) de inflorire 
it romantismului, in vreme ce a doua parte urmăreşte, cu o densitate a interpre- 
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tării şi a sintezei sporită, "visele celui de al doilea romentlsm" (Les reves du second 
romcnnsme), delimitat în timp pe parcursul unui alt secol (1850-1950). Interesul 
teoretic al lucrării creşte considerabil in această a doua parte a ei (aproape 300 p.), 
în care capitole ca Siructure geIlerale du ,re ve moderne, Le bizarte, La Ioqique du reve 
şi Du svtnboie reliqieux a la cotnpuraisoii romentique aduc pretioase contributii la 
defmirca sub raportul structurii şi al expresiei, a unghiului de receptare a lumii 
caracteristic simbolismului, supr areallsuiulut şi cxistentielismului. 

Cadrul şi atmosfera, motivele absurdului şi procedeele de realizare a bizarulul, 
loqica specială a visului, implicatiile filozofice ale comparatiei literare converg spre 
definirea complexă a spiritului literaturii moderne, descifrat în contururile visului 
modern. J. Bousquet îşi sprijini} fiecare concluzie pe o armătură. analitică şi fap- 
tică solidă. Chiar acele idei scăpărătoare (care nu lipsesc, dar cărore. autorul nu le 
înaltă piedestale) constituind ele însele nucleul virtual al unor eseuri independente 
Ica de plldă observaţie subtilă, fundamentală, conform căreia "La decouverto capi- 
tale de reve moderne est I'utihsation de son absurdite merne pour se donner uns 
structure" (p. 371) sau relaţiile stabilite intre simbolistica corespondenţelor de sursă 
swedenborgiană şi dialectica lui Hegel sint pregătite printr-un îndelung examen 
al faptelor, cu o supunere la obiect care evită întotdeauna speculaţia. 

E greu de precizat cărei categorii de lucrări din domeniul cercetării literare 
i se integrează contributia lui J. Bousquet. Istoria, dar şi critica literară, estetica 
Si teoria literaturii, dar şi stilistica sau literatura comparată şi-ar putea-o reven- 
dica în egală măsură. Dacă există totuşi o perspectivă care predomină e cea il 
istoricului literar. şi aceasta pentru că lucrarea este, în concepţia autorului însuşi, 
un "prim pas" în realizarea unoi istorii ,1 imaginatiei, capitol, la rîndu-i, al unei 
complexe istorii a umanită ţil, 

Efortul autorului este de a elabora o metodă nouă, care să apropie istoria 
de ştiinţele exacte şi chiar dacă pledoaria pentru "maternatizarea" disciplinelor 
istorice, umanistice nu este prea convingătoare, ier ralierea la concepţiile unor 
sociologi şi istorici ca Michael Kalecki, Jean Chevalier sau P. A. Sorkin (p. 11 s.q.j, 
adepti ai aplicării metodelor statistice sau a teoriei oscilatorilor În istorie, exprimă 
tendinta de solutionare, în afara dialecticii merxistc, a problemei Ieqitătii feno- 
menelor istorice, încercarea autorului de a semnala statistic sensul evoluţiei istorice, 
ca şi strădania de fructificare a experientei lingvisticii istorrce în elaborarea Ima- 

ginilor onirice, capitol al isteriei imaginaţiei ("fenomenul cel mţii apropiat de lim- baj") şi mai ales descifrarea, prin clasarea şi cronologizarea meterielulul de imagini, 
a sensului evolutiei, a "legilor acesteia" sînt merite remarcabile. Consecvenţă meto- 
dică vădeşte refuzul permanent al autorului de a evita problemele "spinoase", ca, 
de pildă, definirea "adevărului" în materie de experien ţă onirică în ecuatia: vl'>- 
rite - originalite (criteriul ongina1ităţii, al ineditului). 

Lucrare de o mare densitate faptică, utilă etit ca instrument de lucru, ca punct 
de plecare în interpretări speoiele pe baza sistametlzărri unui bogat material, cît 
şi ca descifrare a sensulul evoluţiei istorice, care alătură romantismului ascendenta 
şi descendenta sa, cercetarea consacrată de J. Bousquet teme lor visului În literatura 
romantică, chiar dacă se dovedeşte a fi o lectură nu lipsită de dificultăţi. îşi adauqă 
şi meritul de a prefera conturului rotund, împlinit al răspunsurilor la toate întrebările 
peisajul colturos al problemelor numai parţial rezolvate. Este ceea ce dă acestei 
opere -- şantier acel caracter deschis de care autorul vorbeşte aspirind la efortul 
colectiv de elaborare a istoriei umanrtătll, dm al cărei capitol referitor la evoluţia 
imaginaţiei contribuţia sa rămîne un "prim pa-s" remarcabil. 

Stănuţa Creţu 


