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LIVIURUSU,\/jziunealumii Îl! poezia noastră papU/ară.De la lesemnareIa
acţiunecreatoare,Editurapentru literatură,Bucureşti,1967,Studii de folclor,i31p.
Intre putinelestudii de acest fel. incercarealui LiviuRusuabordeazăuna din
problemeleesenjJdie,deprofunzimeale creaţieinoastre populare,vizind conceptie
desprelume a poporuluireflectatăîn poeziasa. Punctulde vder€ prin prisma caruia discută autorul această dificilă problemăeste cel filozofic-estetic
şi în mai
mică măsură şi psihologic,profesorulclujean nedesmlnţindu-sl
Iormatraspirituală
de esteticlen,filozof şi psiholog,evidentă în lucrările enterioere: lAi sens. de
l'existencedans 1a.poesic,ooputau
e IOllmaine,Paris, 1935, 'EssaisuTla creation
artistiqtie,Paris, 1935şi Esteticapoezieilirice, Cluj, 1937.
Subtitlulstudiuluisintetizeazăcele două coordonateale conceptieidespre
lumevăzute de LiviuRusi!ca elementeale unui proces evolutiv"de la reemnare
Ia 2,ctiunecreatoare".Pentru ilustrarea acestor două atitudini de viaţă, considerate fundamentale,
este cercetatun Intinsmaterialfaptle,selectatcu gust şi' minutiozitet«
diverse
şi specii,
cu Intentia
deFără.
a cuprinde
o iQ
perie
cit mai largă
din caredin
să se
poatăgenuri
desprinde
o viziune
sintetică.
să. aducă
interpretare
inedltă Ituroducereadezvoltăaspectelesociologiceale problemei; literaturapopulară
ca formăde expresiea conştiinţeisocialeva reda stările,de Iapt ale existenţeisociala
şi. ca reflex'al acesteia,ideile pe care şi le formeazăpoporuldespre accastătexistc'nt&.PreambululSOCIOlogic
ar părea prea iusistent.tcomentet,
dacă autorul n-ur
urmăriprin accentuarealui revizuireaunei conceptii'proprii exprimatăîn lucrarea
mai veche consacratăproblemeitare l-a pasionat_.: sensul existenteiîn poezia
popularăromană.Absoluttzeroa
resemnăriica trăsătură.maclerizantăpentruîntreaga
concepţiede viaţă a poporuluinostru i se pare lui LiVlURusu O teză depăşită.
O cercetaresimilarăîntreprinsădeC. 1. Gvlianîn urmă cu zece eni dsspro
Sensutvietii în folclorulromânescfăcea apologiaoptimismului
concepţieide vietă
a poporuluinostru în ciuda vltreclciconditiilorsociale.
Intre cele două pozitii extremeatttudincelui LiviuRusuîn studiulde Iată se
vrea condliantiL
In noua interpretarea autorului,resemnareaou mai este proclamatădrept
trăxăturănaţională;specifică,avînd În vedere de astă dată şi elementeledinamice
multrplo.Trăsăturăcondiţionată,
istoric,resemnarea.
este.văzutăca un fundalîn care
germeniidmamicideterminăatitudini active si constructive:"Dm sinul marelui
'ans.amblual poezieinoastre popularevom căuta să descifrămfirul dinamiccare
vădeşte
alături
Ciresemnărrto viziuneTuminoasăa actiunii
creatoare"
'. de viziuneaîntunecoasă
<
1 Introducer
c. p. 6·-7.
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Viziunealumiiin poezrenoastrăpopularăapare ca o imaqmevastă a viziunii
existenţei,a sensulu]vieţii pe care şi-a format-opoporulnostru.In ansmblu,ea
este o viziunesintetică,compusă,insă, din trei atitudinidiferenţialeîn evoluţiaspiritualitătiipoporului.nostru şi reprezentîndîn concepţialui Liviu Rusu trei tipuri
de comportamentsocial: "homo contemplativus",
"homo a.ctivus'·,"homo constructivus",
Poezia populară lirică, epicăşi rituală furnizeazăcercetător
ului argumente
care să dovedeascăexistenta tipului investigat.Atitudineacontemplativăeste
desprinsădin viziuneametaforicăa celor două balade populare,creeni de înaltă
ţinută artisti.::;ă
l'1ioriţaşiCiobănaşul.Din nou controversatul
motivrmorîticprilejuieşte autoruluio lungă incursiuneIstorrcăîn interpretăriledate acestuia,problemă
tratată ampluîn monografialui AdrianFochi(Miqri/a,Tipologie,Circulaţie.Geneză.
Texte,EdituraAcademiei,1964).
Ce aduce nou interpretarealui Liviu Rusu decît reactualizareavechii teze a
resemnăriiprintr-onouă interpretaresocială a ei? Analizaîntreprinsăde autorul
studiuluiMioIiţeiacordă conrhctuluiepic valoare de motivcheie, deşi este vorba
în primulrînd de o creatie prin excelenţălirică.
Din excesde rationalisra,din tendinţade a accentuaîn psrmenenţăca preponderent cadrul social propriu-zis,Liviu Rusu caută cu prea multă insistentăcreaţii
"reflexeindirecteale vitreqieisociale"din care să desprindăo atitudinecontemplativă.Exemplulvizat de unii recenzenţlni se pare semnificativ;motivuluiArndriLăturtureaicunoscutşi la a-ltepopoare,exegetulîi dă valoarede simbolsocial.
Interpretareajalei turtureleica sintetizîndsensul întregiivieti a poporuluichinuit
ni se pare ..generalţzatoare.Concluziilepărţii întîi sînt succinte: omul este
privit numaiîn functiede forţeleîn fata căroradestinulîl supuneinavatabll,
Motivareasocialăa atitudiniiresemnărriÎn concepţiapopularădă un sens nou
vechiiteze a lui LiviuRusu,dar lasă să se întrevadă,credem,convingereairriţială
a autoruluică aceasta este baza vrziuntidespre lume în poezianoastră populară.
Oareceredescriptivism
nu lipseştelucrării.Obiecţiase referă la structurainsăşia CăI"tiicompl1să
din relatări amănunţite,repovestiri,rezumateale diferitelor
poeziipopulare.Relatareape scurt CIconţinutuluiposztllorpopulare,menităa oferi
puncta.de reper necesareîn analiză,este mai putrnutilă prin repetare: de exemplu
pentru continutulbaladeiBalaurulvezi paginile48 şi 119.Cîntecelehaiduceştlşi
cînteceleistoricerelevă atitudmiactive.Viziuneaîntunecoasăa existenţeieste luminată de acUune.Descifr
area sensuluisocial se întrevedecu mai mare uşurinţăîn
baladelehaiduceşti.Exegetulocoleşteîn analizaa-cestoraorice încercarede COlDparativism,atenţiasa .fiindretinuta exclusivde tipul etnic autohton,
Unei capodopereca TomaAliIlJoş,reprezentativăşi ea pentru conceptiadespre viată reflectatăin poeziapopulară,i se acordăo tratare distinctă.analizafăcîndu-se.veriantelcelei mai realizateartistic.
Bine conftqurateste tabloulffillnciloragricoleîn eate aspecteledinamicese
diferenţiazădupă specificulmuncli: "dinamIcavieţii păstorestt","dinamicavieţii
plugăreşti".Originalitateainterpretăriilui Liviu Rususe defineşteîn luarea de pozrţie fată de cunoscutateorie a lui Ovid Densusianu
: preamărtreaprimăveriiîn
poezianoastrăpopularănu i se pare autoruluistudiuluide fată un motivde origi'1e
exclusivpăstoreasc. In cintareaprimăveriivede identificareapoporuluicu natura,
"cu procesulactivdin ea".
Predilecţiapentru descifrareasociologicăa simbolunJorrevin.eîn interpretarea mituriloI'legate de datini.Atmosferade animaţiedin finalulPluguşoruluiîi sugereazălui LiviuRllSU"o viziunezglobie",ceea ce ar 1a creaţieiamitite o tonalitilt
.opti.n1istăîn
ciuda
nea-junsurilor
întîmpinate
dirrelementeatestă
partea naturii.Dmamica
rii trădează
optimisml,ll
tinereSc
al \'ieţii.
Toaleaceste
existenţaiubiUJ;Hl1
"homoactivus".
Dar acţiuneaduce şi la crealie. Meşterul1'vlatlOle
este un "homoconstructi'"liS",idealulomuluicreator.
CelQrtrei ahtudiniîntruchipateîn cele trei tipuri ae comportament
uman şi
social le corE!!'punde
o ierarhizarevalorkă a sentimentelorexprill'late:resemnarea
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Inactlvădin Mioriţaevolueazăspre dinamismulointecelorhaiduceşti,iar de aici
trcepta supremăeste idealulcreator.In concepţialui LiviuRusu cele trei viziuni
nu se presupun,ci recompunevolutivo viziunesintetică,de ansamblu.
Acumulareaunui vast matemali1ustrativ,seleclarealui din cele mai valoroase colectiicu un gust revalatoriupentru formaţiaestetică a exeqetului,claritatea expuneriişi comentămmaterialului,ceea ce nu exclude descnptrvrsmul,
pe
alocuri,din excesuldidactidst al autorului,sînt merite mdubitabi
ls ale studiului
lui LiviuRusu.Nu i se poate contestaautoruluinici încercarea.dea se menţine
Jn limiteleunui sistemesteticpropriu.Punctulde vedere estetic este al celur care
în Eseu asupra creatiei artistice se proclarnasepartizanulunei estetic; dinamice.
Ideeacă operade artă rezultădintr-oatitudineprin care se relevă sub formaviziunii lunni sensul profundal existenteieste aplicată şi creaţiei populare.Dacă în
eseul citat LiviuRusu Încercasesă .caracterizezetipurile de artă după felul atitudinilorcu care creatorulreactioneazăfaţă de existenţă,în studiul recent printr-o
frecventăraportare la cadrul SOCIal
al existenteiîncearcă să desprindăviziunea
lumii reflectatăîn poeziapopularădin atitudinilecreatorului.
popularfaţă de propria-i existenţăcondiţionatăsocial şi astoric,
Au rămasîn afara analizeicercetatoruluielementelenaturii,elementede cosmogoniefolclorică,de psihologieindividuală,cu sensurilelor legate de dinamica
vieţii interioareşi a celei exterioare.
Dată fiind dificultateaproblemeiabordate şi contrtbuţiilevaloroasepe care
le aducelucrarealui LiviuRusuîn interpretareaei,meritul studiuluidiscutatpentru cunoastereaîn adîncimeil' spiritunlitătiipoporuluinostru prin încercareade
interpretarefilozoficăa creatieipopulareeste cu atît mai mare.
LuciuHopu

CONSTANTIN
CIOPRAGA,
MihailSadoveanu,
Edituratineretului.Bucureşti,1966,
ZiS p.
j
Scducătoarepentru orice istoricliterar,opera sadovenianăil:fost şi este poate
cea mai dificilăpiatră de încercerea unei înzestrărlcritice.Pentru a o cuprinde
în toată amploareaşi diversitateael e nevoiede un efort asemenicelui depus de
un călătorcare, dornicde a îmbrăţişacu privirea-o privelişteunică,năzuieştemereu
rnai sus, acolounde.în aerul tare al înălţimilor,
respiratia se pierde.Dar efortulsi
riscurtlesînt răsplătitecu prisosinţă.Va fî întotdeaunao datoriede cinstea istoriei
noastre hterare ·şi un titlu de prestigiutotodată - Încercareade il: cuprinde
opera sadovenienăîn vaste panourisintetice.Articole,studii, eseuri s-au străduit.
ele-a lungulvremii,să captezeesenţelerare ale acestei creetii unice în felul el.
Ineqale,nedreptesau doar oneste,multedintre ele au făcut să se confirmedificultetca acestuiact exegetic,prestigiossăvîrşit de nu multe personalităţiale istoriei
noastreliterare.Am numitpe un Ibrăileanu,Călinescu,Ralea.Vianu.Monoqreflfle,
însă, nu au fost multăvreme abordate; acumulăriîndelungateşi,' unele dintre ele,
substanţiale,le pregăteauapariţia.Nici una, fireşte,cu ve1eităţiexhaustlve."Ca şi
Eminescu,Sadoveanunu va fi niciodatăun subiectepuizat",
Verificatautor de izbutite monoqrant(C. Hogaş,G. Tcpîrceanu],criticul şi
istoriculliterar Const,Clopraqane călăuzeşteşi el,prin noua sa realizare,în universul unei opere ce va forma,de .altfel,obiectulunei viitoare lucrări,de proportii mal ample.
Cu toată reverenta din preambul(lVloment
tettospeciiv]în fata Cercetărilor
anterioareconsacratecreaţieilui Sadoveanu,monografiae o lucrare ncdependentă,
Cu deplinăîncredereîn virtuulevoperative
ilie instrumentului
său analitic,C. Cio-
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praga nu .are,ohsesia citatuluicritic adjuv<mt.·
Referindu-nela protilulei,cartea
.e. în primulrînd, o lucrarede analiză.O.analizădoctă,Mcutăcu acribie,pe text,
condusăde bun qust, eleganţă.şi echilibru,în care erudiţiae animatăuneoride o
uşoară dispoziţiehrică subtextuală.Riscunlehazarduluicritic sînt precauteyitate.
Orice observaţie-se cuvinea fi ,arglţmentată,
fiind Învăluităîn plasa unor fine demonstr
aţiivTn acest sens, incredereadeplinăîn elocventacitatuluisadovenienduce,
şi ea, la bune rezultate.O viitoarelucrare-promisă,
de altfel - va. putea să frucHEn, încă multe din pretioaselesugestiidegajateaici, dispurrîndu-Ie
în mai ample
sinteze,la care însă.nu se poate ajunqe,.subliniază
monqgraful,
fără o serie de operaţii
enalltice
prolunlnurc
"Analiza
probează
cît.emană
de riscant
să vorbeşti
deJa"d
un
Sadoveanu
dintr-o
bucată...Şi
cuvîntul
şi tăcerea
la el eefluvii
ce nu se
captate lesne. Fiecare lectură adaugă ceva interpretăriianterioare".Ne întîmpina
Însă şi aioi, rod al minuţieienaltttce,destule formulărisinteticecare vădesc în
istoricun fin posesoral expresieiplastice,echilibrete,cu o aură densă de erudiţie,
ce şliesă.illcastrezeo formularecfIltică,pentrua o face memorabilă.
Carteaeste închinatălui Sadoveanu.Nimeninu-şi va închipuiînsă că e vorba
de o .bioqrefie
..a, scriitorului.Vi.at.aacestui aed al neamuluinostru a intrat în eternitate prin opera sa. "in înţelepciuneaşi liniştealui NicoarăPotcoavăSadoveanu
a încorporato parte carecterisucădin proprie-ipersonalitate,din fondulsău intim",'
Monografianu e, de fapt, - şi nici nu urmăreşte- nici o biografiea operei.'Si
nu e încă o fi]ozofie a ei.
Refuzîndu-siangajarea efectivă, stilul este îndeobşteobiectiv,deteşat, Perceptia istoricului€Oaproapeexclusivintelectuală.AcornodăriC];1respiratiaoperei
capătă un sens accentuatevocator.Opera.insăsieste Iăsată cîteodatăsă .se destăinuie,.după cummărturiiedificatoarea'le scriitoruluisînt oportunconvocate.
Firesc,coloanavertebralaa studiuluimonografieO constituiedevenireu.
operei.
"b'olqtia logicăde la înregistrarea,
plastică,VIZuală"
la incorporar.ea
lucrurilorintr-o
filosofical cărei.miez e dragosteade oameni".Evolutiaspre ,reflexivItate
a creatorului constituieaccentulsău principal.
Bineînţeles,
perspectivaevolutivă nu ,e permanentă.Analiza,s-o numimstetica,
stăpînă pe..tehnica decupajului,defalci!panoramaîn tablouri.Cuvîntultablou reYine.dealtfel, în cursulexpunerii,.
cu mare frecvenţă.făcîndu,şiloc ŞI într-untitlu
de cq:pitol.
Ai senzaţiacă te afli într-o selectăpinacotecă.Un ghid de aleasă c1,lltură te conducemăiestritprintrecele mai izj)utitepînze,numind,acolounde se Impune/ capodopera.Comentariul,plin de pondere,e sobru, concis.Monografia12,
structural,uncomeritariude frumoasăţinută.Să ne oprimo clipă în fata uuui astfd
de tablou.Com.entanu!
nUse lasă multaşteptat: "fntr-unpeisaj lorid (fvlerglnd
spre
HÎIlău)se zăreşte,izolaţăde secerători,
"o momiie".
De aproapescena se prt=cizează:
e
episodde torturădaJitescă(.. ;) Fizionomie
deplorabilă(.. .)" ş.a.m.d.
COnceptia
cilpitolelorlucrării (. unitqră: o delirmtaresugestivăa coordonatelor maj.ore<iletemei luate în discuti.e(criteriulmonografieit'ste unul tematic)e
uccedată de elocventeilustrărl şi, în final. de concluziidbtincte, fixînd atitudini
şi ipostazeflţudamentale.
Atitudiniumaneşi esteticese .şi intituleazăunul dir,tre
capitole,.
Cll .o factură sintetIcă,ce îşi propunesi! defineascăspec:ificul,onginalitCit(Uoperei sadovenieneîn etapele devenirii.ei. In genere se poate afirma că
llluHepasaje lasă o impresiede densitate,argumentatia(Jravitîndîn jurul unor
observaţiiesenţlale,a unor.idei - nucleu.,- cum este, pentru a,da un exemplu,
acei1formularedil1.capitolulPerspectiveILl(ale;"CUmasca'lui de filosofliniştit,
Sadoveai:)ll
e unul din PlaTiirevoltati ai literatuni nqastre"- şi numai arareori
elesrriptivismule
preferatsentinteifermede valoare(v.1prezentareaop.erelorMltlea
COcorsau Aventură.in lunca Dunării).Tablourilede mică'provine1esînt cercetate
cu ochi de pătrunzătorsociolog...Ideeacă în miculoraş de provincienu se întîmpla.nimictrebuieprivităca .o simplăIronie.Se destrămao lume şi se închegaalta,
lăsînd loc altor rela;ţiisociale".Viziuneascriitoruluise eristalizeazăîntr-oatitudine: "SacJ,ove.anu
are fată de natură echilibrulclasicilor,dar nu şi detaşarea.lor",
Conexă,IdeeacOllluniuni,i
osmoticea scriitorulnicu nqt:trapreia, de .fapt,o mă.rtu-
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risir« de credinţăa scriitoruluiînsuşi.Aici, la capitoluldespre Natura- prezentă
muttiplăe locul,mai multca oriunde,a se vorbi desprepoeziasadovcnlană,cu 111("1e1>11e
transpoziţii,scrutatăîn spiritulparcă al unei poeticibaudelauiene:"Totul.'
concretşi totul ireal, gratie sistemuluieleImaginiintercomunicante:
culorilara-diazrl
sunete,suneteleevocă o atmosferă,atmosferao lume unică În felul el". Timbrul
poetical poezieilui Sadoveanuse constrtule,astfel,ca un Ialtmotival cărţii,solicitat
.- trebuie spus - pînă in praqul dcuionetiză
rii ("obişlluitapoezie sadovcniană"].
Daciipoezia sadoveruanăe una din dimensiunilemonografiei,viziuneatrecutului
(retroviziunea),
generîndo densă melancolieil istoriei,adesea la contir.elerealului
cu legenda,este o altă coordonată(cap.lritocu
ceri în istorie,IIi/reistorieşi leqenâă].
Cu necesitaterevin aici şi unele distinctiice s-au mai făcut. Creatoral roruanului
istoricla-noi, Sadoveanunu e, de fapt, un romancier,ci un rapsod.PoateIncidental,
unele asertiuniau un sunet călinescian.Sadoveanue un creator de arhetiput
i. "In
orice ipostazăar apărea,unul reproduceJE'sticulaţl'a
şi psihologiatuturor,psiholoqra
Iund a grupului".
Cu pondereredusă,mai ales sub raport valoric,în contextulîntregii.opere,
tema războiului,a armatei(cap.Reilecţiigrave: armata,războiul),precumşi incerc.ărrlede romancitadin(cap. lmre hotareleoraşului)cunosc,corespunzător,
o triltare succintă.
Eliberatd(: o anumecoerciţiei'J spirituluididactic,apărut o clipă la orizont
(se aminteşteîn cîteva rînduri de lecţia lui Sadoveanu),capitolulfinal urmăreşte
să proiectezemaiestuo
asa figurăa scriitoruluipe ecranulunivorsalltăţii.(El"se apropie mai mult de tipul Tolstoi,fiind solicitatde mişcareaneostenitădin natură, ca
ŞI de patimileoamenilor"),
propunindu-ttotodatălocul, cum se spune, în peisajul
literaturiinoastre.interesantăşi demnăde retinut este apropiereacare se face între
Ennnescuşi Sadoveanu.Operelecelor doi scriitorimoldovenisint, sub anumiteaspecte, afine. Argumentatiamonoqretulut,il cărui sensibilitatea înregistratconsonante, se menţineîncă la scara sugestie.i:"ca l Eminescu,Sadoveanunu reconstiture. ci evocă,de aceea sensibilitateaplasticănu duce la pitoresculîn; sine, ci la
sugestie".Păşim cu aceastaîn terenulfertil al stilisticii.C. Ciopragae 1;iun atent
stilist. ştiindsă mînuiascăcu tact chiar rmjloaceleunei suhdiscipline
nu Întotdeauna
concludente,cum este statisticalingvistică,
Cumva fi reieşit din cele spusepînă acum,o velcitatede primordin a monografieio constituiecomperutivisrnul.
Eruditlecoloreazămai fiecarepaqtnă,voluptatea asociativăa autorului,uneori deconcertantă(Sadoveanuar fI "un narator cu
rădăciniÎn picturanarativăa Renaşteriiitaliene"),captivînd,în hedonismulei cult,
cluer atunci cînd, cum se mai Întîmplă,amprentalivrescă este apăsată excesiv.
Cuprinzind,firesc,numeroasecapodopereale literaturii,aria de referintese dovedeşte uneorisurprinzătoare
in acest sens (sînt amintiteromanelede capă şi spadă,
Ghepattlulş.a.). Cu larghetesînt convocat«capodoperea.le picturii ("pînzeleunui
Carat", Vcronesosau Breuqhel],după cum frecventtunctioneazăşi aluziilemuvicah-,acesteamai riscate (Creatialui Sadoveanuar ii ,,0 orchestratiasimfonicăde
anvergurăbeethoveniană",
in timp ce Enescuc supranumitun "Sadovca.'lW
al muzicii" etc.).
MonografialUIConst,Ciopragae un studiufoarte serios,cu o concepţiedarrl,
învederindun spirit analiticexact, atent şi pătrunzător.Prin densitateasugestiiJor
propuse,ce ar pute.aconstitui,la-rîndullor, obiectulunor cercetăriaparte,prin Imi'!
intuire a unei opere atît de complexe,lucrareaprofesoruluiieşean- restituirecritică, sIstematicăa creatieisacloveniene
-- este o interesantărealizare,care incită
la nDistudii de amploare.
PlorinPai/el
14- c. 31Z
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A. SCHAFF,Introducere in semantică.Bucureşti,Editura ştiinţifică.196G,
404 p.
Propunindu-st
ca "pe măsuraposibilrtă
ţilor, să înglobezeîn filozofiamarxistă
problematicarealiî i ştiinţificăa semanticii"(p. 8), AdamSchaffanalizeazăîn lucrarea sa numeroaseleteorii privitoarela aceastăproblemădeosEbitde importantă
din punct de vedere lingvisticŞ'lfilozofic.
Trebuiesă recunoaştemde la bun începutnu numaiminuţiozitatea
metodeide
lucru,ci, mai ales, că aceastâ"minuţiozItate"
nu are ca efect riqiditatea,monotonie
sau nudă naşterela capitole"ermetice",ci, adeseori,o problemă(a semnificaţiei
de
exemplu,in cadrul discutăru sem.clI1ticii
lingvisticesau d tipologieisemnului)este
dezvoltată,comentatăpe larg, în altă parle. Referirileautoruluila biblioqrafiafolosita (temeinicăŞI variată) sînt făcute numaiîn cadrulnecesarului,evitînd aqlomernrea de citate.
Reabilitareatermenuluide ,.semantica",
pe care o incearcacu succesScnaif in
volumulsău, mergede la analizacomplexelorsemnificaţiiale cuvîntuluispre despârtirea totală de ieonile care considerausemanticao pseudoştiinţăa cărei sarcină constaÎn escamotarealuptei de cla-să,cornbătîndconfundareasemanticii(care
ridică o problematicăpe cît de reală pe atît de importanta)cu scmanticismul
c.areconsiderăcă eliminareauma termen din limba va duce in mod necesar şi
la eliminarearcalitătii respective.
Adam Schaffîşi. imparte lucrareain două parţi. In prima parte, intitulată
Problemelestudiatede semantică,autorultrece in revistă, destul de sumar totuşi,
făril a merge spre adîncireaproblemelorintotdeauna,dueritele domeniide care
se ocupă semantica,precumşi diverselesemnificaţiiale termenului.Sînt discutate
separatsemanticalingvisticăşi scmenticulogic!l,semanticaîn editate de curentfil.ozotic apart, (filozofiasemantică)şi semanticaîn cadrulaşa numiteisementicigenerale. Cea de-a doua parte a volumuluicuprindeUnele coteqoiiiale .semanticii,
in
cadrulcăreia autoruldiscutăaspectulJilozolical procesuluiintelegeriiîntre oameni.
Legateorqerucde aceastăproblemăsînt capitoleleconsacratesemnuluişi semnificatiei
(poate cel mai interesantşi mai profundtratate în întregulvolum),terrainîndu-st
lucrareacu observatiiledespre funcţiuneacomunicativăa limbii.
Aperiţin termenuluide semanticălingvistică-- scrie Schaff--- este datorată
linqvistuluifrancezM. Breal, iar diferiteledefinitiidate semanticiiIinqvisticede
catre diferiteleşcoli (unele ccntinîndaspecte net filozofice,ca ced a lui Doroszcwski, carc pune la baza considoratilor
semanticeraportuldintre generalşi particular)convergspre definitiadată de Breal,după care semanticasau ştiinţa scmnifIcatiilorare în vedere lărgirea semnlficatietcuvintelor,deplasareade la o sfcră
la alta, modificarea.Discutîndîn treacăt despre semnullingvisticşi semnificeţia
linqvistică,Schaffsubliniazii cil..speclfrculsemanticiilingvisticeconstă tocmai în
corectareaistorică a scmnificeti
ilor, obiectul semanticiilingvisticeconstituindu-I
semnificaţiacuvintelorşi variatnle datorate diferitelorcauze: existenteÎn cadrul
limbii sau exterioareei (psihologice,socioloqrcc
), Discutînddiferiteleteorii linqvisticclegate elenumelelui Preal,Meillet,de Saussur
e sau Vr.ndr
ves. Schetfin-astă
asupra caracteruluiIstoric al cercetăriilingvisticeîn cadrul semanticiilingvistice.
Discutareaaltui domeniual seanticii
logica --- ii dă posibilitateautonUuisă facă o incursiuneîn istoria flozotieişi a evoluţieicomplexea termenulUl
de semantică,precizîndcă semanticalogică a apărut ca un domeniuindependent
alna în secolulal XIX-lea:"Interesullogiciifaţă
limbă decurgeadin nevoile
naturale'ale dezvoltăriiacestei discipline,fiind
de necesltatealichidării
contradicţiilorcare îi amenlllţaufundamentele"
Deşi studiilelogice asupri'l
limbiis-au desfăşuratîn direqii diferite,
majoritateac(;!1ideratii!(lr
care au decurs din aceste studii intră in componentasemantlcii.
LimbRnu este numaiun domeniude cercetareal lingvisticiisau al lOgiciici
şi al filozofiei.MultitudineapozitiilordifE,ritelor
curentefilozoficeprivindlimba in
mod qeneralşi semanticaîn mod particulareste uşor vizibilăla Schaffîn capitoh:.l
U!le trateazăsemanticaca un curentfiloofic aparte,oprindu-sela filozofiaseman-

7

CRITICA
ŞI BIBLIOGRAFIE

211

iica care a dlscreditat,într-o perioadă,insio! semanticaca stiint.'îreală. Limba.în
mod categoric,este obiectde cercetareşi al fIlozofiei.În momentulÎn care limba
a ajuns însă să fie consideratăsinquru!obiect de cercetareal tiiozolieta an[,'·ll.t
lilozofiasemantică,ale cărei interpretănidealiste"pmazitează"-.- după cum spune
pe drept cuvînt Schaff "pe marea dcsconerirea rolului limbii in (eredijrik
ştiinţifice"(p. 67).
Cele trei curentede idei care stau la baza filozofieisemanticesînt: c.ouvcntionalismul,neopozitivismul
şi ahanta neopoz
itivisruulurcu praqmatismu
l,
Schaffse opreşte mult mei mult, de dala aceasta,absolut motivat,dvÎndi [l
ve-derepericolulreal al filozofieisemanticeidealisteîn cercetărilelegate de limbă,
i'supra conventionetisrnului
si ncopoviti
vi-auutui.
Sustinindcil limba ar ii produsulunor convenţiiarbitrare, conventioualiştn
considerăcă dacă alegemo lunbe ',&Ualta putem schimbaimagineace o avc.»
elfSpt
f' lume în functied« dceCista.
Dup[,cum subliniazăşi Schaffînsă, al1",Jizarca
unor limbejeartiftciale(Iinibeju
i surdornutilor.
cilrul etc.), elin care reIese il! 'ld,'··
\·ăr cClracterul"convenţional'll
a dus leitraasferareari()HloU.vat[:
Ci.acestor cnl1c"llL:Li
ibllpfi' limbilornaturale.Dar cc-nvenuonnlismul
nu a ţinut cent de aspectul"senIii,]al problemei,că limbajele:
artificialeap:Hpe fundamentul
limbiinaturale,(J Sint.
permanent,traductibitcîn aceasta,
Ncopoz
itiviştii, în loc să considerelimba drept unul dintre obiectelede cercctarc ale filozofiei.o considerăuniculei obiect de cercetare,ajunqindla
rările care au stat la baza nlozof'ieisemantice.Este de ajuns să ainintirn una
afirmatiilelui Wittqcnstein._- părintelencopoxitivismulu!
: "l.imdelcIimbajulul JTlPi'
marcheazălimitelelumiimele"1.
Sehaffdiscutăîn amănunţlmeerorilecare au dus la aparitiafilozofieisemantic,,,
şi, ceea ce vomremarcain intregvolumulrui ca fiind o bună metodăşi o. corectă
atitudine,nu le desfiinţeazăapriorar:ci le discută,le comentează,aducîndargumentelenecesarein Iavoarcapoziţieisale şi terminindprin a recunoaştepozitiile
mai moderatein prezentale filozofiersemantice.
Este drept insă Ci1filozofiascmanucă,eri!ieaUlde Schaif,nu este singur')
exaqcrarc in cadrul studiilor de scmanttca.Amintindidenttttcarea.carea existat
între semilnticiişi semanticăgE'neraIă,autorul precizeazăcă semanticagenerală
lCenercJ1
Sornantics]este legatii de scoala americanăcare a încercatsă arate c'i
tulburările,DUnumai cele pslholoqicosi biologiceci şi cele sociale, au cauze
semantolelleşi că prin eliminareaacestor cau,:e-- după cum susţine !(ouybski,
intemeietorulsemanticilcJenerale dispar şi efectele.CriticîndeX(Ijerărilesem,);;ticii generaleautorulsubliniilzil
.,,1ceea ce aceastaare bun, spre deose,birede con
ceptileconvenţiQnalistc
şi neopozitiviste
dE exemplu,relatia,dintre limbăşi realitate>.
Schaffîşi începea douaparte a lucrdrii,Uneiecategoriiale semanUcii,
cu discu(iije privitoarela Aspectulfilozofical procesuluide întelegereîntre oameni.
!mparleprocesulde comunicareîn două.mari categorii: actE'care comunicăHil
aUUlltltcomportament
sau o stare afectivă (posibilăsi la animale)şi acle car",
eomul1lcă
o cunoaşteresau o stare a raţiunii,numind-o intelec/iva,spre deosebire de primulfel de comunicare afectivâ.AnalizîndproblemelepJse 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'lneccsa-răd tut'lwr
rela!iiJorsociale.Scopulintelectival cOJllunicilrii,
care presupuneÎnţeleqercacelor
C(IIIllmiC<l!e
şi al cdrei conţinuteste inteligibilnumai intr··u' context anumit,
poate realiza,numa.iprin limba cuvintelor,Aceasta, evident, în condiUileunei
comunÎCăn
normale.Deşi SchaffrecunoaşteCd se poate producecomunicareintekctivă şi cu mijloaceextralingvistiee(gestică.,de exemplu)acestea sînt oriCUD1
traductibileîn cuvinte, comunicareaintelecthă fUnd o con,unicarelingvisticd
prin excelentă.
Cu un deosebitspirit polemic,Schaffpune faţă în faţă CelE:două concepţii
despre procesul de comunicare(transcendentalii
i ll<tturaEstă),
onalizî.ndu-]('
şi
1Ap.A. Scbaff,Introducere.insemanticc},
Bucureşti,EdituraşiiintiJica,1966,
p.

212

CRITICA
ŞI BIBLIOGRAFIE

8

coinbătindu-Ieîn acelaşi tirrp, pereiel. ConceptiaIransccudontală(evindu-si originea în doctrinalui Platon,apoi în misticismul
neoplatonic,
ier astăzi in diferitele
variante ale Iretlonallsmutut- Intuittonixrnul
lui Bergsonşi fellomenologia
lui
Husserl)reduce sau chiar neagă total importanţacomunicăriiverbale. Ea consideri'!aspectulimediatal comunicăriişi existenţala baza ei a unei urnun]metafizice creată de "Eul transccndentel"respectiv,de raţiunea universalăla care
lutr-unfel sau altul participăsau din care fac parte raţiunileindividuale.
Conceptiansturehstă,dimpotrivă,considerăcă posibilitateacomunicăriirezultă
din indentitateabiologicăşi mentalăa indivizilorşi din Iaptul că aceştia au de-a
face cu o realitate comună.
Analizindambele concepţii,A. Schaff arat'! avantajele neturatismuţuifatil
de transcendentalism
- care nici nu-şi punea problemaexistenţeiunui ,.grup"prin prezenţarelaţieivorbitor-ascultător,
nră a lua însă în discutieproblemaleqăturilor sociale.
Vorbind,comuni
cînd, omul produceanumitesemnesonore de un tip special.
Cu ajutorullor comunicareaeste posibilă.Aceloraşisemne(evident,in cadrulunui
sistem dat) vorbitorulşi ascultătorulle dau aceeaşi semnificatie.De aici rezultă
alte trei problemeimportantede cercetare: a semnului,el semnificaţiei
şi a functiei
comunicati
ve a· limbii.
Si in problemaanalizeisemnuluiautorul se Va referi numaila comunicarea
intelcctivăÎntre oameni."In procesulcomunicăriisemnulare aceeaşi semnificaţie
pentru indiviziiparticipanţila comunicare,
iar procesulde comunicareconstă într-o
transmiterede semnificaţiicu ajutorul semnelor"(p. 175).Funcţiuneaprinclpalăil
semnuluieste deci comunicarea:"Semnulfuncţioneazăevidentca mijlocde comunicareşi în scopurilecomumcărit
... El apare aict.; ca reletle"(p, 191)_
Semnelesînt împărţiteîn cadrultipoioqieipropusede Schalfîn semnenaiurale
(apar independentde activitateaumanăşi apoi sint interpretatede om ca semne:
tnqheţareeapei) şi semneartificiale(produsal creatieiconştientea omului).Schaff
pune în discuţienumai problemeridicate de semneleartiflcie
lc (sau propriu-zise],
Acestease împart la rîndul lor în semneverbale (care ocupă primul loc, fiind
baza procesuluide comunicareintrc oameniI şi semne propriu-zisecu expresie
derivată.Ultimelesînt reirnpărtitede Schaffîn semnaleşi semnesubstituiive(pI0ptiu-ziseşi simboluri).Deci,pe de o parte am avea semneleartificiale,in cadrul
căroraloculcel mai importantîI ocupăsemneleverbale.In afara semnelorverbale,
semneleertiflcalepropriu-zisecu expresiederivată (semnaleşi semne substitutive
propriu-zase]
ocupă un loc Iarq în discuţiadusă de SehafI.Dar concluziala care
ajungeautorul-- unica posibilăde altfel- că atit semnalele(lansarearachetelor,
sironeleetc.) cît şi semnele-ubstltutive(propriu-zise:cifrul,sau simbolurile:blnzoane,steme etc.) este că ele de fapt sînt traductrbile,Întotdeaunaşi în mod obligatoriu/în semneverbale.
Caracterulconventionalal semnelor artificiale (semnale,simboluri.cifruri,
codurietc.) i-a dus pe unii tilozofila sustinereaconvontionalismulut
în cedrulfilozofieisemantice,Dar acesteaformeazăun limbajtraductibilÎntr-o limbănaturală,d
semnelorverbale.
Vomsublimaimportanţatipologieisemnelora lui Schaffpunînd-ofaţă in faţă
cu tipcloqiasemnelorpropusade Husserl(de altfel discutatăde Schaffsi combătută).Acesta împartesemneleîn: 1.indicii iAnzeichen}semnenaturale şi 2.expresii
(i.usdtiicke)= semneertiflciale.Dar În Allzeich.en,
li] Hussrrl,sînt cuprinsetoate
snmnalo(deci şi semnale,simboluri)fiind consideratenaturale, pe cînd Allsdrucke
cuprindenumaisemneleverbale,considerateexpresii.Schaffrespingeideea că numai
anumitesemnesînt expresii,i\dită exr,rimăo idee, au o semnificaţie.
Husserlopune
indIciile- expresiilor,dar, după cum spune Schaff,ambeleau semnificaţie,însă
în procesulde comunica-re,
şi Husserlnu le referă la acesta.
Relaţiiledintre semn şi semnificaţieîşi au un loc larg în lucrareaautorului.
El discutăcele trei teze: as()ciahvismul,
dUPăcare unui sunet constituitii corespundeo semnificaţiegqta constituită,oarecumîn afarellimbiişi independentde eu,
o altă teorie după.care la 5emnificajii
ddte de-a gdta căutămsunetelec:orespunzih
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toarc şi teza susţinutăde F. de Saussurecare ilustreazăarbitrarullegăturiidintre
sunet şi semnificaţie.
Problemasemnificaţiei(strins legată de cei'! a semnului)îl preocupă pe
autor în cel mai înalt grad, consacr
indu-i cel mai amplucapitolal lucrării: Semntiicatto.semntiicaţiet",
Semnificaţia,
ca şi semnul,după cum am văzut, este strîns legată de comunicare, mai mult chiar, ea apare în contextulunui proces de comunicare.
Sint enumerateinterpretărileposibile care pot fi date semnificatiei(capi
telul se intitulează,după cum am văzut, Semnificaţia"semnificaţiei")
avînd aicI
de-a face.cu o polisemiea termenuluica şi în cazul termenului"semantică".An,slea ar putra fi, la:rîndul lor, reqrupate:'iernnificaţie
ca obiectreal. ca obiectldedl
'Sauca relaţie.Intr-unanumitSenssemnificatiacoincidecu obiectulpe care-I denumeşte.Sub grupa semniitcaţiiiciin!enţionaleautorul discutateoriile care considera
sernnlf
icaţia ca un obiectideal sau ca o nroprietate lăuntricăa gîndirii.Semnificaţia
ca relaţie<,stela rîndulei subîmpărtttăde autor în relatia Între semne,între semn
şi obiect,între semnşi activitateaoamenilorşi, ultima,între oamenicare comunicăcu
ajutorulsemnelor.Un fapt pozitival moduluide tratare a problemei,în cazu!acesta,
este separareasemnificatiei
ca relaţie între oameniicare comunicăde celelalteinterpretăriale semmhcaţieica relaţie (de exempluÎntre semn şi activitateaprovocată 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 suprapusăobiectuluidesemnatsi ea nu este nici o entitato ideali,
după cum susţineaHusserl.Apareîn procesulcomunicariişi reflectărelaţiiledintr«
oameni.Discutînddespre geneza semnificaţiei.Sehaffprecizează:"La baza semnificaţiei,ca şi la baza procesuluide cunoaştere,de reflectare,stă practicasocialistorică"(p. 291l.
In cadrul semanticii,;-a ţus des oroblcma raportului între semnificatie::;i
noţiune.Au fost unii care le-au consideretlucrurideosebite,argumentîndprin conţinutulmai larg al noţiuniişi prin faptul că aceastaeste varia-bilă,pe cînd semnificatia dureazătimp îndelungat.Schaffrespinge,pe drant cuvînt, acest punct de
vedere,subliniindcă atunci cînd avem de-a face cu notiunişi semnificaţiide tip
identic(ştiinţificesau uzuale)ele coincid: "Dacăo anumităformatiunede qîndtro
- limbajo concepemdin punct de vedere al procesuluidr gîndiresau al-;dui
de limbaj
... ea aspectul
apare fielingvistic
ca nouuno.;
fie ca semnificatie
il (Q'll
unulcele
cuvint"
:l!?L
Discutînd
al problemei
semnificaţiei
trei (p.
domenii
principaledupă VV.v, O. Ouine : qrernuticul. al sinonimclorsi al varia(i.ihr
semanticecu Ieqile care le guvernează)Schaff insistă mai ales asupra rolului
avut de context.Poate că o discutarea teoriei cimourilorsemantice(teoria J05t
Trier)nu ar fi fost inutilă. Autorulo amintestedoar. trecîndapoi la alte probleme.
Legăturamdisolubilăsemn-semnificaţie,
apărute ambele în procesulcomuniCUTU
intre oameni. ca rezultat al relatiilor acestora, duce, pe planul cercetării, la analizareafunctiuniicomunicative
a· limbii.Schaffface netă deosebireîntre
limbă(sistemde semneverbale)şi limbaj(sistemulsemnelorartificaalesubstitutive},
Impartela rîndullor limbajeleîn naturale(mimica,gesturile)şi artificiale[codunlc,
semnelematematiceetc.),Dar şi aici predominăideea existentăîn Întregulvolum
că orice fel de limbajapare doar pe baza limbiinaturale(sonore)şi este traductibil în aceasta.
Deşise mărturiseştela sfîrşit că: "Scopuladevăratal acesteicărţi a fost, de
fapt, să semnalezeunele problemede cercetare" (p. 384) considerămpe drept
cuvînt că IntroducereÎn semanticăa lui Adam SchaffÎnseamnămult mai mult
decit o simplăsamnalare,Utilă nu numai în cadrul unei singure disciplineştiinţifice, nu numai pentru Iinqvlsti,logiciemsau filozofi,ti pentru toti cei preocupati de problemelelimbii,scrisă alert şi cu o excelentădocumentere,bine utilizată, cartea lU1Schaffreuşeştesă pună principaleleproblemeridicatede mult discutata semanticăşi să facă o analizăa diverselorteorii. Deşi cele discutatesînt
mai mult decît controversate,critica lui Schaffmerge spre o adîncire a discu,
tiei şi nu spre o elimmareapriorică.Cititorulare astfel satisfacţiaunei corespon-
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dcnte între metodareală de lucru şi declaratiafăcută pe parcursullucrării: ,,0
critică eficientătrebuie, în primul rind, să preia problema,să arate care sint
înţelesulşi Jocul ei în sistemulcunoştinţelornoastre" (p 71).
Jvlarce/aAnloTlaş

JEANCOHEN,Structutedu latiqaqepoetique,Paris, Flammanon,1966,
Punctulde plecareal acestuiconcentratstudiueste oxclusivlingvistic,mai precis -- structuralist,poziţieafirmatăde la bun început: "il s'aqit du poemeen vers
de, langue francuiseconsidereau doubleniveau phoniquoet scrnantique"(p. 12).
Sucotindpoeziao problemăexclusivde limbaj,Jean Cohenva definipoeticadrept
"la science du style po6tique":(p. 14). căutînd carer.teristicilo estetice exclusiv
în domernulformelorlingvistice.Cercetareasa urmarestedublul aspect (fonic si
semantic)al stilului poetic, în căutarea unor componenteobiective.Este foarte
adevărat că, într-un asemeneaplan, sarema este mult usurată, autoruluinerămînîndu-ialtcevade făcut decît raportarealimbajuluipoeticla limbajulcomun,CO])torm ooiniei mai vechi,adoptatăşi in studiulde fată, că poeziaeste îndepărtarea
(,,('cart")de la normacomună
.. Evident,un asemeneaunghi SImplifică
excesivproblema,întrucîtvaloareaesteticăeste mult mei complexă,ocupindo arie mult mai
î.nlinsădecit simpla structurarede formă.Perspectivastructuralistătrebuie deci
admlsăpe lîngă altele,în chip complementar.
Sub aceastărezervăşi cu prectz.aron
ci! Jean Cchenstăpîneştevizibil melcda aleasă,vom prezcmtcc'
foarte succintrezultatele la care a ajuns, expuse cu o claritate şi cu o logică ce-I dominăde la
inceputpe cititor,cu atît mai multcu cît autorulrespingeşi oriceambiţiinormative,
Sînt urmăritodiverseleaspccte ale limbajuluipoetic, consideratpe rînd la
cele douănivele.Lanivelulfonice analizatversul,care, ca structurăf'ono-sementică,
o definitprin îndepărtareade la paralelismulnormaldintresunet şi sens,fiind antiqrerneticalşi deci antifrază.intr-o situaţieasemănătoarese găseşteşi rima,particularizată de aceeaşi răsturnarea paralelismuluiIono-semanttc,
întîlnit şi in cazul
aliteratrci şi al metrului.Toate acesteIepte îi dau motiv autoruluisă conchidăcă,
În ansamblu,versrttcatiaare o functie negativă: "sa norme est J'antinormodu
j<lllgagecourant"(p. 88).
O atentie mai mare este acordatăniveluluisemantic,dezvoltatpe parcursul
a n ei capitole.Cel dintii, w;,crvat prcdicatlei.dezbate chestiunireferitoaremai
ales la forma epitetică,conchizîndposibiht.ate
a delirnitărfipoezieide proză numai
prin prisma expresiei,neqlijind diferenţelede continut (afirmaţiela cnro subscriem,sub rezervasusemintttă].Al doileacapitolse opreşte asupra detern;inaţiei,
alegîndtot epitetul,privit din dubla perspectivăa redundanţeişi a nepertincnţci.
CCiflcluzia:
poeziase îndepărteazătot mai mult de proză.Cel de al treilea capitol
ilrE'în vedere coordonarea,domeniuîn care teza Îndepărtării9ăseşte noi argumente,întăritE'şi de capitolulnrmiitor,ce studiaZdordil1cacuvintelorîn limbajul
poetic.
In sfîrşit, ultimulcapitol,dedicat funcţieipoetice,stăruie asupra cara-derului
!-ntradoxal
al "figurh",reluind o idee expusă;ii mai înainte,potrivit căre.ia.metafora constituiecel de al doilea "timp"al oricărei"figuri",stabilindtrecereade la
dellotativla conotativ.Acelaşiprincipiuformaliste socotitca alcătuindfundamentu) tuturor "figunlor"poetice.
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Afară de unele teze, ce pot suscitaoricînddiscuţii(cumar fi "poezialucrurilor"),cartea lui Jcan Cohendeschidedrumulunor cercetărifructuoasepe aceeaşi linie structuralistă,sugerate de numeroaseleipoteze foarte interesantepuse
in circulaţiede volumulprezentatacum.
Dan .Mdnucă

DADA,Bine tttetatisctic Dokumentaiion,
herausqeqebonvon Richard Huelsenbeck,RohwoltVerlaq, Hamburq,
Prin pIefaţa lui R: Huelsenber.k,
înqrijitorul acestei editii, se aduce din HOU
l-i cunoştinţa,cititoruluică IonornanulDada nu ar putea fi expllcat în mod iute]igibil,deosrece ar fi un mod de existont.iacarte; el ar fi dFscoperitin viaţă ,,ViIloarea zero" şi, latent, ar mai dăinui în contemporaneitate
ca promotoral .Jratlonalismuluicreaior".De asemenea,se afirmă că denumireafenomenuluinu aparţinelui Tzara, ci lui Huelsenbeck.care, în căutarea unui nume pentru o cîntăreată. ar fi găsitacestcuvînt,in 1916,într-undicţionarLarousse.Fără a fi comentate,
,,in! relatate demonstraţiile"antiburgheze"
de la Zi.irichşi Berlin,andicindu-se
New
York-uldrept un centru predadaist.Parisul,cu un dadaism"analitic"(Tzera,Ianco),
ar fi antipoduldadaisruului"sintetic"din Berlin(Huclscnbock,
Scbwittersetc.) Precumpăneşteîn prezentaredadaismulgermancare este conceputca un antidotîmpotriva expresionisrnuhn(inexplicabilărămîne atunci includer
ea în volum a liricii
expresronistea lui Goll).La acestea se reduce,cu aproximaţie,prefata lui Huelsenbeck,strălucitoarein expunereaunei multitudinide fapte diverse, dar lăsînd
pe seama specialiştilorinterpretările.
Urmeazădocumentatia,grupată in patru capitole. Primul Însumeazămanifeste 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
Hennings,se gilsescmanifcstelemilitante ale lui Huelsenbeck,
Tzara Ycepledeazăp011lru
conceptiaevolutivăa artei, care, inevitabil,ar duce la neqativismulde tip Dada.
Din alte pagini,cititorulaflă despre "genurile"artisticenoi ("poesiegymnastiqueU,
"bruHlste","simultane"),
despre influenţaIuturlstuluiMarmetti.Reqretărn însă lipsa
din antologiea unor paginireprezentativeale antidadaiştilor.
Capitoleleal dorlaaşi al treilea, cu texte de proză şi lirică dadaistă,sînt în
qerieral bine întocmite.Ele includoperetimpuriiale suprarcalistilor
francezi(Breton,
Araqon,Cocteau,Sourault},inediteleunor artişti cunoscuţi(Picabi
a, Arp, Duchamp,
Schwittcr
s). Se remarcăsuprapunereaartelor, ca trăsătură a preocupărilorDadu,
Arte plastică Împrumutămetodeleei artei literelor.Sensul logic fiind permanent
dcyalorizat,colajulşi constnlCtJvismul
primitiviau locul poeziei,iar tehnicama5e!tilor - locul artei de a povesti.
UltimulcapItol, Porirele, autoportrete,este mai slab închegat. Afară de
prezentărilelui Seuphor(despreMarcellanco)şi Jean Cassou(despreTzara),se
întîlneştedoar o colectiede leptp mărunte,de aprecierilw,eernnificative;
liP,i'c'SC
,;intezele,aprecierileÎntemeiate.
.
Bibliografiaanexată este bogată,sistematlzatiişi bine aleasă, Nu apare Însii
un t'pendlce,în care să fiQtratat fiecareautor, cu bibliografiaşi opera',cum s-a
procedat la antologia expTE;sionistă
IVicnschheitsr1ămmewng,
a aceleeaşi edituri.
Ar fi fost binp,de aSQmenea,
dacă în volums-ar fi cuprinsreproducerileunor
artişti (Picabia, Grosz,Ianco).
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Documentaţiaeste cuprinzătoare,insumindmulte texte putin cunoscute,sau
chiar necunoscute;în acelaşi timp însă, ea este şi unilaterală,purtind amprenta
editorului,legat prea personalde mişcareadadaistă.
Horsi-HelqeFasse!

JACQUES
BOUSQUET,
Les theme3au reve dans la tittârcia:«lOmantique
[Ftnnce, /uiqlcterre,Allemoune).
Esso:sur la naissannceel levulutiondes imaqes,Dirlier,
Paris,1964,656p,
Masivulstudiu istoric consacratde .IacquesBousquettemelor romanticeale
visului are, desigur,de înfruntatîn cunoscutaexegezăa lui Albert BeguinL'âme
romantiqueel le teve, termende comparaţiela care trimitein primulrind obiectul
apropiatal cercetării,o operă de autoritatefată de care se delimiteazăspecificul
şi, implicit,valoarea noii contributiila studierearomantismuluieuropean,
Intentiaautoruluişi metoda,organizareachiar,a Iucrărrise distingnet de cele
de la baza celebruluieseu al lui Bequin(ceracterizetîn primulrînd prin punctul
de vederestrict comper
atist al urmăririiraporturilormtre două mari literaturieuropene: cea germanăşi cea franceză,depăşitînsă prin putereainterpretativăil autorului care disecindanaliticmaterialuloferit de litcraturile respectivese ridică pînă
la reconstituireafizionomieilăuntricea "sufletuluiromantic",definit,în ciuda unor
edeseacerte amprentepsihanahste,în mod magistral).
Nimicdin toate acesteaîn vasta "teză" a lui JacquesBousquet,care însăişi
are meriteleei, dar şi limitece-i sînt proprii.
Autorulporneştede la intentiade a reahzaun începutde istoriea imaginatiei
pc terenulrestrîns al imaginilorvisului,considerateaşa cum au fost ele "atestate"
in paginileoperelorliterarr-,alE-romanticilorin deosebi; metodologie,
efortul său
tinde să ofere un "exemplupentru istorie consideratăca ştiinţă exactă" (p. 9).
E vorba însă de o istornea imaginaţieicare se limiteazăla sinqurelepuncte de
plecare certe, imaginileoniricepătrunsein textul literar,rezistîndoricăreitentaţii
de a reconstituiprocesulInterioral cărui rezultat este imagineafixată în "visul
povestit".
Astfel stînd lucrurile,eseul istoric al lui Bousquatvizează descifrareaprin
cronoloqizare
şi clusifacarea sensului în care a evoluatimaginaţiaonirică,văzută
ca zonă privrleqiată,de hotar Între "veghe"(veiUe)si "somn"(sommeil),ca domeniu al acelui"altceva"decit realitateavieţii conştiente,dar delimitatşi de "produsul Inconstientului"
cu care-I identificăpsihanalize.Raportulspecificdintre interpretareşi materialîşi are sursa.în ambitiamărturisttăa' autoruluide a degaja prin
sistematiznrecronologicăşi tematică legile, sensul Iundamentalal unei evolutii
istorice.Concluziile
lucrăriisînt implicatede aceea în chiar structuraei, in organizarea materielului,ceea ce expltcăimpresiade factologiepe care o face uneori
Acumularea
de citate şi referiri,de "exemple",argumente"materiale"etc.
Istoriaimaginiloroniricese deschidecu cercetarea,încă în Inttoducete,după
cele două capitoleconsacratemetodeişi obiectului(Proieqomene«
a un.cIiistottede
i'imaginathnşi Reve reve ei reve raconte),a evolutieitemclorvisulut în literatura anterioarăromantismului
(Lesthimesdu reve avanl le wmantisme).
Primaparte a lucrării(250p.) este în Întregimeocupatăde studiereaprocesului de Iaicizareevolutivăa celor două mari temeonirrco(temaparadisuluicu Iiliaţia : paradis_. cer - grădină-- natură şi, respectiv,tema infernuluicu filiaţia:
infern,neant -- subteran-- oraş) de-a lungul UIlUlsecol (1750-1850)de inflorire
it romantismului,
in vreme ce a doua parte urmăreşte,cu o densitatea interpre-
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tării şi a sintezeisporită,"viseleceluide al doilearomentlsm"(Lesreves du second
romcnnsme),delimitatîn timp pe parcursulunui alt secol (1850-1950).Interesul
teoretical lucrăriicreşte considerabil
in aceastăa doua parte a ei (aproape300p.),
în care capitoleca SiructuregeIleraledu,reve moderne,Le bizarte,La Ioqiquedu reve
şi Du svtnboiereliqieuxa la cotnpuraisoii
romentiqueaduc pretioasecontributiila
defmircasub raportul structuriişi al expresiei,a unghiuluide receptarea lumii
caracteristicsimbolismului,
suprareallsuiulutşi cxistentielismului.
Cadrulşi atmosfera,motiveleabsurduluişi procedeelede realizarea bizarulul,
loqicaspecialăa visului,implicatiilefilozoficeale comparatieiliterare convergspre
definireacomplexăa spirituluiliteraturiimoderne,descifratîn contururilevisului
modern.J. Bousquetîşi sprijini}fiecare concluziepe o armătură.analiticăşi faptică solidă.Chiaracele idei scăpărătoare(care nu lipsesc,dar cărore.autorulnu le
înaltă piedestale)constituindele însele nucleulvirtual al unor eseuri independente
Ica de plldă observaţiesubtilă,fundamentală,
conformcăreia "La decouvertocapitale de reve moderneest I'utihsationde son absurditemernepour se donneruns
structure"(p. 371)sau relaţiilestabiliteintre simbolisticacorespondenţelor
de sursă
swedenborgiană
şi dialecticalui Hegel sint pregătite printr-un îndelungexamen
al faptelor,cu o supunerela obiectcare evită întotdeaunaspeculaţia.
E greu de precizatcărei categoriide lucrări din domeniulcercetăriiliterare
i se integreazăcontributialui J. Bousquet.Istoria,dar şi criticaliterară, estetica
Si teoria literaturii,dar şi stilisticasau literatura comparatăşi-ar putea-orevendica în egală măsură.Dacă există totuşi o perspectivăcare predominăe cea il
istoriculuiliterar.şi aceasta pentru că lucrareaeste, în concepţiaautoruluiînsuşi,
un "prim pas" în realizareaunoi istorii ,1 imaginatiei,capitol,la rîndu-i, al unei
complexeistorii a umanităţil,
Efortulautoruluieste de a elabora o metodă nouă, care să apropieistoria
de ştiinţele exacte şi chiar dacă pledoariapentru "maternatizarea"
disciplinelor
istorice,umanisticenu este prea convingătoare,ier ralierea la concepţiileunor
sociologişi istoricica MichaelKalecki,Jean Chevaliersau P. A. Sorkin(p. 11 s.q.j,
adeptiai aplicăriimetodelorstatisticesau a teorieioscilatorilorÎn istorie,exprimă
tendinta de solutionare,în afara dialecticiimerxistc,a problemeiIeqitătii fenomeneloristorice,încercareaautoruluide a semnalastatisticsensulevoluţieiistorice,
ca şi strădaniade fructificarea experienteilingvisticiiistorrceîn elaborareaImaginilor
capitol
al isteriei
("fenomenulcelmeterielulul
mţii apropiat
de limbaj") şionirice,
mai ales
descifrarea,
prin imaginaţiei
clasareaşi cronologizarea
de imagini,
a sensuluievolutiei,a "legiloracesteia"sînt meriteremarcabile.Consecvenţămetodică vădeşterefuzulpermanental autoruluide a evita problemele"spinoase",ca,
de pildă, definirea"adevărului"în materie de experienţă onirică în ecuatia: vl'>rite - originalite(criteriulongina1ităţii,
al ineditului).
Lucrarede o mare densitatefaptică,utilă etit ca instrumentde lucru,ca punct
de plecare în interpretărispeoielepe baza sistametlzărriunui bogat material,cît
şi ca descifrarea sensululevoluţieiistorice,care alătură romantismului
ascendenta
şi descendentasa, cercetareaconsacratăde J. Bousquettemelor visuluiÎn literatura
romantică,chiar dacă se dovedeştea fi o lecturănu lipsităde dificultăţi.îşi adauqă
şi meritulde a preferaconturuluirotund,împlinital răspunsurilorla toate întrebările
peisajulcolturosal problemelornumai parţial rezolvate.Este ceea ce dă acestei
opere -- şantier acel caracterdeschisde care autorulvorbeşteaspirindla efortul
colectivde elaborarea istorieiumanrtătll,dm al cărei capitolreferitorla evoluţia
imaginaţieicontribuţiasa rămîne un "prim pa-s"remarcabil.
StănuţaCreţu

