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3. Subiectul criticii iemalice. 
H.J.Explicaţie şi înţelegere (excurs) 

O privire oricît de sumară asupra marilor etape pe Care le-a parcurs cri- 
tica literară În decursul unei istorii de aproape treL,şeeole va conduce la con- 
cluzia că doarIntr-o primă diviziune temporală a primat (dacă il-a fost chiar 
exclusivă) funcţiunea normativă, după care, o dată cu pozitivismul, func- 
ţiunea gnoseologică, implicînd-o pe cealalt.ă -- nu fără a o eluda în destule 
momente -e, a devenit predorninantă. De altfel, clasificarea "paradigmatică" 
a lui .Iauss asimilează paradigma "preştiinţ.ifică" poet.icii şi criticii normative 
a clasicismului, următoarele etape: pozitivismul, formalismul. şi hermeneu- 
tica intrunind după el condiţiile a ceea ee Thornas Kuhn aţlumit "ştiinţ.ă 
normală";" Aşadar, de la pozitivism incoace, critica literară /levine o ipos- 
tază, dacă nu singura, a aşa numitei "ştiinţ.e a literaturii", deHl\indu-şi con di- 
tia prin aceea că se doreşte a fi "o cunoaştere şi o explicate !mtodică" a unui 
fenomen prin excelentă deosebit de ceea ce constituie obi'ectu l predilect al 
celorlalte ştiinţe, fie ale naturii, fie ale spiritului. Nu este aici locul potrivit 
pentru a intra în toate meandrele şi detaliile chestiunii; 'ne vom rn ărginiJa 
enuntarea reperelor sale de haz ă. 

Dilema fundamentală este cea enun ţ.ată (partial) de. Todorov : "cum 
să vorbim despre ceea ce vorheşteliteratura" 71 ; not.iu nile eu care poate opera 
un discurs pilI' "ştiinţific" despre literatură sînt suficiente pentru o constru-ctie 
informaţională liniară, cel mult explicativă, dar insuficiente pentru a 
fixa în termeni de "cunoaştcre precisă" nişte conţinuturi pot.enttale şi de 
aceea multivalente : "deoarece istoria, limbajul, libertatea sînt în infinită 
schimbare, răspunsul pe care lumea îl Mi creatorului este infinit") Fondul 
controverse! devine şi mai clar dacă ne gîndim că orice crit.ic, orice practi- 

*V. "Anual' de lingvistică şi istorie literară", tomul XXIX, 1983-··1984, B. Istoria 
literară. 

70 Vezi Jauss Hans Robert, Poriuitqmauieclisel in der Literaturuiissenschaţi, în "Liuguisti··· 
sche Berichtc'', 13/1969, şi Kuhrr ThorUfls, Structura renoluliilor ştiintiţtcc, Bucureştt, 1976. 

71 Tndorov, op . cit., p. 115. 
7" Barthes Rnland, Sur Racine, Paris, 1964, fi 11. 



cian al "şliill(ei literaturii", este înaintc de toate un simplu cititor, condi- 
ţ.ionat de o serie istorică în care se încadrează, ca şi de o "preînţelegere" -- 
"orizont de aşteptare" anexate unei tradiţii. Văzută din unghiul teoriei lui 
I-ngarden despre caracterul schematic şi nedeterminat al operei literare, a ceas- 
t.ă creaţie nu poate fi considerată ca desăvîrşită decît prin intermediul actu- 
lui de receptare, prin con cretizarea ei ea semnificaţie în primul rînd resim t.ită 
Sll biectiv. "Nu există operă literară fără o conştiintă subiectivă care să o 
constituie" n; rnizîndu-se chiar pe iluzia "ohiectivării" criticului, rămîne 
sub semnu 1 întrebării domeniul discursului critic, el însuşi "o grupare spon-- 
tană a Iimbaju.lui, punînd în joc efecte şi înţelesuri conotative şi polivalente 
în Ian t"."! 

Operind faimoasa distincţie dintre şti intele naturii şi ştiinţele spiritului, 
DilLhey a intent.ionat să statu eze metodic accesn l Ia eUlloaştere în cadrul celor 
două mari clase prin elaborarea conceptelor de explicare şi respectiv inieleqere. 
E:x:plicareainseamnf( utilizarea de propoziţii teoretice În legătură eu fapte 
constatate În urma unor observatii riguroase şi în afara oricăror preorientări 
teoretice; înţelegerea constă într-un act în care experimentul şi prefigurarea 
sa teoretică se confundă. Ştiinţele naturii "construiesc", adică procedează 
prin avansarea ipotetică de teorii şi apoi pr irrtr-un control experimental 
strict, În timp ce ştiinţele spiritului transpunln trăire elementele obiective 
pe care le examinează. Căci obiectu 1 ştiinţelor sprititu lui este, în opoziţie cu 
Natura, "viaţa sufletească" 75. Categoria trăirii, aflată În centrul întregii 
Lebenspliilosopliie, pe care Dilthey a ilustrat-o alături de un Nietzsche şi un 
Spengler, indică sensul demersului diltheyan de subiect.ivizare şi psihologizare 
consecverrtă a cunoaşterii estetice, alterna tiv il diametral opusă etapelor obiec- 
tivizante propuse de pozrtivism. In faţa operei literare, interpretul îşi va 
îndeplini misiunea doar În măsura în care va reuşi o inieleqere "eongenială", în 
care va dovedi un potenţial activ de reirăire a operei, în care va reface în pro- 
pria suhiectivitate momentele creaţiei, () virtuală concomitentă cu obiectul. 
Intuiţia (empatia) devine organul hotărîtor al cunoaşterii, situtnd treapta 
interpretării Într-o zodie extrem personală 76. 

Această "învăţătură despre arta în telegerii", hertnen eui: că în tradiţia 
deschisă de Schleiermaeher, va constitu i etalonul metodic al marilor direcţii 
gru pate în "ştiinţa literaturii" în consens cu cîteva dintre curentele filozofice 
dominante ale primelor decenii ale secolului. Fenomenologia (Husserl, Ingarden) 
va pretinde o dublă "redu ct ie", la polul ohiectiv şi la cel subiectiv: eliminarea 
din ecuaţia interpretării atît a datelor exterioare obrectulni-operă, cît şi a 
"prejudecăţilor" de orice natură ale subiectului, in vreme ce ExistenţialismuI 
va milita, dimpotrivă, pentru identificarea dintre interpret şi operă, pentru 
asimilarea subiectivă şi chiar "modificarea" obiectului în conformitate cu () 
"prestruetură" proprie subiectnlu i.?" Prin H. Ci. Gadamer şi JUl'gen Habermas 
hermeneutica teoretică a contemporaneităţii revalor'if'ică ideea diltheyană 
despre cunoaşterea condiţionată de "preînţelegere" (,,0 ştiinţă aparţine cate- 
goriei ştiinţelor spiritului doar dacă obiectul ei devine accesibil printr-un 
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77 :Maren-Grisebaeh, op. cii., p.39, p .. 58. 



.3 CRITICA TEMATICA 79 
---,---------------------------',--- 

demers Iu ndat pe viaţă, expresie şi înţelegere" 7), postullnd aşa-zisa "fuziune 
a orizonturilor" dintre subiect şi obiect în decu rsu I actulu i interpretativtv , 
definiţiile pe care Gadamcr şi Habermas le dau "preînţelegerii" concordă cu 
ceea ce şi unul şi celălalt consideră că trebuie să pr imeze în fata reziduur ilor 
ohiectiviste şi pozitiviste din gîndirea lui Dilthey, şi anume viziunea asupra 
circularitătii inteleger i! ("cercul hermeneutic"), proiectată pe coordonatele 
intuiţie / reflectie, precoricept / concept, trecut / prezent. 

În contextul contemporan al "ştiinţei literaturii" această bază de por- 
nire oferă un teren fertil unei critici concentrată asupra subiectului receptor 
(vezi esielic« recepiăriîş, dar asigură în acelaşi timp continuitatea traditionale! 
critici interpretative, în ciuda contestărilor tot mai insistente venite elin partea 
unei neopozitiviste "ştiinţe a textului", promotoare a unei intenţionate reobiec- 
fivizări a crit.icii=. Militînd pentru o "ştiinţă a literaturii" aşa-zis "raţional- 
critică", protagoniştii acestei orientări enu mcră o serie întreagă de argumente, 
conform cărora funcţionalitatea şi relevanţa critică dominate de hermeneutică 
nu justifică pretenţia acesteia de a constitu i o "ştiinţă normală" ; însăşi opo- 
zrţia, fundamentală pentru hermeneutică, dintre în telegere şi explicate, este 
contestată ("Inţelegerea nu reprezintă o unică alternativă metodică în faţa 
explicării, ci oferă doar premize unui argument explicativ urmînd a fi contro- 
late la modul empiric" 81), fără a mai socoti axioma "Inţelegerii prin trăire", 
respinsă în ideea că "ştiinţa literaturii" poate proceda în maniera şt.iintelor 
naturii, disociind strict obiectul de subiect. Dincolo de inflexibilitatea în faţa 
unor asemenea "provocări" scient.iste (acuzate mai ales de exagerată publi- 
citate teoretică în comparaţie cu foarte modeste rezultate practice), există 
o preocupare manifestă a teoreticienilor hermeneuticii de a lărgi fundamentul 
"ştiinţific" alrezultatelor lor prin diluarea coloratiei violent subiective a int.er- 
pretăr iiv Un asemenea gest compensatoriu faţă de subiectivitate I-ar putea 
constitui marcarea unei dif'erentier i metodologice vis-a-vis ;de "straturi" 
diferite ale operei'"; ca şi articularea dihotomiei dintre ClllHJel'lşlere şi ititer- 
preiare ; Paul Ricoeur, după ce enurneră deosebirile de esenţ.ă}1intre metoda 
structurală şi hermeneutică, accentuînd asupra limitelor celei dintîi, admite 
existen ta unei afinităţi Între ele, remarcind că ,.inteligenţa structurală nu 
funcţionează niciodată fără un anumit grad de inteligenţi"! hermeneutică", dar 
şi ea "llU există inteligenţă hermeneutică fără embrionul 'unei anumite eco- 
nomii, a unei anumite ore! ini, în care sintaxa semnifică" 83. O soluţie la 
această chestiune întrevede şi Erich Leihfried, care deosebeşte aşa-zisa 
tnţeleqere lip 1 totuna cu momentul nemijlocit receptiv, trăit ea textului 
de către subiectul receptor - şi in ţelegeI'ea lip Il -- explicarea obiectivizat.ă 
a aceluiaşi dat textual.v Criteriu l i.şti in ţificităţ.ii" criticii, anuntat de Leu 
Pollmann, acea "posibilitate de control" obiectiv a subiectivităţii crit.icu lui, 

78 Dilthey Wilhelm, Gesamtnelle Schriţien, VII, Leipzig, 1923, p. 86, 
70 Gadamer Hans Georg, Wahrheit lwd Metliode, Tiibingen, 1965. 
80 Mecklenburg Norberl, Harro Milller, Erkennlnisinlel'csse und LileraiuJ'wissenscha{t, 
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pare a-şi gusi () atestare relativ solidă'", iar "ştiinţ.a empirică a literaturii" 
propusă de Norbert Groeben o premisă incitantă, mai ales În ideea bazei 
empirice a acesteia, asimilată întlegeri i SLi biectrve'". 

:32 Identificare şi distanţare. Buch elard este cel care elaborează o 
doctrină a "dublului adevăr", adevăr şliin(ific şi adevăr poetic, paralelă din 
care filozoful se împărtăşeşte la modul exist.en tial, "Douu. naturi sînt reunite 
într-o singură persoană, atiimus şi anima, conceptul şi imaginea, raţiunea 
şi rev eria" 87. Este Într-adevăr ciudată alăturarea dintre epistemologul pu rist 
şi lectorul atins de morbul reveriei; asupra acestui capitol s-au elaborat 
destule ipoteze şi s-au făcut destule speculat.ii. În contextul de Ia tăvcoexis- 
tenta celor două adevăruri urrnăritc eu ohstinatie de Bachelard conturează 
eu şi mai multă pregnantă liniile de demarcaţie, punctează extremele para 
doxal reunite. Se cunosc amănu n Lele legate de transla t ia intervenită în preo eu- 
pările lui Ba ch'elard, faptu Iert interesul pentru reverie, probabil latent, i-a 
fost trezit, filozofului brusc, atunci cînd încerca să determine în datele sale 
obiective substratul afectiv al gîndirii şt.iiutifice, în ipostaza de cauză a erori- 
lor pe care acesta Ia cunoaşte. Epistemologul Bachelard insistase' j'ndclllng 
asupra separatiei ncte din tre cu noaştcrca ştiin ţiJid şi cea sensibilă, asupra 
necesităţii prezervării celei dintîi împotriva ira'ţionalităţit periculoase a celei- 
lalte, În stare să o corupă. în Formution de Eesprii scientiţique sînt inventariate 
aceste "ohstaeole epistemologice", a căror origine Bachelard () găseşte în 
"miturile" gîndirii comune, în acele valori elementare in conştiente ee tin de un 
empirism primar şi amorf', incapabil de abstracţiune. "Preînţelegerea" her- 

meneutieii de tradiţie diltheyană poate fi doar parl.ial omologată cu ceea ce 
Bach elard concepe prin ideea de "obstaeol epistemologie" (experienţa ţtrimii, 
obstacolul animisi, obstacolul subsionţialisi ete.); este vorba, dincolo de super- 
Iicialele "complexe culturale", mai ales ele stratul inconştient al subiectului 
(angrenat concomitent Într-un mecanism colectiv), analizabildoar eu aju- 
torul psihanalizei, mai curînd decît de un "orizont de predispoziţii" pasibil de 
a fi .reconst.ituit doar pe coordonate social-istorice'". Efortul de a atinge ohiec- 
tivitatea în eonfiguraţ.ia ei originară, con cretizat în opera ţii sn eeesive de 
purificare, de înlăturare a fixaţ.iilof prealabile aleCollştiinţei suhiective. accede 

pînă la un stadiu dincolo de eare devine zadarnic, stadiu în care se întîlneşte 
cu obstacolul final, insurmontahil, numit de Poulet "reverie })nagogică" 8l'. 
Acelaşi fond inconştient devine din obstacol al cunoaşterii ohiective "vatl;ă" 
a curoaşterii suhiective, iar reveria falsificatoare a ştiinţei devine la rîndul 
ei izvor de cunoaştere. "Ceea ce e pur şi simplu faetice pentru cUlloaştere:a 

ohiectivă rămîne aşadar profund real şiaetiv pentru reveriile ineonştiente" ilO. 
Bachelard însuşi se simte chemat eătre această subiectivitate proprie poeţilor, 
singurii care au darul 'de a exploata produ etivitatea gnoseoJogieă a imaginilor 
primordiale. Psihanalistul cedează locul puţin eîte putin "fenomeIloJogului", 
pînă cînd ajunge să mărtu riseaseă. convingerea mai 110u u cil ştiinţa i se pa re 
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85 Pollmalm, op. cit., p. 74. 
86 Groeben, op. cit., p. 217. 
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"insuficientă" pentru a constru i pe fundamentul prudentei ei o "metafizieă 
a imaginarului". Căci. crede acum Bachelard, imaginea poetică nu const ituie 
un obiect şi nici substitut.u l unui obiect , irealit.atea sa specifică trimite la 
aetul de conşt.iin.ţă ce () produce, ea este prin esenţă "variaţionaIă", spre deose- 
bire de concept, ade.v ăratu l obiect. al ştiinţei, care e "constatativ", monolitic. 
A sesiza imaginea c totuna cu a sesiza, cu a capta mişcarea unei subiect.ivit.ăt.i, 
cu a proiecta [Il propria conşt.iintă subiectivă capacitatea .,trallssuhiectivă" 
H im agini i'". Cu alte cuvinte, "trehuie să ne desprindem de interesele descrierii 
obie(,tive dacă vrem să urmărim in independenta lor toate activităţile subiec- 
tului im aginant" 9". 

Privite din unghiul Iinalit.ătilor lor directe, raporturile lui Bachelard 
eu literatura au Lins să se definească drept critică literară ahia atunci cînd, 
in int.en tia S;J de a constitui ,,() filozofie a imaginii literare", practica lecturii 
a conturat citeva .mujloace şi instrumente" suscept.ihile, după propria-i 
opinie, să "reînnoiaseă cr itica literară". Dacă elementele de noutate propriu- 
zisă le-am amintit în paragrafele anterioare, caracteristic rămîne pentru aceste 
raporturi "adeziunea criticului la procesul creator" ga, "simpatia" vecină cu 
"empatia", pe care le exprimă aşa-zisa "relaţie fericită" întreţinută de lector 
eu operele literare. Facultatea intuitivă pe care Bachelard o promovează şi 
în travaliul consacrat şt.iin ţelor pozitive trece pe primul plan in activitatea, 
chiar "obiectivi\", de cuprindere a subiectivităţii. Descoperirea "imaginilor 
primare", a le melor sui-qeneris sub eticheta cărora îşi desfăşoară criticul spi- 
ritul/ematis! auant la leitre, se datorează intuiţiei; însăşi enuntarea "legii celor 
patru elemente", opţiunea pentru aceste embleme şi nu altele (deşi nume- 
roasele ref'erinte şi citate par a iucercasă o justifice "obiectiv"), ca şi echiva- 
larea lor celor patru tipuri cara cterologiee are un aer arbitrar, extrem subiectiv, 
adoptat însă programatic.v' Cu atît mai mult În ipostaza "fenomeljL.ologică" îi 
su rpr indem pe Bachelard propu nîndu-ş i, în evidentă nonconcordantă cu 
obiectivele criticii clasice, să ajungă, ea performanţă de lectură,;,#- fi prezent 
în imagine În momentul declanşării ei".9i; "Primatul şi init.ialltateasprmcipiu lu i 
subiectiv slut aici absolute", apreciază eu dreptate G. Pouleţ',adăugînd că 
metoda lui Bachelard este "procedeul cel mai adecvat în critica Iiterară"..96 

În seria dc critici pe care G. Poulet îi trece în revistă în a $a La conscietice 
critique pentru a căuta germenii "adevăratei critici", Bachelard dcţineun 
rol de departe predominant. Pou let vorbeşte despre cărţile sale consacrate 
literaturii ea despre "o r evolu tie coperniciană", lasă să se întrevadă în drumul 
lui Baclielard saltul calitativ .iutervenit În urma unor indelungi acumulări 
pe axa efortului criticii contemporane "de a se situa în interiorul conşt.iin tei 
celuilalt". Efort ce-i Întruneşte pe un Ch. Du B08, J, Riviere, G. Blin, M. Hay- 
mond, A. Beguin, deziderat ee-i plasează în postura de "antemergători" :;ti 
unei eritiei contemporane, al cărei program prevede acelaşi demers al conştiin- 
ţ.ei reeeptoare c[tI.re interiorizarea operei. Din această generaţie relativ omo- 

6 - Literatură 

91 Bachelard, La !Joctiljue de l'espace, p. fl. 
\12 Poulet, OI'. cit., p.20. 
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genă M. Raymond se distinge prin modalitatea sa proprie de a se face ecoul 
unei reacţii prin excelentă antipozit.ivistă şi antiempiristă, de a alătura rigorii 
informaţiei ştiinţifice "imedititatea" impresiei (curăţată de cordialitatea 
simplificatoare a criticilor prin definiţie impresionişti), de a încerca o con- 
ciliere productivă între obiectiv şi subiectiv într-o identificare cu opera aleasă 
prin afinitate sprir ituală." Ne gîndim pe de altă parte la faptul că, în măsura 
în care critica tematică îşi mărturiseşte deschis o linie de descendenţă din 
opera lui M. Haymoud, este foarte importantă reactu alizarea "filiaţ.iei" spiri- 
tuale a acestuia din urmă, sistematica sa apropiere teoretică şi practică de 
filozofia şi critica lui Dilthey şi a şcolii sale, ale căror sugestii le-a valorificat 
(ca şi cele venite dinspre Bergson) în propria operă. Companiei lui Raymond 
i-ar putea fi alăturat, fără vreo reţinere, un urmaş recunoscut al hermeneuticii 
diltheyene, Emil Staiger eu a sa artă a interpretării, a cărui "profesie de ere- 
dintă' în critică: "Criteriul propriei senzaţ.ii este şi criteriu alştiinţificităţii" 
este identică or ioăreia din cele aparţinînd crit icii "de identificare" de astăzi. 98 

Critica tematică este asociată îndeobşte cu interpretarea operei, tema- 
iistnul constituind în ultimă instanţă mai mult o opţiune metodologică, printre 
altele, decît o condiţionate existenţială suie qu a non. Categoria unificatoare 
superioară se conturează în opoziţie cu critica structurală, aşa-zisă a "anti·· 
sensului' : "Pretutindeni unde reluarea hermeneu tică a sensului este posibilă 
şi de dorit, În acordul iniuitiu dintre două conştiinţe (subl. n.), analiza struc- 
turală ar fi nelegitimă şi nonpertinentă'i.w Variantă a herrneneu ticii, o astfel 
de critică va situa tetnaiismui în afara a ceea ce Paul Ricoeur numeşte "etapa 
existenţială", "rădăcinile ontologice ale cornprehensiunii", opţiunea tematisiă 
revelîndu-se ca o consecinţă a acestui dat iniţial: "Cogito-ul descoperă, prin 
travaliul de interpretare, o anume arheologie a subiectului, Existenţa transpare 
prin această arheologie, dar rămîne Implicată în activitatea de descifrare pe 
care o suscită" .1Otl O critică ce reface traseul conştiin ţei de la universalu 1 
filozofic la particularul operelor', care implică, şi pentru o perioadă limitată, 
"acea intimitate echivocă, acel vicleşug ce face posibilă viaţa Într-o operă, 
ascultarea de puterea ei, supunerea oarbă la injoncţiunile textului". Actul 
reflexiv imediat următor este legat de încercarea de a descrie cît de cît fidel 
experienţa "trăită" în preajma operei. .Deoarece această descriere se orga- 
nizează de la sine, o serie de principii regu latoare sînt indispensabile; noi 
dorim să le desprindem din însăşi opera, de fapt Însă le alegem la.modul 
ar bit'rar" .101 

Polivalenta temaiismuhu ca (vag '1) acoperiş al unor modalităţi per- 
sonale de a pătrunde sensul textelor literare nu iese nicăieri la suprafaţă 
mai preguantdeeît în cazul operei critice şi teoretice a lui G. Poulet, susţ ină- 
torul cel mai fervent al critieii de identificare. Starobinski şi declară de altfel 
că "este fireşte dificil de a o numi tematică.vdeoarece, ea nu examinează 

97 Vezi Mar tin Mircea, Critică şi profunzime, Bucureşti, 1974, p. 78. .., 
98 Stai ger Emil, Die Runst de!' Inierpretation, Munchen, 1971, p. 8 ; asemenea trimlterl 

conferă criticii tematice o bătaie mai lungă, o proiectează către echivalenţe semnificative din 
critica nef'ranceză, marcîndu-i condiţia simptomatică pentru un mod specific de a concepe 
relaţia dintre subiect -şiohiect şi astfel anextnd-o unei '"paradigme" europene a "ştiinţei litera- 
turii" şi, de ce nu, desprovlnciallzlnd-n. 

99 Genette, Of!. cii., p, 74. 
100 Ricoeur, op, cit., p. 25. 
101 Starobinski, Les atrcctton«.: 
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eu obiectivitate Iuncţiuuea unei teme într-o operă, dar tinde să rcconst.ituie, 
prin simpatie supiectivă, evolu tia unei experienţe într-o anumită dimensiune 
a existentei",")2 Intr-adevăr, Pou let infăţ.işează actul identiţ icării dintre suhiec- 
tu I interpret şi obiectul interpretat într-o manieră Într-atît total.izantă, încît 
travaliul tematic de uiiuire (sic !) a p ărţ.ilor şi stru cturilor este, dacă. nu estom- 
pat eu totul, atunci transferat intr-un plan secund, "Această operă. este în 
mine unica substanţă care umple eul; şi ea este pe deasupra eul - însuşi, 
eul-suhiect, conşt.i inta continuă a ceea ee este, manifestindu-se în interiorul 
operei".' 0" Critica lu i POlI Iet, criticii a unei pu re su hiect.ivit.ăt.i mai eu rînd 
decît o crit.ică a operelor în sine, evită. eu obstinaţie orice operaţie intelectuală 
care ar putea semăna cu studiul unor structuri, căci "S'tructurile nu sînt trăite 
nici de către conşt.iiuta creatoare, nici de către conşt.iinţa cr it.ică" ,104 Or iee 
operatie intelectualii presupunind o fragmentare cît de cît orientativă ar fi 
susceptib ilă să corupă întregul proces mtersubiectiv de sesizare a sensului, 
ar "obiediva" la un mod nedorit întregul contact cu textul. Paradoxal 
Însă, aceeaşi credin tă a lui Pou let că "opera trăieşte, se gîndeşte, ba chiar 
se semnifică" in conşt.iin ţa critică a subiectului îl va aduce pe critic în pragul 
dilemei hot.ărltoare pentru optiuuea sa fematislă; este vorba de relativitatea 
pe care o instaurează uolensrlOlensinsăşi noţiunea de identtţicores= -- criteriu 
de judecare a relevan tei actului crit.ic -', de suspiciunea, răspîndită În ciuda 
insisten elor delimitări, că metoda sa Il-ar reprezenta tuai mult decît un camu- 
flaj al impresionismului . îl surprindem pe critic mărturisiudu-şd în acest sens 
propriile îndoieli C",obosit pînă la greaţă de () cugetare fără structură") ro e 
şi declarînd În cele din urmă că, în cOfseciIlţă, "sînt pe cale de a mă agăţa de 
un anu mit t.emat.isrn", În teles -ca ,,0 mărturie obiectivă prin care mi-e dat să 
cred că e vorba intr-adevăr de un itinerar, şi nu pur şi simplu de un fel de 
haos şi că nu eu sînt cel ce inverrtă itinerarul în loc să-ldescopăr=.':" Soluţia 
pe care () va alege în cele din urmă Poulet poate fi asemănată unuicompromis : 
pe firul intuirii unui "simbol-cheie" al operei (spaţiul, timpul, celclii etc.) dis- 
cursu 1 critic urmează aceeaşi paralrazare artistă a textu lui j)cf,eţ;'ic, nu pen tru 
a încheia însă aici, ci pentru a încerca reconstituirea Cogito-ului creator "prin 
dublarea mirnetică a unui act de g'Îndire",lOB Utilizînd termenii lui Starohinski, 
am putea elasa iemaiismul practicat de Poulet ca fiind uAul subiectiv-cate- 
gurial, tema"' eategorie' constituind "acea mişcare primă prin eare [.!'indirea 
critică se strecoară in 'inLcriorul gîndirii critieate :i se instaleazil prvizoriu 
in ea, in rolul de subiect-cunoscător" 1U9. 

Plasi;ieă ni se pare formula prin eare Savin Bratu defineşte diferenţele 
metodologice apreciabile între critica lui G, Poulet şi cea a lui Jean Houssct 
ea dialog între vechea şi noUa "nouă critică" lla, De reţinut mai ales termenul 
de "dialog", eiici În caracterizările ee şi le fac reciproc, eei doi interlocutori 

102 fbid, 
Ioa PouJet, op. cii., p. 288. 
104 Genette, OjJ. cit, p. 94, 
105 Bratll, op. cii., p. 199, 
lOG Poulel, op. cit" p. :317, 
107 Gcorges Poulet, interventie In discutiile colocvinlui de la CCi'isy, în Ls (;hemin.\,., 
1(18 PonleL, Conliinta critică., p, :12. 
109 [/Jid" p, ::125. 
110 BraVI, op. cit, p, 208 
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se arată din capul locului de acord asupra unui destul de vast teren comun, 
dincolo de care dezacordurile par mai puţin importante, Să mai adăugăm 
aici că Housset a fost cel care, punînd în discutie rigoarea criticii de identificare 

lui POd le L i'n com para !)e cu metod a, "Sti prapunerii" textelor a lu i Mau ro n , 111 
1·,;) determinat pc cel dintîi "rl invoce tematismul ca modalitate de cou trol fi 1 
truiectu lui Nu avem vreo îndoială de altfel textele lui Rousset 
stau mărturio că includerea acestuia I'n rindul criticilor ce practică idenU{i- 

mo tivat.ă , momentul intuitiv, uşor sesizahil, intreaga des- 
CU'!""""'" eu opera a exercitiulu i critic, "cfmlarea, dincolo de operii, 

,+;;n!'U; confirmă. Analizînd mai atent relaţia dintre 
subiectivismu l criticului şi iematism, vom descoperi în plus citeva nuanţe 
revelatoare, Intr-adevăr, faţă de Poule t, constrîns să recurgă la un anumit 
teniatism, doar orien tativ, dependent de fluxul idenliţ icării, dem ersu 1 lui 
Rousset parc şi este mai complex, divizihil în cel puţin doi timpi distin cti : 

1 îl surprinde pe critic în f;l\.a "rea!itflţilor formale" ale operei, pe care 
ca pe un dat obiectiv, după care începe momentul secund. 

către in ieriorul operei, proces gu vernat prin 
de conştiinţa suhiectiv ă, care sistematizează, o rdoneaz ă, defineşte 

liniile tematice, pentru a unifica în fond viziunea şi a-i conferi un sens În 
nrotunzime". "Studiind ohicctivitatea se ajunge la subiectivitate, care este 

în acelaşi tim p prin cipiu 1 şi rezulta Lu 1 ei" 11;,. Fără prima etapă cea de-a doua 
nu este posibilă ; calea tematică, impregnată de marea sub.icctu lui sl.ru eturant, 

o-bligatoriu de la stratul obiectiv sau obieetivahil al operei :"Ull acord 
sau un raport, o linie de Iortă, () figură obsedantă, o ţesătură de prezente sau 
de ecouri, o retea de eonvergenţe".114 

în "doi timpi" se desfăşoară in linii mari şi contactul lui J. P, Hicha rd 
eu operele literare cărora li se consacră, numai că ordinea lor este inversă in 
comparaţia eu cea pe care am constatat-o în demersul lui .Iea n Huusset. 

cunoscut eseu (exemplu ales dintre mai multe) asupra poeziei lui 
prima frază deja anuntă cEdea.,greşitiî" pentru a "intra" în 
al creatorului: "calea in acelaşi timp încîntătoare şi malefică 

lui", Căci conditia regăsrrii în operă a "plinului existenţial" al 
autorului ., .. raţiunea de a fi a criticii lui Hichard este tot II Il a eu "a in\:elege 

În noi a acelei ea!itC,\i iucalifieabile i imposibil de dovedit el obiectu 
.lui. absolute\", eeea ee eehivalcază eL! a prefera oricărei il1," 

analitice efedul imediat al nuanţ.ei",an im a ţia texturii", 11" A[Hla r 
totu! "adeziune la valorile senzuale ale textului, o adeziune 
fără de care textul nu Ii cu adev[lrat re,simit",lli\ Idealul ideniiticării 
cu subiectivitatea ci'eatoare esLe suhinţeles şi nu poate fi pus la îndoială, Cu 
rernarea ce se impune, C[l, poate la nici un alt critic contemporan şeoala ba· 
chclardian{l nu se atit de apăsat, ne gindirn mai ales la rnodalitatea 

coare eaz.'î Richard C\eceSlJ 1 la "profu nzime", la <l eel prima t 

.m Jcan HOllsset, inlcrven-ţie In di.seuţiile colocviulu,i de la Cerisy, in Les cJzemins ... 
LI." Poulet, op. cii" p" 176. 
lUi [bUL., p. 1:16, 
1],1 Munteanu, ofJ. cit" p, :m'2, ve.zitelmlen din F1.oilSSC·t Jean, Le lllythe de Don .fl/em, 

l' aris, 1 \17 8. 
116 .Hiehal'd .Jenn Pierrc. Onze Î'lude8 sUI/a [Joe,5ie modfrnc. Pell'is,19fd, 201.. 204. 
116 .Jean Pierr" Hichal'd lntrull intcl'vill dat lui Ion în Pop, oI'. i:iL,p. 
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al la ocolirea programatică a abstructiun ii, il 
Literatura îi apare criticului ca un efort obstinat de recucerire, de reaorcniere 
a f i intei, e normal ca interesul lui să se îndrepte către zonele de sensrmntatc 
Iledeformate, nestcrilizate de intelect".117 Acelaşi mecanism.·aJ răsunetului 
hachelard.ian actioncază şi în acest caz, iar inten tia fundamentală a 
cea care o generează, v a fi descif'rahilă, du Hichard. nivelul mai 
elementar, aceia în care se afirmă eu mai IUU II dar cu mai multă 
sinceritate: nivelul senzaţiei pure, al sentimentului brut, al 
curs de a se naşte".'18 În prelata la primacarte a lui B G. Pou let 
cuvinte de laudă pentru ceea ce ei numea "lloua critică", mai de cau- 
zele originare şi de realitătile sensihile, pentru ca, îrrtr-o faz ă Il i,pY'1(',,,r'i, 
dep ling ă faptul că "fIU se vede degajîndu-se un principiu su de existen 
() conştiinţă decant.at.ă, UD subiect în sfîrşit eliberat de obiectele sale"yoJ 
Concluzia este doar partial fondată; criticii lui de 
care vorbesc in numele abstract iei structuralistc un Tndorov sau un Genette 
înşeală la () primii vedere. Al doilea al traiectului r ichardian 
inevitabil apelul Ia activrtatea in telectu ohieet.iv at şi ohiectivant 
ee aceste valori au rost astfel trăite, ele trebuie puse in 
tată de altele în text şi întreaga activitate critică este atunci 
combinare. de stru du rare şi, În cele din de în telegere 
Momentul iemau zării reprezintă deja o distanţare: 'aceasta rolul de 
garant al validităţii configuraţiei ob tinu te prin ideniiţicore ;121 "proiectul" 
anterior momentului în care are loc decupajul arbitrar se va revela acum 
abia, desăvirşind efortul interpretativ , 

Ideea apare şi mai precis relieîată de St.arohinski trebuie 
să fie ascultată, trebuie ca noi să coincidem cu ca şi să o 
laptele ohiect.ivahile trebuie să. fie rigurm; stabilite 
dar ele trebuie să fie la rindul lor interpretate liber şi 
conştienţi că faptele sint, în aparenta lor 
alegeri inlerpreLaLive".122 'in conceptul de traieci crilicU3 rapoutu 
tiţi.core şi distantare este statuat cu relativă precizie' 
la primul contact, desfăşurat suh dezideratul 
temaiizaie pentru şi prin "propria gîndire", aceasta  sedu 
Iără a uita revelaţia primă a sensului" ; "I1U pot face acest lucru eu COD· 
ditia de a uni strîns sensul de substratul lui verbal, seductia de baza ei for .. 
rnaIă".124 Studiul tematic pe care Starobinski îl intreprinde în L'Oei1 uivant 
l propos de sensurile privirii la Corneille, Bacine, Housseall şi Stendhal tinde 
S[l depăşească "complieitatea totală eu subiectivitatea creatoare", trlideaziî. 
idealul identificării pentru ,,<l dohîndi puterea de a descrie această experiE:nţ 
Într-un lilnbaj eare nu este cel a.! operei, de a descrie via(.a ee se 

J17 ?vIartin., op. cit.; p. 128. 
llB H.iehard Jeal1 Pierre, Poezie şi profl111zi.me. Bucureşti. 1\)74, p. 10. 
119 Poltlet, op. ril ... p. :::0:3. 
]20 Jean Pierre Hieh8J'd în interviul acoJ'dnt lui Ion Pop, în , op. cii., p, 273. 
]21 Hichard, 01'. cit., p. 27. 
]22 Starobinski. Relaţia, p. :;U. 
12:1 iliid., p. 2t; ; "de la aeecptarea naivă la o înţelegere integratoare, de la o lectură Hiră 

păreri precollcepute, (;ondusăde legea internă a operei .. la o reflecţ.ie autonomă faţ.ă de operă 
si de "istoria în. care ea şe inserează". 
. 124 lbid" p. :11. 
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In comun cu opera, în operă".125 La un moment dat directia interogaţ.iei se 
inversează, de la operă către crit.ic, sol ie.itlndu-I pe acesta în numele "unei 
oonştiinte străine, eu totul alta, care mă cau tă, mă fixează, mă somează să 
răspund".16 Distanţarea pare a fi atins cota maximă; şi reven dicarea tema- 
iistă a criticii lui Starohinsk i îşi găseşte temeiul stabil în ceea ce el numeşte. 
situare "prin cornprehensiune", asigurare a relativit.ătii legii interne a discursu- 
lui crit.ic f'at.ă de legea internă fi operei analizate. 

3:l Creaţia critică. Un argument pentru o eventuală ariexare a criticii 
tematice la metoda impresionistă I-ar putea constitui - şi în unele cazuri îl 
şi constituie chiar aşa-zisa latură "creativ ă", nemărtu ris itele arnhrti i 
"beletristice" ce i se atribuie. În ceea ce ne priveşte, credem că o asemenea 
caracterizare nu i se potriveşte criticii tematice în general, ci doar unor crit.ici 
iemoiişti. Trăsătura, dacă există, nu poate fi socotită ea structurală, ea impli- 
cînd pe de o parte o sferă mai largă --limbajul criticii în general-, şi una 
mai restrînsă -- "unieitatea" fiecărei voei crrtice i--. decit cea a categoriei 
pe care o studiem. Încercările de a determina "ştiinţificitatea" demersului 
crit.ic au apelat aproape întotdeauna la variabila limbajului, "ştiinţ.ifie" sau nu, 
al criticii, unul din reproşurile la adresa herrneneuticii practicate de şcoala, 
diltheyană const.ituiudu-I tocmai libertatea acordată subiectului interpret 
în a-şi alege adecvat, prin torţă evocatoare şi atribute metaîorice;' cu propria 
personalitate, un limbaj critic capabil să denoteze un sens prin apelul predi- 
lect la imagine şi metaforă.128 Critica-privire "nu poate evita recursul la 
diverse forme de discurs: geometria, cu raţionamentele sale, rectifică în 
puritatea abstracţtei ceea ce ochiul percepe foarte vag; cuvîntul poetic încearcă 
să transpună aparenţa vizibilă Într-o nouă esenţă, inclt a vorbi, a numi lucru- 
rile înseamnă a prelungi opera, ee la stadiul privirii rămîne nedeterminată 
şi precarăv.t= Şi exegeti! lui Bachelard au remarcat, mai ales pentru etapa 
sa "fenomenologică", cii "simpatetismul" pe care îl practică autorul studiului 
despre poetica reveriei tinde să se desprindă de obiect, să insemne prin sine 
însuşi, să se "obiectualizeze" ca valoare estetică de sine stătătoare; descen- 
den ţa bachelardiană a lui .T. P. Richard este mo t.ivată prin aceeaşi "lectură 
fericită" a textelor pe care o practică acesta,l:W modalitate riscantă, împotriva 
exceselor căreia avertiza un alt temoiisi, J. Starohinski, cînd arăta că "poemul 
autonom", ca şi parafraza, (dar ca şi critica idolatră a rigorii "ştiinţ.ifice") 
sînt. ameninţate de "monodie", de "solitudine" : "referinţa crit.ică să nu mai 
fie decît un pretext accidental care să trebuiască să fie eliminat".l3l 

Ca hermeneutică, critica tematică se sprijină, aşa cum am arătat, pe o 
adîncă implicare su biectivă, ee cu lt.ivă creaţi Il, inven ţia interpretalivă "eehi- 
valent.ă oricărui tip de operă", aşa cum, În fond, orice act creator este o h er- 
meueut ică "în sensul unei eolaborări reciproce de intuit.ii şi expresii, subiect 
şi obiect, fond şi formă, analiză şi sinteză, produsul unui fecund du-Le-v ino 

12. Starobinski ,]ean, Voeil /Jil!l1ll1, Paris. HHil, p, 20. 
126 lbid., p. 27. 
127 Starohillski, Relatia, p. 39_ 
128 Maren-Grisebach, op. cit., p. :lO. 
129 StarohinEki, Vocil .. , p. li; 
130 Martin, op. cit., p. 12:3 ; demersul lui Hichard este "de o concreteţe, de o prospeţi mC 

şi de o savoare ce au constitui! pîn:l mai ieri atribute aproape exclusive ale lituatllrii". 
131 Starobinsld .. Relatia, p. :38. 



pe toate aceste planuriv.t= A utoqeneza, autodeţinirea, [ixarea, sinteza continiiă, 
ca etape ale oricărei creaţii hermeneutice, sînt detectabile în textele tuturor 
critieilor temalişii ; "conştiinţa structurantă", fie că recurge sau nu la căli- 
tatea "beletristică", nu se poate lipsi de principiul că activitatea de modelare 
înseamnă proiecţia propriei viziuni "asupra întregii materii ce se prezintă 
ohservaţiei sale". Criticul "parcurge textele. întrevede în ele existenţa unui 
model latent, şi-I însuşeste, îl construieşte conform concepţiei sale şi Începe 
să-I (rejdefinească, să-I t.eoretizeze eu cît mai multă claritate, rigoare şi ef'iea- 
citate", Critica tematică posedă sine qua non un asemenea moment creator, 
propriu "orieănll model care reface în sens invers o întreagă traiectorie struc- 
turaIă".133 
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,. Metoda criticii tematice. 

,. 1 Tr aieci hermeneutic. Prin "traiect crit.ic" Starohinski înţelege, 
după cum am văzut, succesiunea raporturilor dintre subiectul şi obiectul 
criticii ; critica tematică face uz, în var-iante mai mult sau mai puţin complexe, 
de un "traiect" in asemenea accepţiune. In realitate, etapele respective nu 
se succed În stare "pură"; dialectica subiectiv/obiectiv, tradusă aici prm 
identiţicareţ disianiare, presupune o concomrtentă evidentă a etapelor, dacă 
ne gîndim numai la prezenţa resortului subiectiv (creator) În fiece moment al 
demersului hermeneutic, cu atît mai mult în cele Iornralizante, cu ţeluri ohiecti- 
viste bine definite. Vom considera de aceea traiectul criticii tematice dintr-un 
unghi strict euristic, presupunînd raportul SUbiect/obiect indiciu al traseulm 
spiralat al "cercului herrneneu tie", ea prezenţă implicită, în termenii mai sus 
amintiti. Critica tematică, precum orice sistem, are astfel calitatea de a 
"organiza, finaliza şi direcţiona elementele ce-Icompun, a determina un 
sens, o previzibilitate". Modelul rezultat în urma parcurgerii traiectului, tema, 
reprezintă. în felul acesta ,,0 creatie previzihilă, o posibilitate/anticipată de 
interpretare sistemat.ică't.w- "Constructele" pe care le generează9'l'itica tematică 
sînt în primul rînd descriptive, aşadar imanente operei literare, excluzind 
toţi Jactorii "care ar putea conta ca o condiţie şi astfel ca ebepIieare a operei 
literare şi a înţelesului săur ea fiind transcendenţi operei", şi doar tangen- 
ţial explicative, atunci cînd trimit către o relaţie cau zală siJtuată în anterfori- 
tatea realit.ăţ.ii textuale.m 

Itineraru l metodological criticii tematice înglobează trei etape,136 
două dintre ele, omologarea (după criteriul recurenţei) şi formalizarea-reducţte 
prin abstractizare la 11 n sistem de structur i formale -, avînd caracter preli- 
minar, cea de-a treia, modelarea propriu-zisă, cuprinzînd la rîndul ei alte trei 
operaţii interdependente: surprinderea unor reguli ce generează sau organi- 
zează o operă sau un grup de opere literare, configurarea unei scheme apli- 

132 Marino, Crttica cţ». 313. 
1.33 Ibid., p. 322 ; tehnieacttărll, atit, de legată de demersullematist, este una prin definiţie 

creatoare, "căci orice nouă recuperare echivalează CU o recallticarea citatr.lui, cu o revalorizare 
a textului decupat, prin cooptare, în cadrul unei noi ordini ideale, intr-un nou context, structurat 
de () nouă ierarhie intrinsecă", ibid., p. i335 ; ca un exemplu de hermeneut creator apare Mircea 
Eli.il.dc, vezi Mi\I'iuo, Hermeneutica. p. 4:i6. 

134 Malino, Critic!1 .. p. 344. 
135 Groehen, op. cit:, p: 26a. 
136 Marino, op. cit., p. 63, 



cabile Întregii serii prin extragerea tuturor elementelor comune, nominalizarea 
ce permite identificarea şi chiar clasificarea ulterioară a constantelor. Discu 1'5\]1 
critic debutează Îndeobşte cu un enunţ modelator, ceea ce nu înseamnă că 
iemaiismul admite şi o variantă deductivă ; operatiunile inductive init.iale sînt 
presupuse ca anterioare iar rezultatele lor sint invocate oricum În desfă- 
şurarea ulterioară a investigaţ.iei critice. Nominalizarea, act prin excelen ţă 
arbitrar, subiectiv, este asociată Îndeobşte momentu lui intuitiv, uieniiîi- 
căriiprimare subiect-obiect, dar regimul său ca "sistem de couot aţ.ii ale cuvin- 
telor-purtătoare-i-de idei" 137 valorifică un întreg travaliu in du ctiv menit să 
fixeze un dat obiectiv. "Viziuuea simultană a unei desfăşurări succesive" nu 
se poate edifica decît la capătul unei laborioase "analize formale" a operelor, 
căci e considerat corect "decupajul care va degaja asemenea ansarnhlnr-i 
în care să poată fi integrat un maximum de sens" .13S Caracteristică este "cir- 
cularitatea" demonstraţiilor lui .I, P. Richard, ce încep prin a denu mi princi- 
piul întregii opere, "origine concretă de reverie şi cuv îrrt'"; raportul respec- 
tiv produce figurile, temele,după care urmează construcţia universului imaginar 
şi Întoarcerea la punctul iniţial, lăsînd să se întrevadă "în jurul unei aneanti- 
zări încorporate prin cuvînt, un spatiu interior mai real, mai arhitecturat, 
mai activ decît cel al existenţei". ta9 

42 Judecata de valoare. E simptomatic modul în care criticii iemoiişii 
Îşi aleg obiectele atenţiei lor "profesionale", faptul că preferă îndeobşte ualori 
consacrate esteticeşte, asupra cărora se pronunţă ca şi cum judecata de valoare 
este subînteleasă, este exprimată prin Însăşi respectiva opţiune, urmînd abia 
ca prin (re)intcrpretare să fie şi justificată În planu 1 semnificaţiilor. Critica 
tematică se situează dincolo de mecanismele apreciative şi ierarhizante ale 
unei normativităt.i judecătoreşti socotită ca etapă primară a relaţiei suhiectu- 
lu i interpret cu opera şi cu operele. Desigur, chiar dacă activitatea esen ţial- 
meute interpretativă a criticii tematice reprezintă marea sa existenţială ca 
hermeneutică, atitudinea valorizantă nu poate lipsi, aşa cum aceasta nu poate 
lipsi din nici o confruntare dintre subiectul interpret şi obiectul interpretat, 
oricare i-ar fi ţelurile iniţiale. Ea este implicită, marginală, şi se foloseşte de 
criterii ad-hoc, precum "autenticitatea", "puritatea" imaginii şi"sineeritatea" 
la care ţine atît de mult Bachelard-w, sau, la J. P. Richard, măsura în care, 
prin scriitură, ea revelă efortu 1 f'iin tei de "a coincide plenar cu ea însăşi" 141. 
In fond ea perpetuează vechea viziune diltheyan ă asupra conţi qur aiiei de 
elemente diverse a cărei unitate şi coerenţă dă măsura valorii unei opere şi a 
unei creatii; efortul de înţelegere, incluzînd şi modalitatea specifică a iemu- 
tistnului de a încerca să retraseze liniile originare ale respectivei configuraţii, 
se îndreptă către situarea reciprocă a categoriilor fundamentale: existentă 
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137 Ibtâ., p. 38. 
las Doubrovsky, op. cit., p. 145. 
139 Bratu, op, cii., p. 334 ; vezi şi eseul lui Starnbinski intitulat Interpretul şi cercul său, 

In Starohinski, op. cit «: ,p. 145; untraiect circular utilizează şi Eugenie dOrs, vezi dOrs Eugenio, 
Profesiunea de critic de artă Bucureştl. 1977. p. 14a. 

140 Tuzct, op. cit -e p. 209. 
141 Richard, .Jean Pierrc, Lileraiură şteenzaţie, Bucureşti, 1\)80; citim că "elaborarea 

unei mari opere literare nu e nimic altceva elecit descoperirea unei perspective adevărate asupra 
ta insuţi, asupra vieţii, asupra oamenilor" (p. 11) ; eşecul final al literaturii scrise ele fraţii GOIl- 
eourt se datorează faptului că "au intors vieţii spatele.", că Il-aU reuşit să sesizeze decîl reflcxll! 
artei lor (p. 310). 
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şi c.reaţie, şi se exercită de aceea CII necesitate asupra LI nor valori verif'icate, 
şi astfel exemplare. Critica temalică rămîne, în plus. credincioasă juteresului 
trad il.ion.al pentru mornentu I estetic al productiei, pe care îl ahsolu tizcază 
in perpetua raportare-alternativă prin dialectica idenliîicareţdist antore la Sll- 
hiectu l creator. Elu d îud pînă la extrem latura istorică el relat.iei dintre subiec 
tu! interpret şi obiectul interpretat şi reducînd la unitatea (ilu z.o rie) a îrutno- 
sulu] "eterll" ipostazele diferite. unele diametral opuse, pe care le-a cunoscut 
canonul estetic de-a lungul timpu lnt.proiectu l ietnoiis! este aproape cu desă- 
virşire lipsit de dimensiunea experientei estetice ca joc al efectelor şi receptării 
operelor literare. 

ln loc de conclu.zi: 

De la schita modelatoare. mai mult sau m ai pu ţ in abst.ract.izat.ă la 
variantele cunoscute, "personale", ale criticii temolice. it.ineraru l metodologie 
invers decît cel utilizat de noi, va trebui st) întîrzie asupra unor aspecte ce ies 
din sfera de interes a încercării de Ia l.ă. Esent.ială ar fi, mai ales, giisirea unui 
răspuns la Întrebarea legitimă dacă În modelul propus aici critica leniaiică 
reprezintă o poi.entialitat.e vie pentru interpretarea literaturii sau. dim pot.r ivă, 
un capitol închis, limitat la cele cîteva nume, "e1asieizate", ce se citează 
îndeobşte şi pe care le-am citat şi noi În dreptullemulismuluÎ : PouleL, Richard, 
Rousset, Starobinskr, d acă reprezirrtă doar un fellomen "francez" sau unul 
cel pu ţin european, dacă id en tit.a tea în.corporat.ă de concept est.e una ca leidos- 
cop ică şi tranzitorie sau, din contra, o ,.conslantii dialectică". Probleme pe 
care. in ceea ce IH' priveşte, le lăsăm deocamdată deschise. 

1':11\ LITEHAHISCHEHBECdUF'F. THE.!\lATTS'Vl\'S 

Als met hodis ch e Voraussetzung rlieses Auf'sa l.z cs gilt clic Lheoretisdî,b Abhandllltlg rier 
iit.erartschcu Begriffe, elie von Adrian Ma rino in scincm Buch Kriiik der iderarischen F!rgriffc 
unternommcn wurd e. Dil' Valiclitiit des BegrifIes wird von mehreron Standpunk l en unt.ersur-hf. : 
als Hauptquellen werd on di e Werke von GasLol1 Bachelard, (;corges I'o.ulef. J r,an-Pierre Rieh:ud, 
.fran Starobinsld und (gelegentlich) Mirccn Eliade verwenclcL Der sf)gen311nle Thcruatismus 
(vom franziisisehen th(;nlatisme) soli nichl: mit cleI' Thematologie o}Jer SLoII --- unei Moliv- 
gesehkhte -- verwechselt werdcn, clic ein Bestandleil der vcrgleiehendcn LiteralurwissenschafL 
fsL Die spezifischen CharakLeristika von Thcl11ulistrlllf; erseheinen am clcu UiehsLcn. WetlIl mall 
zwischen Objekl und SuLjekL diescr Art Kritik untNscheideL Die V crhiilinÎsse zwisehcn clen 
Iiterarischen GegcbcnhciLCIl tind der Sllbjektivilăt des Kritikers (Itlluilio!l, Geschmack U5W.) 
spielen cine enlscheiclende Rolle in riern .îewei ligell herllleneu Usehcn V erfah ren wie au ch bei 
der kl'ilischen Wertllng ei nes literarischen Textes. 


