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într-tin stucliu consacrat conceptului de critică literară, aşa cum 
cntica literară românească, Florin Mihăilescu construieste. un tablou 
al accepţiilor acestuia, ÎJ1(,n rămîne în suspensie ÎJ1s!tşi. intrebarea esenţ ială 
la!' comun. Care este terenul pecare, în multitudinea spccillor sale 
literară îşi defineşte totuşi acest numitor comun? După părerea 
tlca ideologieii, cu toate variantele lor, pe care istoria noastră literară Ic 

nesc ca-nrmlf'cstarcepectîtcă 'in discursul, dlstmct., atlt al 9t!\1]O:1{ 
de discursul ştiinţelor exacte, distinct însă şi in "irlterior", în cu r'E'Sl:1,O;';;i filosofiei, psllrologjel etc. YniMeări aualrtlce acestui îl 
alţii, şi Algirdas,T1lJIen Greirnasr'E: Landowskl , .Ican-ClaudcCoquct 
o!JsCI'vţiilc lor deţin elasticltatea teoretică pentru el constitui un 
discursul scien tist al unor lVL Dragomlrescu sau D. Caracostca să giisr-.lI3c'ă S'"lfici(,nte 
convergenţă eu ce l calofi l, precumpănitor în criticanoastră inteJ"b!:lieiî, postrnaio- 
resctenl, ,Freeventei acuzaţii de .Jmprcstontsm": aduse acestora 
dea ·-dilatlnd voit, după-oblceivdlmeusluni le argurnent.aţte}, 
presupune că sînt crlticl care vin numaicu impresii fără raţiuni, 
fănlimpl'esii" (Principii de estetică, Editura pentru Literatură, BllCl,W2Ş1i, 
şi concluzia ;firească pentru autorul Vieţii lui Eminescu, 
mal desăvirşltă r mai pltnă ele II rmări este marea crea tte 
vorba rfircşte, nu doarde creaţia de "idei" deuna la 
cuprrndc-calttatlv şi Ile cea dintîi. 

Pragmnt.iea lui Petrec a demonstrat din plln implicarea "suhiCt;tiyA", Indivlduală. 
culartstă acritienllli, ea expresie u.la(citălii în triunghlul semiotic: istoŢia crî1:kH ro,îneşti 
înregistrează,pe de altă parte, dezbateri ample pc marglnea acestei teme, dintre care unele au 
instituit adevărate clişee tnterpretative (Istoria lit('atilrii romane de la.ol'igilli ptn ă În 
alul G. Cillirli;3cllprivilă ca"rOlllal1", de exemplu)irellt reduţioniste şiexclu sivlste. 
eontroversa .•. dintre el'itica ·"ştiillţific{t"şi . comentaritiT "foiletoniSt"sau ..•. "irnpresionist"pa:re 
menţine la ° intellsitate mlllt mai vle deeîtîn alte Waţii cultllrale,poateeăloe;nai datorită 
unei disponibilităţi cliscursive asumate In ehip eonştientîntr-o tradiţie eea socotit-o, din 
loculuI, drept maI'cr!.deosebitoI'e aeollceptulni de "critieă literară".. 

Cele cîteva cOllsIderaţiicarfac obiectul rindurilor de mai jos sM, maiurînd, tot 
interogatH ce privesc modllrile speeifice de manifestare .a.discursului .. critie cltşi 
thlisUng de alte forme discursive. Ne interesează, prin urmare, stategij]c utilizate de acest tip 
de discurs atît în producereaclt şilnfuncţIollarea sa,strategii. e }'Jar a"i lăsa arnprenta 
trallspuucrH sale serlpturale; LimlJaju 1 critlcii litel'area fost examint, dint\'"operspectivă 
ţionnllstâ, Într-un relativ recentstUltlu .. inzestratcp o solidă armăttTrltcol'etică -- .01 Doinei 
Bogclan-DnsciUu(Griilca ,-- limbj se91md, Timişoara, r'aeln, 1 (181). Pornind. de.la Ip?teza nnd 
corespondenţe intre funcţiile criticii literare (analitică, axiologică, normativl't şi estetică), autoarea 
ajnn.ge, intre altele,laeonehii.iucă jJl'oprie acestlii limbaJ-sectllld este pl'csiunect limhaJt1lt1i 
obiect asupl'ametalimbajului; intrucit acesta este uu fenomen manifest atit la nivelul funcţiei 
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se 
asupm tendinţ.ei de <l 

es te S[\\1 Il\I .eazu 1 să ved em 
eu snu fără voie un nou fel 
puterea noastră 5:1 () deeidcnL 

instiţuiînc$ştig snu In pier- 
""pl',1",." a erjticii va. putea .ol'iclnd 

rnetnlingvistieC') cit şI al celorlalte Iuncţ ll secundare. analize rde Dulnei Bogdan- 
Daseălu eonfirmă faptul c!, Iinihajul criticii 1.lte-.f:JTc funcţii şi opers."ţjj ide.ntîce eeh)r]1lte 
Iimbajc, dominate tnsă de către funcţia 'In interiorul marii Iarn i.li i a metallm- 
hajelur, acest Ilmba] se distinge prin citeva t.-:-.lsături, l1:<d import.ante fiind, dup{t cIdnia ::utoan.'i, 
conservarea Iunctlel Înjţ.li:Je a textului Iitr.ra r şi prcstunca exercitată de ncesta asupra met a- 
textului. 

Porumd de la această 1l1thD1 afirma ţie. ne punem întrebarea daul nu CU1Hva cercctareu 
acestui limha] ar avea de l'e:integr'illd tahstrac.llt1' Iimbajului în 1Iv101" diseursuluj, acolo 
unde diferenţa dintre t;Î Iimbaj-ol.Ieer Unde a se estompa rlatoriUi a cele! :,puneri 
în scenă" a comuuicărit ])e care o lnUiptuieşte enunţlat.orul discursului ; rctuarea problematicn 
Ilmbajelor sl, cu precădere a rnelHlirnbajeloI', dln riersnectivaeemlot.lcu a teoriei discursului se 
impuue ca necesitate) fie tji numai din nlbninteri, mcdalltăt ile de rnanifestare 
serlpturală a structurilor uurative al căror rol în constttutrea acestui tip de discurs ni se 
dtntrc cele luai Importante -,- nu ar putea fi luate în eonsidcrure. Est e 111311 nu mai puţin adevărat 
că notatiile de nud StW vizează mai curţnd o specie pnrt}clJlar{t de discurs cTitic, al cărui st.udiu , 
1(1 Gem; priveşt.e j-' ni sepal'em\li ademenitor, dal',pringcnel'aIitn lea «lît ele Îlldrep- 
tăţite Ia n1.vclul di;;elll'sullli . critic 111atca ansamblnnediIel'cnţ.hlL 

O da tă cu apariţ.ia unor fornw noi de literatură, Şi în strînsă legMurii cu aecslm., se remarcă, 
în ultimul timp, "invenlaren" HI\Ql' noi IOl'rne de seTiitur crideli "care-şi produce olJieclnl pe 
nl{tSUTă ee se produce pe sine>! (Irina l\tI::rvrodin, Il:fodernii ]Jl'ccursori ai clasiciloT ChljNapOeflt 
Dacia, 1981) şi care determiniî producerea UIlor mutaţii în rîndul fUIlcţiilor discursului {:ritic 

integrarea seriptnraEi a funetiei erjth:e (OneOlT1itent ref1ceţin asupra proprlll11I slatuL 

de diSI:ur:ml·,obilect 
mult, de un 
vorpa Irip.el MlVl'6c1!in, 

cîştig al Jitc.raturiL .. , 
în cfl.1rfl.priveşte, înă,. aceste forme p.e care le ia discursu.l critic ne fac .să ne întrebăm 

dacă clefiniţiametadiscursil1l\Î drept discurs .. despre funcţionarea unui il,ltdisCUl'.l mI devine 
inoperanHt,cel.ltHţin allmd cînd este axată.pe acest despre, Pe f!M altăparţe, .un disclJl'seritic 
integrînd up llo1111iyel.metl.idiscursiv cesM. referă la modalităţile sale <le instaurare.lle face să ne 
întrebtlln.-.iariişL- dacă nu cumva cel'cetil,l'ea .sa ar ayea de clştigatexamlnîndu-l ca. pe un 
discurs,obie?t, limbaj-prim, 

Aşa SUltei lucrqrile -- dacă. stm'.ÎJltrcadev<lx aşa vom llrm.ăl'i, în liniimali, stratcgiilfl 
discursive c9 ol'garlizează.t1ll aLare .mc.ţndiscllfscritie l11eă de la producerei! sa,.sesizabi)ă doar 
u vizillne.poitică, .- discursul pe cah" de a seJaee-, trecînd apoi La fllţlcţionareasa structurile 
narative _. şi sfirsind cu "consumarea" sa, adică cu tipul de lectu,l;fi, pe cqfe Il presupune in sub- 
t\,xtul ,wn\,truiI'ii sale, 

()l'jce .cl,em.ers critic s.l.l. baze,\ză Pl\}l,l proees. de decollstruil'e-reeoustmire d.atora t tocmai 
earacterului .s.ău.mţatextuaL: textulli.tetar(san fr'\f;p,HmtedÎ11 acesta), o "lată scos din •. eontextv! 
său de urigille,. fonlleaă UIl fcldepoycstire lacllI\ară,pe care clestinatprul o. ia drept sern)lifi- 
cant liber ,cu semnificaţie pnrţial. anulată,. ţelul.metadiSclfSllluiJiiIld l'einvestirea saC,t un el1ş 
nou. ; se îllclele astfel.,colltl'act1l\", ('a]'( a(\. fOl'lnf1 unei "Clltări.a cunoaşterii", . Intr-un .sludiu 
de. qimcnStuni reduse, S(!l'În AUexandl'escu (Inlro(luplioJj il 1'q.JWi!Jsdu discouJ's .en. scicn.ces so- 
ciales, Pnris, UacÎJ,ette, 1979) nrată (,ă ll1ctadiscurul cJ;\Lle se. desfăşoară conforul.unei strncturi 
fixe, şi anume: di:;curs obser"aţĂonal, enunţuri de co;respondenţii, <;ljSCl1XS inLerpretatiy,.şi Uscurs 
de verlficRJ'ţ, Pai'tijCulari.tatea discursului cl'itie ar constil" după opinia,sa,ţnpreeminenţa d,estinu- 
torullli, în explicaţia cauzală deşiljifieil.d<; "erificat şi lnsuspem!flI'ea jUdecăţii wrleiictorU 
în favoarea.. ejClcieyp.lnatiyc.: se explică astfel compatibilitatea virtual infinităde coexisţelţi.'t 
a lnetadiscuFsllri!0ropxe pornqs,'rlela un aCyla<'idis{:urs-ohiect, In "ilrialltq de.texţ critic dc.cal'fl 
ne .ocupăm. cleoebiţ .de intereS:lI\tKtni se parc dilatnf."a spaţiu111i dintre procestllde J;econs.tn\Îl'e 
a semnificaţiei textlllui-ohieet şi cel d.e COllstl'llire asensuluirnetadiseursiv:în acestspaliumetl" 
discursul Iriseofel:iiatît ca rezultat al Hn.ei operaţii de scrUtiln\,.eît.şi Cel descriere a aoestelop.e- 

aţît ea rcflflct\e asupra discmsulJ.li,llbicct, l,lt şi ea reflecţie aSllpra }Jmpl'ieialcăţuil'i,IIPl'O·' 
statut .. SM;!'.emarcă amlnf\N}l __ dacăIlIl o:;hiar $u!\Pndîll'ea __ <qiscul'sului i)lţel'pretativ, 

a fOl'rlluIării atitudinii faţă de opern Jiţemră, În Ia\'oarel1 l'CÎormulării aţiţudiniifa.ţă de. propria. 
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masa 
ci , dimpotrivă, pentru a afla t.a1(a de a o faee. 1'1'<',1'1i,'" 

u'",elU"'! '. "H 'U, prin "l'ommllll" înfăptuirii mctadiscursi ve a sublectulut 
care, la rîndul său, o dată cu denudarca procedeului de codificare - denudnl'e nu lip,ită de o 
funcţie parodică - of'cră cititorului şi un "DJode detnploi " al textului: reîntoarcerea la pre ... 
text, la Iiterat ură, prin asumarea pe cont proprru a căutării scnsuruor acesteia. 

Această dublă căutare, fl riestinatorulu! a cărul atenţie se îndreaptă spre discursul-obtect 
şi CI subiectului care dlscursivlzcază practica sa de creaţie, se situează mai întotdeauna pe izo: 
topia nnesigurarrţei",. a .Jncert.ltudtnit" reuşite .. S: încercăm sI:1 căut:?l.tn o expllcattc a apariţiei 
acestor forme de mctadlscurs al ei,îror obiect nu l,;te, strict vorbind, propunerea unui anumit 
rlemers asupra Iltcraturil ei, rani rnult., 1) refacere a acesteia (sau a scmnlricaţle, 
acesteia) la ructadiscursiv, însă. Cert este cii asemenea texte. se ivesc ca urmare a uno 
raporturi dintre mctadiscurs şi discursul-ohiect : tie (:[1 destinatarul, pe măsură ce produce discuri' 
sul. intcrpretativ. conşttcnttzează .Jntraducttbtlttatea' textului literar, ·fie Cl suhicct.nl enuntărt., 
este marcat-de presiunea ltmbajului-ohiect, sau, în sf!l'i!it, poate că asemenea texte, puternic; 
uarnt.lvlzatc. apar atunci cînd, la un uivel sau altul, parcursul Iuterprctatrv se dovedeşte mai 
puţin lesnicios, cind nesiguranta actului interpretării HcereH compensarea printr-o strategie 
narativă aparte, Această ultimă ipoteză, care înclinăm, Uiriî. însă a le (X(.I11ele pe celelalte. 
are avantajul dea putea fi sustinută prin cnzuri concrete. Demersul din Mari corespondente 
al 1.111 Livius Ciocârlie, de pildă, se constituie mimetic prin raportare la modul In care a fost scris 
Scrirutl neqni (cap, 1), iar intregul text --_. menit a demonstra caracterul literar al coresponden- 
ţelor se Incheie cu UIl "eşec" mărturisit ele desttnator. La uu nivel însă, eşecul se transformă 
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Gltee,rghilej, renrcztnt.ă un caz de 
In refacerea 

lui 1 hrăilcanu) 
la transpu- 

îrtgl,bează metadiscur- 

maniera de manif'estarc text uală a presiunii pe care o 
asupra Ilmbajulul-ohlect. atu nt.i cînd interpretarea îşiprc- 
de origine (manual de medicină, cronici, mică publicitate) 

Negrici, Imanenta literaturii, Bucureşti, Cart.ra Româ- 
dor se situează şi aici pe o izotopic a neliniştii celui \:tre 

II llteraturil". 
multe altele, din complexele raport.uri c9 Se stabilesc 

trl1spunc]'ea .rlcl'ipturaHi ,a înfăptuirii mctarliscursivc 
al discursulul critie, acesta din urmă sfîrşind prin il se 

puternic narattvizat., Granitele texVmetatcxt se dizolvă, 
dirnenstunca productivă, scriitura operează () deschidre sustlnută de 

rinhbiguilat.('. deliberat construilă,acolo unde text;]] retlccteaxâ tntmancnl.ă 
statutului nu poate fi rcceptat'!n fl1lsamhlul,suu decit în 

să pună în valoare izotopta autorercrcnttată, 
cititor Ia ieşirea din pasivitate prin sugcrnrca faptului 
lectură se dovedeşte tntotdeaunaa fi doar penultima. 

din rupturile de cod pc care textul cnttc narativizat le 
prcfa cerîi sale în povcstirca proprtct tnstaurărl textuale, este cea care con- 

autonom, de practică acrlticii ca Irterntură. Incapabil să genereze 
discursului-obiect, măclnat de nevoia de justificare, discursul 

'naratfvizat 'll"i,'"'' subiectul cnuntărlt În centrulprocesului de producere a discursului, 
Incitîndu-I pe receptor la o nouă lectură care să li rmărcască pove- 

în personaj, dar la o căutare analogă, la o reluare pc cont proprtu 


