RECURENTA TEMELOR LITEHARE CA PROCES AL RECEPTARII
ESTETICE
DE
AKDREICOIHlEA
1. Primul moment al oricărui demers analitic asupra operei literare
coincide cu încercarea dc a descoperiîn textul Însuşi o organizare, ale cărei
indicii le reprezintă unităţile lingvistice constitutive; operaţia este de natură
elementară, valorificînd orice simplă analogie sau asociaţie impusă cu forţa
evidenţei estctiec1în "analiza de conţinut", ce clasează În f'uncţ.iede Irecver.tă
cuvinte sau fragmente de text considerate prin prisma unei anumite "atitudini tematice" 2. Îi urmează efortul de a surprinde regula interioară a operej
prin extragerea elementelor analoge şi gruparea acestora după o schemă convenţională"; bineinţeles că investigaţia se desfăşoară în această fază în orizont sincronie. Începînd din acest moment cercetătorul se vede pus în faţa
unei prime dileme: este această organizaretextuală, decurgind din fenomenul
elementar al repetiţ.iei şi descoperităpe calea analitic-descriptivă tlevantă
prin sine însăşi în procesul de explicare a operei sau ea nu face deeit să concretizeze o structură "dincolo de text", inaccesibilă ohservaţieir directe şi
aflată la un nivel abstract al elaborării!'? De aici pornind se conturează o a
doua dilemă, ce priveşte în ultimă instanţă milenara dispută aSlJlprap rimordialităţ.iieidos-u-Iuisau a substanţei: de la stadiul [ormal-sintaqmaticexpresia
verbală îşi află, prin procedura subiectivă a interpretării, Un nucleu idealsemantic; se pune intrebarea dacă există o corespondenţăperfectă Între microstructurile situate pe straturile suprapuse (după Ingarden) ale operei şi care
dintre cele două variante deţine primatul statutului obiectiv.
Aceleaşi operaţiuni, efectuate de data aceasta dincolo de limitelecreaţiei unui singur autor, implică odată cu înregistrarea recuteniei unităţilor textuale în opere diferite şi aplicarea schemei elementare cu privire la
fenomenele literare identice şi paralele, ce nu pot fi recunoscute decît prin
concepte literare identice şi paralele". Pe primul plan al interesului trece
determinarea mecanismului repetabilităţii, ce se exercită acum automat în
1 AdrianMarino,Criticaideilorliterare,Cluj,1974,p. 62.
2 P. Henry,S. Moscovlc
i, Probleme»
de I'aualijse
de conteuu,
în .Jsanqaqcs",
l1/l\J{HI.
3 AdrianMarlno,op.cit.,p. 61l.
f TzvetanTodorov,
Moti],In OswaldDucrot
, TzvetanTodorov,Dicliollnairc
ellc!Jclopedique
desscienccs
du langage,
Paris,1972,p. 280.
s AdrianMartno
, op. cit., p. 64.
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diacronie, deoarece spre deosebire de seria recurentă de la nivelul particular
al operei unicat, a cărei consistenţă este asimilată niveluluisuperior al coerenţei şi totalităţii textului, "analogiile", "identităţile", "repetiţiile" constatate
în opere diferite, echivalente ale unor realităţi în fond individuale, nu-şi pot
j ustif'ica ordonarea, înserierea , decît prin constituirea unei relaţii de transcendenţ.ă supratextuală ; Un foarte larg evantai de termeni, ce epuizează
întreaga arie conţ.inutistică şi formală a recurenţ.ei: topai, teme, motive
clişee, convenţii, arhetipuri, "funcţii", situaţ.ii, îşi definesc astfel esenţa,
comună în "noţiunea-limită" de model: "construcţie pur intelectuală, elaborare apriorică, un produs strict experimentalal gindirii, o idee gata făcută" 5
al . eărei resort de Iuncţ.iorrarepresupune "Înlocuirea conceptului istorie,
printr-unul transistoric, reducerea tuturor evenimentelor la dimensiunile
unei singure categorii, expre.siaacestei categorii in termeni sistematici, structurali" 7. Dacă in faza siucronicăvoperatiunea de "modelare" se desfăşoară
centripetal, de la izolarea realităţilor textuale recurente şi pînă la explicarea
recurenţe! fie prin identificarea unui substrat ideal (geistigerNennerş al fiecăre.ia, caracterizat prin constanta la. nivelul individual al creaţiei, fie răminînd la planul structurilor regulatorii ale textului, diacronia impune procedura inversă, căci aici modelulexistă ea dat abstract, reper categorlal.dinainte
presupus şi acceptat, consacrat de roprezentările particulare.
Studiul tradiţional al temelor şi motivelor literare, ceea ce germanii
numesc Stoff- utul l\1o!iuge.sc1zichle
iar francezii tliemaioloqi.e,
se Interneiază,
'in virtutea unei inerţii cuturniare, pe două premise fundamentale, pe care
le axiematizeaz.ă: existenţa unor vunit.ăţ.i structurale limitate ale textului
literar, asirnilabilenoţiunilor de temă şi motiv, ca şi presupunerea că acestea
dispun de o relativă autonomie, ee le permite astfel substantializato să transceandă granitele textului, să se autoprnducă în alte texte, Înalte genuri, În
alte epoci, să se "repete", desigur, pe coordonatele unei anumite v ariabilităţ.i. Metoda inserierii operelor pe criteriul tematic a devenit o modalitate
de existenţă a isLoriografieîli!:erareeu mult Înaintea primelor încercări de
clasificare şi ierarhizare conceptuală, În sensul vinvestigăriifenomenologice
fi .straturiloruşi nivelelor acestora şi adefÎnirii elementelor tematice identificate raici în funcţie de mărimile continutjf'ormă, ea şi a stabilirii gradului
lor de invariantă, luind inconsiderapeTaetoriiindividualişisocialipe
de
6 parte, perspectiva sincronîcăşi cea a duratei lungi pe de alta. Astfel se explkJI de ee variante partieulare, cu conţinut conceptual limitat -. în speţă
tema şi moiiuul=- s-au suhstituitcazului general, iar o anumită direcţie de
cercetare a Icncmenului literar şi-a devalorizat rezultatele supralicitîridpînă
la epuizarc relevanţa interpretativă a aceleiaşisfere restrînse.Faimoasaobiecţie făcută de.<;rocecîndva la adresa artifieialităţ.ii;:teeleirelaţiipecare. tematolQgiatr;Jdiţiollalf\o.stahi1eaÎntre persollajeale unor opere diferite sub simplul pretext al coincidenţei de nume şi destin (mitie sau istoric)8a produs,
prin recul, numeroase formule ale "permanenţei" şi "constanţei" elementelor
" ibid,p. 124.
7 ibid,p. 204.
Croce,
la2/190'1.
CharlesPJcci,SOpllOlllsbe
dansla tragedie
classique
ita.
licnne8elBenedetlo
{'ranqaise,
în "Larecenzie
Critica",
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tematice; diferitele faze pe care le-a cunoscut ştiinţa literaturii" au tratat
în mod diferit această problematică, faţă de care şi-au spus cuvîntul raţiuni
interioare structurilor metodologice (şi ideologice) ale fiecărei paradigme:
în vreme ce momentul istorist-pozitivist, ca şi cel ulterior esteticiet-Iorrnalist
au contat aproape în exclusivitate pe procesele plasate fie pe terenul producţiei literare propriu-zise,fie la nivelul actului creativ-productiv, a lipsit
în mod manifest o explicaţie bazată pe cea de-a treia latură a sistemului comunicativ autor-operă-receptor, o interpretare ce să-şi propună Un alt răspuns
la dilemeleconceptuale enumerate mai sus, mai complet, verificat pe o bază
mai largă, mai departe de pericolul unilateralităţii şi de aceea poate mai
viabil decît cele date pînă aici.
2.1. Potrivit unei clasificări relativ recente, terminologia uzuală cercetărilor tematologicedesemneazăprin termeni identici trei categorii semantice diferite: una se referă la unităţi ce numesc realităţi exterioare textului
şi relativ independente de acesta, alta implică în exclusivitate realităţi textu ale şi în fine ultima desemneazăfenomene ce se petrec la nivelul psihicului
autorului-", Pentru p aradigmap ositivistă Il-au existat îndoieli în privinţa
naturii substanţiale, materiale, a faptului literar, asupra identităţii dintre
Psţţch« şi Pluţsis, asupra primordialităţ.ii-elernentului conţinutistic ; esenţială este "tematica", "acţiunea", "conţ.inutul", "fabula", a căror versiune
suhlimată se găseşte în mod necesar Înafara operei şi care nu fac decît să
oglindcască acumulări biografice (Ererbtes, Erleraies, Erlebtes) ce-l privesc
pe autor. Temele,sau suhdiviziunile acestora, desemnate cu un termen goethean motive, migrează, suhstanţializate.vde Ia o operă la alta, variantele lor
concrete se cuvin colecţionate, comparate, 'ierarhizate şi ordonate Într-o
sistematică pe care istoricii literari ai perioadei, preocupaţi de descripţiemai
mult decît de explicate o reduceau, pe baza modelului linear d1 cauzalitate
promovat, la schema influenţă-imitaţie'.'. Această axiomaticăja ternatologiei pozitiviste verifică perfect una din trăsăturile socotite vcaracterîstiee
pentru paradigmele ştiinţei literaturii în comparaţie cu cele ale ştiinţelor
naturii: în timp ce în cazul ultimelor o revoluţie ştiinţitlcă Îjnlătură definitiv
metudologiiledevalorizate, în ştiinţa literaturii, chiar dacă el paradigmă trelntie să cedeze alteia primatul în interesul unei epoei, ea continuă să coexiste

I
I

9 PentruştiinţelenaturiiThomasKuhna demonstrat
in Structurarenoluţ
iilorştiinţi.
[icecă metodele
de cercetare
ştiinţificănu sînt procedee
atemporale,
antstorice,
cu eticacttate
absolutăşi că eledepindde cerinţelede cunoaştere
alefiecăreiepociIstorlce.Aceastăistoricitateîşi relevăcapacitateamodelatoare
în modelele
metodicepe carele lmpunaIncercetare
dialectica
metodelor
a fost tcoretlzatăde episternulogul
arnertcan
(Incarteaacăreitraducere
românească
a
apărut
in
1976
la
Bucureşti)
In
mecanismul
aşa-numitei
"schimbări
a perioadă
paradigmclor",prin paradigmă
înţelegînd
unsistcmdemetodece oferăpentru
o a numită
..modelesi soluţii"cognttlve.
Schimbarea
paradlgmelor
presupuneo "revoluţieştiinţifică";
apariţiade mutattlce aduccu sinenoiprobleme
şi întrebăriconduce
la Unlungprocesderevizuirea modelului,
a căruiconsecinţă
reprezintă
remodelarea
tuturorcategoritlor
dupăschema
noiiparadigme.
Aplicind
ştiinţeiliteraturiiteorialui Kuhn,Hans.RobertJauss(în Paruâiqttuunechscl
in derLiteraiuruiissenschaţt,
in Linquistisclte
Berichte,
3/1.969)
reuşeştesă stabilească
trei etapefundamentale
în evoluţiaacesteiai primaparadigmă,,;.prcştUuţifică",
arH tost
ilustratăde reprezentanţii
poeticiinormativenooclaslce,
a douaparadlgmă.vredesocperă
la
modulpozitivistîstorlcttatea
epocilor,
autorilorşi operelor
iar a treiaexplorează
operaliterară
in sine,ca sistemexpresiv
al limbii,stilului.
Şicompoziţiei.
,.
10LeoPollmann,
Literaturinissenscliaţt
uruiMeihode,
Frankturtam Main1973,p.180.
11ManonMarcnGriscbaeh,
Aielhoden
der Lileraiurwissensclw{t,
.l\lilnchel).
1970,p. 28.
8- Anuarulde lingvistică
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in paralel cu cele următoare şi să determine investigaţii conforme cu sistemul.isăuide norme, indiferent de gradul lor de uzură morală>. Peo linie ce
mergepînă la cercetănileternatologicedin zilele noastre, preluate de eomparatisrnul contemporan, s-a menţinut fără Întrerupere preocuparea pen tru
"materia" literară ca "un clement situat în afara operei de artă, devenind
abia prin actul poetic p arte integrantă a literaturii",ca şi pentru tematica
considerată în sens restrins ,..0 fabulă conturată deja în afara literaturii,
un Ploi" 13.
Reacţia anti-poz.itivistă.pe care a încorporat-o direcţia denumită
Geisiesqeschiclsie
a cultivat însă în deplină descendenţă a p ozitivismului reprezentarea despre o "allgemeine Motive.nlehre"ca sinteză. a marilor probleme general-umane, în care permanenta, spirituluiv iaternporală, supraistorică şi supraindividuală se constituie în substrat al recurenţe! tematice;
motiveletrec aici drept imagini sensibile ale ideilor, subdiviziuni ale unor
contuiuiur: spiritualizate -- ceea ee Goethe denumea GehaU,adică materia
preluerată de creator, aflată aşadar pe o treaptă superioară faţă de materia
"informă" (Rohslof{)- sensuri general valabile, valori permanente. Pentru
Hudolf UngerH şi .Iulius Petersen'", Sloff'gcschichle
echivalează în fond cu o
Problenujeschichie,trecere în revistă a "suhstanţ,ei eterne" a umanităţii,
întruchipată în multiple v ariante i n..operele literaturii universale; "problemele eterne" : viaţa, moartea, adevărul, dreptatea, iubirea, binele, frumosul
etc. sint dotate, după te oreticienii curentului, cu o forţă metafizică, încorp orată în idee, Cele asigură perpetuarea veşnică În timp şi spaţiu, autonomia
structurală în raport eu textele literare ce le preiau, ca şi p recminenţ.aconţ.inutistică, ee primeşte abia prin "trăirea" creatorului sens simbolicşi formă
artistieă-Gestalt. Respectivul potenţial ce alimentează perrnanenţa ideiler
şi "problemelor"este imaginată ca exercitîndu-şi efectele şi la niveleleparticulareale operelor: Oskar Walzel insista asupra unităţii dintre Gehalt şi
Gestoli,forma "operei poetice" Însemnînd după el "o consecinţă necesară a
conţinutului său, aşa cum în fenomenul natural forma rezultă ea o necesitate
legică a speciei sale" 16."Noţiunilefundamentale" propuse de Wolfflinpentru
istoria artelor; categorii, prin excelenţă formale şi stilistice, vor fi adoptate
prin Walzel de către istoriografia literară, investită acum să inrcgistrese
repetabilitatea unor microstructuri unitare, conţ.inutistice şi formale. La
rîndul său Robert Petsch introduce termenul de formulă (Formel),prin care
Înţelege o "înlănţuire de motive" 17,configuraţie Închisă, în aceeaşi măsură,
formă (ca ordine a înlănţuirii) şi conţinut.
Aceeaşi "configuraţie stabilă" a mai multor motive,ce revine periodic
în opere literare diverse, este asimilată astăzi de Todorov noţiunii de lOpOS18
;
relaţia directă Cese stabileşte şi pe această cale între metodologiainaugurată
12LeoPollmann,
op.cii.,p. 166.
13EllsabethFrenzel,Sioţţ-,Motto-undSţţmbolţorschutuţ,
stuttgart,1966,p. 22.
14RudolfUnge!',Literaturţţcschichie
als Problemqeschichte,
in AufsiihezurPrinzipienlehreder Literaturgesc/zichte,
Berlin,1929,p. 118.
1&JuliusPeterscn,Dle WisoSenschaft
vonderDic/zlung,
Berlin,1939,p. 172.
16OskarWalzel,
Gehali[llldGestalt
Imliterarisclten
h.unsiwerk,
vezitrad.rom.Conţinut
şi formăîn operapoetică,Bucureşti,
1976,p. 59.
17RobertPetsch,Deulsche
Lileraturwissensc1zaft,
Berlin,1940,p. 142.
18TzvetanTodorov,
op. cii.,p. 281.
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de Er nst. Robert Curtius în Toposţorscluin»,şi predecesorii pozitivişti sau
adepţi ai direcţiei Geistesqeschichin
corespunde unor date reale, în pofida
numeroaselorşi insistentelor incercăriri'e delimitare În raport cu aceştia Întreprinse de. autorul monumentalei exegeze asupra literaturii latine medivale
şi de discipolii săi-". O definiţie ca următoarea: "Cercetarea .topologisă.vr
oprezintă iustrumentulceI mai potrivit pentru a motiva constanta spiritului
în variatia fenomenelor"?nu lasă îndoieli în rprivinţa..obiectelor finale ale
cercetării, chiar dacă noţiunii nou introduse Curtius îi atribuie, sprcdeosehire de cele traditionale (temă, motiv) o armătură În primul rînd formală;
clişeu, loc comun, provenite din retorică (sau dintr-o .allgemeinoFormenlehre
dcr Litcratur "] şi perpetuate prin aceeaşi r-esursămetafizică, denumită acum
tradiţie, care a preluat reprezentarea acelei ."succesiunigolite de substanţă
istorică a. diferitelortipologii spirituale, din a căror mişcare de pendul au fost
extrase celecîteva categoriiaternporaleale umanităţ.ii" 21,pentru a o tra nspune
la nivelul conventiilor literare, conţinutistice şi formale,supraindividuale
şi at.emporale,Topos-nî,unitate de bază se identifică aici cu constanta a cărei
"esenţă este, în ciuda variabilităţii, cu ea însăşi identică" 22şi care, totodată,
nu este "precumtema (Sfof!),legată de o anumită Iabulă, ci transrnutabilă... ,
nu atît de generalizantă şi diluată precum motivul, ei conţinut, perceptibil
estetic, al unei schemegenerale de gîndire" 23; imaginea constantei, "translaţia unor substanţialităţi veşnice sau efect de succesiune a unor norme primordiale"24, este destinată să legitimeze istoriceşte acest tip de traditie.
O ordine impersonală fetişizează in viziunea lui Curtius vpermanenţa unor
conţinuturi supraistorice şi identitatea unor esente spirituale în formele lor
fenomenale variabile. Fu nctiunea creatoare este evident subordonată "metafizicii tradiţiei" ele care vorbea .Iauss, ce nu Înseamnă altceva decît perpetua raportare a textelor la modele "clasice", la a utoritatea unei tradiţii
prezente dincolo de determinări temporale În constantele care,,i,fixe", identice, egale cu ele însele",se pretind a fi .factorul de continuitat.ejşi stabilitate
al oricărei culturi şi literaturi" 25,Q .,istorie literară" construită-pe asemenea
fundamente va fi constrînsă pe. de o parte să. neglijeze unicitatea şi individualitatea fenomenelor ca t.ot.alit.ăţ
i distincte, pe de altă parte să recurgă
la formule artificiale ale continuităţii. în complexul literaturii "universale"
cercetarea comparatistă pentru care studiul istoric al ternelor şi motivelor
literare constituie astăzi un domeniu de predilecţie înlocuieşte succesiunea
operelor cu permanenţa şi concomitenţa constantelor, punct de plecare pentru
"un alt tip de lectură" a literaturii, ca structură şi fenomen unitar, simultan,
structurat categorial, "un domeniu obiectivat de teme, motive şi forme stilistice, transmis şi cultivat independent de caractere şi destine particulare" 26.
19Petor Jehn, Toposţorscbunq
als Restauraiion,
In Toposţorschuruj,
Frankf'urtam
Maln,1972.
20ManfrcdBeller,Toposţorschunq
contraStoţţqesctitcbte,
in op. cit., p. 177.
21RobertWeimann,
Literaluroeschichie
uruiMytlwlogie,
Berlin,1974,p. 55.
22ErnstRobertCurtius,Deulscher
Geistil! Ge{ahr,Stuttgart/Berlin1932,p. 93.
23ManfrcdBellcr,op. cit.,p. 178.
2·lHansHobert.Jauss,Liieralul'gesclziclzte
als Provokalion.
Frankfurtam Main,1970,
p.233.
25AdrianMarino,op. cit.,p. 52.
26RichardAlewyn'JolzannBeer,în Gestaltproblcme
da Dichtllli[!,
Tiibingen,
1957
p. 64.
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In această direcţie se îndreaptă, de pildă, Hellmuth Petriconi, cînd tinde să
imagineze o istorie a literaturii dincolode coordonatele obişnuite autori-cronologie, bazată doar pe raporturile tipologice dintre opere, concretizate În
"metamorfoze ale visurilor, forme in mişcare ale întotdeauna aceloraşi dorinţe şi pasiuni, refulări şi spaime omeneşti"27, invariante ale unei esenţe
umane, a căror-recurenţă confirmă.perpetua actualitate a "temelol'de bază",
La rîndul său, Haymond 'Irousson.observa că "temele noastre legendare sînt
totuna cu polivalenţa neastră, sînt purtătoarele de cuvînt ale umanităţii,
formele ideale ale destinului tragic, ale condiţiei umane" 28,iar E. Frenzel
explica recurenţa tematică prin acele întrebări existenţiale astfel formulate
de literatură "încît au devenit exemplare,.sînt transmise de la o generaţie
literară la alta, găsindu-şi mereu alţi interpreţi şi mereu noi răspuIlSuri" 29.
Ternatologiaîn versiune comparatistă cunoaşte doar ocazional dilemelemetodologiceÎn legătură Cuesenţa formalăsau conţinutistică a microstructurilor elementare; o caracterizeazăîn schimb formularea unor obiective ce trec dincolo de interesul strict estetic al investigaţiei, în construcţii "în acelaşitimp
ingenioase şi fragile, mereu ameninţate de a-şi pierde specificitatea literară:
voind să cuprindă întreaga literatură, ale ajung să înglobeze Întotdeauna
mai mult decît literatura" 30,
2.2.H.epetabilitatea structurilor tematice îşi găseşte o explicaţie strîns
legată de actul În sine al creaţiei deja în cunoscuta definiţie a lui Goethe,
care considera 'mntivelerca "fenomenc ale spiritului uman, ce s-au repetat
şi Sc vor repeta în continuare" 31; pentru Dilthey, al cărui demers teoretic
se înscrie printre cele care au fixat cadrele curentului Geistesqeschiehie,
noţiunile de temă şi motiv, aflate sub aceeaşi incidenţă conţimrtistică, desemnează unităţi a căror-consistenţă depinde în primul rind de subiectul creator
şi de "trăirile" sale32•Îutrehlndu-se de ce un scriitor se Îndreaptă către o temă
deja tratată, Emil Ermati nger crede la rîndul său că "nu este vorba aici atît
de natura obiectivă a temei, cît de autorul în măsură să o descopere. nu atit
de lume cît de Etil creator" 33.O interesa:ntă contribuţie, ce trebuie. notată
aici, aduce Jose[ Kotner34, discipol al lui Dilthey; care încearcă temerara
întreprindere de a corobora cu teoriile "oficializate" primele concluzii ale
cercetărilor'freudiene pe texte' literare. Sind simptomaticeobservaţiile lu i
21MugatKruS3,Lileraturqeschichle
als Themetiqesckichie,
in HellmuthPetriconi,Meta-rorplioseti
âer TriÎLune,
Frankfurt am Maln,1971,p. 195;vezişi teoria"constantelor
dialcctlce"a lui BasileMunteano,
în Constanles
diolectiques
enlittiratureel enhisioire,
Paris,19il7.
28Raymond
Trousson,
Unprobleme
delitliraiurecoinparee.
Les.Eltuie«
detliemes,
Paris,
1965,p. 6.
29ElisabcthFrenzel,op, cii.,p. 47; în acelaşisensreţinemşi o afirmaţiea KătheiHamburger:"Estevvrbade expresiaartisticăprimordială
a prohlematicll
existenţiale
umaneşi
de aceeasituaţiileexterioare
careo marchează
au rămasexemplare"
(veziVonSopliokles
zu
Sar/re,Stuttgart,1962,p. 16).
30'I'zvetanTodorov,
op.cii.,p. 284.
31.Johann\Volfgang
von Goethe,Maxllnenund Re{lexionen,
în Werke,(Weimarer
Ausgabe),
voI.12, p. 250.
32Wilh.elm
Di[they,DieEinbildungskra{1
desDichters,
înGesammelteSchri{ten,
voI.6,
Leipzig;
Berlin,1924.
33EmilErmatinger,
Dasdichlerische
Jumstwerk,
Leipzig,
·1939,p. 1.43.
:34JosefKărnel",
Erlelmis,
Motiv,Staff,în VomGeisleneurerLiteratur{orsclmng,
Festschriftrar OskarWalzel,
Potsdam,1924.
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Kărner (urmat de Willy Krogmannj'" cu privire la statutul subiectiv al oricărei temeliterare ("adevărata materie a poetului uneste extrasă din afara
din alte surse, din cărţi, - ci din propriile sentimente" 36),la considerarea
motiuelorca imagini sellsibileale "trăirilor" creatorului, sau mai ales la analogia dintre creaţie şi vis, dintre lanţurile de motive şi conţinuturlle cc fixează
în mod deosebit, pînă la limitele patologieului, emoţionalitatea suhiectului.
Extinzînd cuprinderea conceptului de "trăire" de la creatorul individual la
grupuri determinate temporal, naţional şi social, Korner oferă un punct de
plecare pentru explicarea repetabilităţii .ternatice în diaeronie, prin acele
"reproduceri ale experienţei colective..., serii constante de motive,reţinute
in patrimoniul epocilor, spaţiilor, naţiunilor" 37.
În vecinătatea cea mai apropiată a viziunii lui Korner stă teoria psihocritică a lui Charles Manron, ce-şi propune prin investigarea "reţelelor
asociative'tşi a "metaforelorobsedante" de la nivelul inconştientului creator
rului definirea "mitului personal" al acestuia, ce conţi ne.vpe lîngă structuri
şi mecanisme particulare, un grup de articulaţii În contact cu orizonturile
inconştientului colectiv3s.Tradiţia însăşi înseamnă pentru Freud, .Jung şi
foarte diferiţii lor discipoli o categorie psihică, ce se întemeiază.pe ideea latenţei iuconştiente a amintirilor şi imaginilor,incomplete şi obscure, ale Începuturilor umanităţii. Vocaţia arhetipurilor, după unii expresia noţională a
"rădăcinilor abisale, transistorice-Iactori de continuitate, stabilitate şi permanenţă spirituală":" de ase constitui în tipare coercitive eu rol de "matrici
inftastructurale",a alimentat o vastii literatură teoretică tinzînd S[l interp re teze "izomorfismulschemelor, arhetipurilor şi simbolurilor în cadrul sistemelor mitice sau al constelatiilor statice" 40.Literatura, considerată c.mitologj. deplasată", şi-ar afla esenţa În elementele structurale constarrte, a nist orice, a căror r ecurentă tra nscrie modele ancestrale ale mentalităţii mitice,
reglată după "timpul s'aeru" în opoziţie eu cel .profan", supus1ariahilităţii
istorice. Exemplaritateâ mitului subzistă în "protocoalele ţlO'rmative ale
reprezentărilor imaginare, hine definite şi relativ stabile, grupate În jurul
schemelor originale denumite structuri" 41, ale căror corespo'ndente reprezintă, potrivit postulatelor structuralismului ontologic (infr-o formulă ce
trimite la raportul stereotipuri artistice/s'tereofipuri de conştiinţă menţionat
de Lotman) "modalităţi constante de comportament ale spiritului uman, poate
variante funcţionale ale aparatului creierului, ale cărui structuri sînt izomorfe
celor din realitatea fizică"42,
35WilţyKrogrnann,
Motioiibcrtraqunq
1111d
ilue Hedcutunţţ
fiir die literar-liietorische
Forschunq
în "Neophilologus",
17/19:)2.
36JosefKornar,op. cii.,p. 314.
37ibid.,p. ::l39.
as
Mauron,
DesAnatomia
metapliores
obsedanî
csau Hi72
mţjttre
FCTSOIWcl,
Paris,
lf)(;2.
suCharles
veziNorthrop
Frye,
criticii,
Bucureşti,
: Notele
esenji.ale
ale
"comportamentului
mitic",descrise
de Mircea
Eliadein AI!Jllles,
reueseiln!Jstlzeres
(Paris,lQ57,p. 31):
"modelexemplar,
repetiţii,rupturadurateiprofancşi integrarea
timpuluiprimordial"
se asociazătendinţei"general
umane"de a "arhetipiza"
elea construio mitologie
difuzăfnllelat{\
pe
apetitulde a imitaalte şi :alte"modele".
40GilbcrtDurand,Strllctllrile
antropologice
ale imaginarului"
Bucureşti,1978,p. 56.
4l ibid.,p. 76.
42UmbertoEco,Einfiihnmg
in die Semiotik,
Munchen,
1972,p. 378.
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2.3; De pe poziţia primelor manifestări ale paradigmei estetico-Iormaliste reacţia a nti-pozitivistă a afectat .tematologia pînă la contestarea
însăşi a .raţiunii de a exista a. unei asemenea tip de investigaţie literară. A
făcut şcoală celebra observaţie a lui Croce, care, în .legătură ou o tentativă
de înseriere a temeiSofonisbei, punea la îndoială relevanţa unei contânuităţ.i
artificiale, construită dincolo de limitele operelor în oare apare. Mai tîrziu
Wolfgang Kayser reia ideea despre rolul "subordonat" indeplinit În literatură
de elementultematic. Îndoielilesale cu privire la aşa-zisa "istorie"ce ar putea
rezulta din explorarea succesivă a temelor identice din opere diferite se Întemeiază pe faptul că astfel operele sînt tratate înafara condiţiei lor de unicat
artistic şi face chiar () distincţie relativ importantă între temă (Sloţn şi motto:
în timp ee prima se referă la ,.ceeace subzistă, eu o tradiţie proprie, înafara
operei literare, structură legată de anumite configuraţii şi mai mult sau mai
puţin fixată atît temporal şi spaţial, cît şi ca procedură" 4:\,cealaltă noţiune
se conturează abia în abstractizarea la nivelul textului a trăsăturilor individuale ale temei. "Ceea ee se deeantează ca motiv se caracteriz.eazăprintr-o
remarcabilă coeziunestructurală. Este în fond o situaţie tipică, ee se poate
mereu repeta" 41.
Încă. necliberată de clişeeleimprimate cîndva de Geisiesqeschicb!«,
ideea
constanţei tematice evoluează vizibil de la ancorarea exclusivă in aria conţ.inutist.ică spre adoptarea u nui criteriu adecvat viziunii imanentiste asupra
operei literare promovate de noul cadru paradigmatic. Dintre protagoniştii
Iormalisrnului rus, Sklovski este cel care se distanţează cel mai spectaculos
de doctrina oonţinutist.ică a şcolii "etnografice" patronate de Veselovski,
preocupată aproape în totalitate de geneza şi înrudirea tematică a operelor
şi cultivind teza după care moliveleliterare nu ar fi decît răspunsul dat de
literatu ră problernelor fundamentale ale existenţei limane,de unde şi explicarca
recurenţei+. Din contra, pentru Iormalişti fenomenul exprimă în primul rînd
manifestarea unor "legi ale compoziţiei"operelor literare şi este relevant în
planul forrnal-sintagmatic înainte de a trimite la nivelul ideal-semantic.
Această tipică expresie teoretică a paradigmei estetico-tormaliste care este
opera lui Şklovski nu cunoaşte decît unităţi convenţionale ale textului, Iără
acoperire semantică precisă şi slujind doar raţ.iunilor compoziţionale; recurenta este înglchată în problematica mai largă a genurilor literare, dintre
care unele impun un grad mai ridicat de invarianţă a construcţiilorde subiect.
Se confirmă pe de altă parte şi observaţia lui Striedter, după care Ionnaliştii
nu au respins, odată cu accentuarea primatului structural al operei în actu 1
propriu-zisal creaţiei, importanţa intenţiilorsemantice (sau ideologice)lncorporate de o t.emăsau de .alta :46"omul nu este liber În plăsmuirilesale - declara
acelaşi Şklovski>- el se opreşte la plăsmuiri care sînt în spiritul adevărului,
care prin invenţia lor par a fi un extras din realitate şi un concentrat semantizat
al acesteia, cînd succesiunea curentă a evenimentelor este prezentată Într-o
subliniată conexiune logică şi estetică" (7. Abia Tomaşevski reechilibrează
4;jWolfgang
Kayser,DusSprachliclic
Ivnnstuierk,
Bern/Mituchen,
1969,p. 55.
44ibiâ.,p. 59.
.
45VlkLor
Şklovski,
Despreproză,vol. 1, Bucureşti,
:l)76, p, 68.
46J urtj Strlcdtcr,Einlei/ung,
in Rllssisclze
Formalisten,
]'dUllChcll,
1971,.p. XXVIII.
t7 ViktorŞklovski,
o]J.cit.,p. 43.
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in concepţia asupra unităţilor minimale ale textului considerarea raportului
dintre expresia verbală .şi conţinutul ei ideal-semantic:"într-o expresie
artist.ică vliversele propoziţ.ii se află Într-o corelaţie semantică şi realizează
o ianume construcţie unificată prin comunitatea ideii sau a temei" 48. lUaiioele
reprezintă acurn .unităţile tematice indivizibile,.ce prin dispunerea logică,
temporal-cauzală, compun fabula unei.opere, iar in succesiunea Jorîn textul
concret subiectul,definit prin construcţia artistică a "distrihuţ.iei"evenimentelor; faptul că "trec dintr-o construcţie de subiect în alta", beneficiindşi de
un anumit grad de "imuabilitate istorică" ("păstrare a integrităţii în procesul
de migrare dintr-o lucrare într-alta" 1J) ar putea fi pus în legătură cu legile
"motivării", ele însele un compromis Între aspectul formal al construcţiei
artistice şi "intereselegeneral umane" de care, după Tomaşevski, este legată
orice tematică-v,
In cercetarea "morfologică"asupra hasmului Vladimir Propp ierarhiz eaz.ămecanismelestereotipiei de Ia relaţia fundamentală invariantă-variantă
şi cea derivată compoziţie-subiectpînă la raportul între "funcţiile personajelor"-mărimi constante şi "veşmîntul"care le concretizează,"locurilecomune",
motive, subiecte, eroi, Într-un cuvînt elementelevariabile ale oricărei traditiin ,
O .intreagă "estetică a identităţii" a avut şi are drept temei imitarea, repetarea
unor rnodele-clişeu cu valoare normativă=, productivitatea acesteia, vădită
eu precădere de folclor, de literatura medievală, de diferitele "elasicisme".
înterneindu-sepe echilibrul dintre const.anţă şi conservare formală la un pol,
inovaţie şi diversitate tematică Ia celălalt. "Opera de artă poate să devină
un model doar dacă este considerată în actul de a regla însuşi procesul din
care a rezultat, iar ceeace-i constituie exemplarit atca nu este regula smulsă
arbitrar din corpul ei, ci eficacitatea operativă a regulii sale, care se dezvăluie
doar printr-o consideraredinamică a operei: aşa cum a operat doar înăuntru 1
acelei insuhstituibil proces de formare, regula poate să acţionezeşi in procese
noi, cu conditia să nu fie traduse în termeni de abstractă aplicabilitate"53.In
cadrele semio'ticiiaceastă îmbinare aproape perfectă dintre regulăşi/"eficacitatea sa operativă" în sistemul structurilor reciproc omologe Ae formei şi
cunţinutului linei opere literare se numeşte idioleci,iar u nităţile sale de bază
(vezi eiţşmotiullui Spitzer sau miiemul lui Lovy-Straussj incit Ia imitaţie,
Ia manierism'". i\!liIlll,răspuns primordial dat unor Întrebări primordiale,
este în acest sens şi "formăsimplă", Spracluţebărde'",este un produs al capacităţii modelatoarea limbii,menit totodată în ipostazasa "călătoare"să exprime
esenţe ideatice,permanen1:ele spiritului. Paradigma estetico-Iormalistă îş i
48Bor18Tornaşevskl,
Teorialitera/urii.Poetica,Bucureşti,
J973,p. 2,17.
49ibid.,p. 254.
50ibiâ.,p. 266.
s1 Vladimir
Propp,Morţoloqia
basmului,
Bucureşti,
1970,p. lS; la fel de semnificativă
ni se parcîncercarea
de desprindere
de predilecţia
contlnutistică
a tematologiei
tradiţionnle
Intreprinsă
de EtienneSourlauodatăcu definirea
conceptului
de situaţiedramatică,
legat,ln
prlrnulrind,dupăcumse şi vede,de genuldramatic:"esteo formă,dar o formă-putere,
este
formaintrinsecă
a slstem
uluidefortepc careII Incarnează
la un momentdat personajul"
(In
Lesdeux:centmiilesituaiions
drumuiiques,
Paris,1950,p, :18).
52Iuri Lotrnan,Lectiide paetidslruclura/â,
Bucureşti,
1970,p. 242.
53LuigiPareyson,Es/elica.Teoria{ormalilJitâţii,
Bucureşti,
1\177,p. 1\14.
54UmbcrtoEco,op.cit.,p. 151.
Il;Andr(\.Jolles,Ein{ache
Formen,Tiihingen,
1965,p. 45.
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rămîne sieşi credincioasă in supraestimarea programatică a componentei,
textuale şi minimalizarea în mod proporţional atît a elementului productivautorul, cît şi acelui receptiv-puhlicul,ce conductoate încercărilede a interpreta mecanismul repetabilităţii tematice la o foarte amhiguă reprezentare,
osciltadîntre mai vechiledilemesincronie-diacronie,conţinut-formă, invarianţă
structurală-variabilibate istorică.• ".Lumea miturilor sia limbii ar constitui
spaţiul de desfăşurare al unui joc, ce are loc dincoio de eonştiinţa omului
şi în.care acesta nu este implicat decît ca o simplă voce obedientă, gata să se:
facă. ecoul unor combinaţii ce-l depăşesc şi care îl exclud ca subiect responsabil"56.
3.1. Enumerînd "anomaliile"metodologicetot mai vizibile ale p aradigmei estetico-formaliste,Hans Robert .Iaussse Întreba în 1969dacă pe temeliile
unei hermeneutici literare, a cărei dimensiune interpretativă să fie mai ales
una socială, nu se conturează profilul noii paradigme, care, contorm sistemului
"revoluţiilor ştiinţifice.";îi urmează În mod necesar celei a cărei credibilitate
este în seădere57.Spremijloculdeceniuluişapte despărţ.ireade structuralisrnu]
ştiinţific s-a produs În condiţiile în care poziţia critică faţă de complexul
metodologic orientat către un univers lingvistic înafara ref'ercntialuluişi un
concept ontologizat al structurii Însemna totodată reconsiderarea ncdefrişatului cîmp receptiv, Ceeace În ştiinţa literaturii a pregătit deschiderea
ulterioară a lingvisticii textuale către pragmatica situaţiilor cornunicat.ive,
concomitentcu atenţia sporită pentru statutul cititorului'în procesulliteraturii.
Faimosul studiu al lui .Jauss din 1967 eu privire la "provocarea" adresată
ştiinţei literaturii de o nouă eOllcepţîeasupra istoriei literare avsintetizat
această perspectivă În teza acum binecunoscută despre raportul obiectiv
dintreprocesualitatea litera:turiişi artei şi experienţa celor care receptează,
"se delectează" şi emit judecăţi de valoare asupr operelor,dcterminăeon(inutuleonceptului de tradiţie şi, ca răspuns la aceastătradiţie, îşi pot asuma rolul
activ al producerii de noi opere=. Aşadar literatura privită nu ca obiect al
unei elit.areGeistesgesehichte,
ci ca proces dinamic al'comunicării, al producţiei
şi receptării, al fluxtllui permanent dintre autor, operă şi public va intra în
incidenţa unei paradigmeestetic(f-receptive,a cărei latură "estetică" Se referă
mai puţin la vechile problefne ale esenţei frumosului şi artei,cît la chestiunea
îndelung neglijata ae:rperientei, a praxisului estetic, cu alte cuvinte a arte]
ca activitate fundamental comunicatfvă. în ceea ce priveşte receptarea, aceasta
conţine atît o valeuţă-pasivă, cît şi una activă, concretizate În două momente
diferite: cel al realizării efectului (Wirkung) operei, condiţionat p rimordia]
de text, şi cel al receptării propriu-zise,În care primatul îi aparţine destinatarului, cititor, spectator, ascultător, liber să "consume" opera, să o preia,
critic, să o admire şi să o respingă, să se "delecteze"cu forma şi să-i interpreteze conţinutul, să adopte interpretări deja recunoscutesau să. încerce altele..
Dar el poate să şi răspundă practic unei opere prin însuşi actul creaţiei. Astfd
se desăvirşeştecercul comunicativ al oricăreiistorii a literfl:turii;În momentul
în. care Îlcpe să scrie, producătorul.Se afla deja. în pstura receptonului ;
paradigma estetice-receptivăîşi propune delimitarea codului primar-orizontul
56Umbert.o
Heo,()p.eu.;p.370.
57HansRobert.Iauss,Paradiqtnauiechsell
...
58HansRobert.Jauss,Lileratufgescl!icl!teals
Provokation,
.••.
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de aşteptare {Erumrtunqshcrizant) schiţat de configuraţ.uletextului literar,
de codul secundar-orizontul experienţei receptorului, constituind substratul
variabilităţ.ii, sensul mereu reînoit al oricărei opere Iiterare'",
Estetica receptării reactualizeazămult citatul fragment din Introducerea
lui Marx la Critica economieipolitice cu privire la capacitatea capodoperelor
Antichităţii de a-şi fi conservat de-a lungul secolelorforţa de iradiaţie estetică,
în ciuda dispariţiei co.ndiţiilorsocial-istoriceîn care elc au luat naştere. Intre
o viziune rnaterialistă asupra operei literare, ce-i recunoaşte acesteia mai ales
calitatea "reproductivă"În raport cu realităţile exterioare, şi o istorie ,.,sociologică" a cititorului, ce are în vedere doar interesele momentane, În funcţie de
gust sau ideologii,ale publicului, rămîne şi pare de nerezolvat contradicţia semnalată de Marx. "Cum şi de ce supravieţuieşte o operă irnprejurărilor În
care ea ra luat naştere?"se întreabă Karel Kosik, după ee .analizeazătendinţa
dogmatică de Ietişizare a factorului economico-socialÎn progresul literaturiiw,
Opera înţeleasă doar ca "document" al unei epoci nu implică în nici un fel
vreo calitate artistică. De fapt Marx însuşi observase "relaţ.iainegală a dezvoltării producţiei materiale-faţăde cea spirituală"61; este un privilegiu al codului
estetic al operei amplificarea suprafeţei sale semnificative. "Caracteristica
operei constăÎn aceea că ea nu constituie în primul rînd sau exclusiv mărturie
de epocă, ci, independent de epoca şi împrejurările apariţ.ieisale, pentru care
oricum depune mărturie, ea este sau devine Un element constitutiv al umanităţii în general, al clasei sociale şi poporului ce a produs-o" 62, Faptul că
"opera trăieşte, atîta-vreme cît are efect" 63 nu-şi află explicaţia resort.ului
dialectle În "reflectare" - operaţiune statică, ce nu Înseamnăpentru receptor
decît recunoaşterea unor d ate cunoscute (moduri de producţie, epoci, societăţi) repune în centrul atenţei opera artistică individuală, interrelaţicnată
istoric nu printr-un "lanţ de fapte literare constituit post-Iestum, ei prin
asimilareaprocesuală a operei literare de către cititorii săi" 64.Această perspectivă asupra operei, Consideratăca unitate esenţială, elimină dins;JapuJlocului
orice tendinţă de investigare fragmentată, orice tentaţie suhst'anţ.ialistăde
fărîmiţare a Întregului prin asociere cu elemente exterioara', fie de ordin
psihologic,fie sociologic.Realitate În primul rînd hermeneutică, trăind. prin
coticretizărilede la nivelul conştiinţei receptorilor săi .suceesivâ,opera reu.neşte
în nucleulsău noţional, Înafară de realitatea textuală ("die vorgegebeneStruktur des Werkes"), istoricitatea interpretărilor prin care au actualizat-o
permanent generaţiile ele cititori. "In efectul operei se Întîlnesc atît procesele
ce se desfăşoară În conştiinta consumatorului, cît şi cele pe carele cunoaşte
însăşi opera. Opera este operă şi trăieşte ca operă, deoarece pretinde o interpretare şi îşi exercită efectul printr-o multitudine de sensuri" 65.
60HansHobert.Iauss,Rezcptions
ăst.hctilc
und Iiterorisclte
li cmtnunikoticn,
In Aur
den TVcg
qebracht,
Konstanz,1979.
60Karel Kosik
, Historistuus
uneiIlistorizismus,
în SozialgescMchtcl11/d
lVirkuIlgsăslhefik,._
Frankf'urtam Main,1974,p. 206.
61[(arlMarx,Einlei/ung
zur Isritit: da Poliiischeri
Okonotnie,
in lYerke,
\101.XIII,.
p. 640.
62KarelKosik,op. eu.,p. 206.
63ibid.,p. 207.
64HansRobert.Jauss,Literaturqcschichte
als Pronokatioti,
....,. p. 171.
65KarelKosik,op. cit.,p. 206.
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3.1.1. Se mal lmpune o precizare. Faţă de .substituirca sistematică,
metodologică,.adeterminărilor şi a p lanului istorie prin analogii (substanţialuate, n.n.) de ordin structural.i.t.ipclogic,estetic", ce priveşte substratul
recurenţ.eitematice .sub Un unghiiatemporal-modelator, static şi mecanicist ,
o viziuned.ialect.icăasupra operei literare inclinăsă acordeprioritate aspectului
variabil, istorie şi determinat al textelor. Microunităţilerepet.ahile,fie cele
considerate eu precădere-ca expresii conţinut.istioe,fie cele apreciate mai ales
-din perspectivă formalizautăv.apar 'in studiile teoreticienilor marxiştdmai ales
în ipotaza lor refererrţială,legată de un fundament real, social (şi economic),
.servind "nu numai la aprofundarea mecanismuluipermanent al spiritului,
,ci şi la dezvăluireastărilor particulare ale societăţii, în timpul uneia sau alteia
din cele perioade limitate pe care le caracterizeazăcutare sau cutare comportament intelectual al omului, precum şi utilizarea privilegiată a cut ărei sau
cutărei unelte" 66.Lukacs analizeazăde exemplu mitul faustic din perspectivti
âderrtificării subiectivităţii creatoare În conţinutul vechii legende medievale,
subiectivitate creatoare care, în cazul Iui Goethe, introduce elementeleideoloJ,5iee"ale revoluţ.ieiburgheze" in aşa fel Încît "în funcţie de epocă, legenda
nu mai este ea însăşi" 67,TheodorAdorno declară'" că-I interesează la 1{igenia
lui Goethe mai pu ţin aspectele t ranscendent.aleale mitului, cît reflectarea
"puterii" realităţii, în năzuinţa spiritului burghez către o nouă umanitate.
Inventarul de teme, motive, topai, mituri, simboluri,clişee,situaţii etc. există
«loar ca resIIrsă "artistică", eonvenţională, neputind fi luată în consideraţie
vreo continuitate autonomă a acestora'", Momentulcel mai important devine
cel al alegeriitemei, căci este vorba de fapt de o alegere prin tematică. In
"marile tendinţe reale ale vieţii istorice", fixate după Lukacs de mituri şi de
personajele mitice, Goethe a făcut comprehensibile "problemele cele mai
profunde ale unei epoci, t.ransformîndu-Ie, fără a le altera în profunzimea
lor,... în simboluri ale celor mai acute probleme puse de propria viaţă, de
propriul timp" 70.Ţesătura organică a surselor mitice Îndepărtate şi anonime
rămîne neatinsă in contactul cu creatorii, individuali ce-i asigură "legitima
contiuuit.at.e'":"ca O moştenire organică a tradiţiei populare, noua concepţie
a creatorului individual conţine virtual posibilitatea internă de a se extinde
:şi transforma, de a modifica,fără a le distruge, contururile umane ale principalelor elemente de conţinut" 71. De aici şi pînă la re-subst.anţ.ializ.area,
de data aceasta "materialistă", a constantelor, nu mai este decît un pas. Căci
dogmatioa reflectării pune în evidenţă concepţia statică a unei estetici a
producţiei , ee situează resortul evoluţ.ier.istorice a literaturii Înafara acesteia;
În acelaşispirit al unei "metafizicimaterialiste"se profileazăo inerentă apropiere de procedeele şi viziunea de ansamblu a curentului Geistesqescbichte
prin
situ area recurcrrţei tematice dincolo ele interrelaţionările dintre opere, într-o
66PierreFraucastcl,Realitatea
ţiquraiioă,Bucureşti,1972,p. :76.
G7GeorgLukacs,Faust-Sludieti,
In i\usgewiihlte
Schriften,vol. Il, Keinueck,
1967,
p.1:30.
68Thcodol'
W.AdorIlo,
hllmTdassirismus
del'Gocthes
Iphigenie,
in Nolentur Literatul',
vol. IV,Frankfurtam lVlain,
1974,p. 12.
69LueienGoldmann,
Sociologia
literaturii:sitllaţia actualăşi probleme
de metodă,
Bucureşti,
1972.p. 192.
70Geor Lukaes,op. cit.,p. 131.
71ibid.,p. :139.
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.zonă nedeterminată a co.ndiţ.iilor"obiect.ive",In estetica lui Moissej Kagau
reapare însuşi termenul de "temă eternă", atr-ihuindu-i-seprin substantializare
capacitatea de a se menţine cu un statut quasi-autonorn în "arsenalul artistic
al omenirii" şi de a determina valoarea operei în care se încorporează prin
Ceeace teoreticianul sovietic numeşte "caracterul temei" : "Profundă sernnific aţ.iesocială, măsură, corespunzîndcelor mai importante necesităţi ale societăţii, ale naţiunii şi ale umanităţii" 72.
:3.2.Literatura considerată în totul cica proces oomuuicativ fncetează
să mai const.ituie, odată cu fixarea liniilor de conduită ale noii paradigme
metodologice"CÎmpde convergenţe structurale, analogii t.ipoiogice, identităţi
formale Înafara oricăror influenţe, relaţii genetice directe sau indirecte, contamiriări materiale, fenomene de continuitate, existenţa unor arrtecedenţi" n.
Tradiţ.ia, despuiată de privilegiul de păstrare a unui inventar atemporal de
conţinuturi şi procedee anrcolate eu atributul "clasicităţii" v alorif'ică acum
recîştigatul echilibru al gestului receptiv in relaţia istorică de la o operă la
cealaltă, a cărei esenţă o exprimă formularea lui Karel Kosik prin aceea că
"realitatea umană nu reprezintă doar o producţie a Noului, ci şi re-producţie
a Vechiului"7<1.
însuşi termenul de constauiă (permanenţă) devine nepotrivit
pentru realitatea procesului care "începe de la receptor, preia Vechiul, îl
rrtegrează şi astfel situează t radiţia în noua lumină a sensuluiprezent" 75,confirmînd, în locul unui continuum tematic situat deasupra fellomenalită!.iiparticulare şi temporale, faptul obiectiv al contamuiării comunicative de la o
operă la cealaltă. Filiaţia respectivă valorifică totalitatea experienţei literare
a receptorului individual, printre ale cărei componente tematicese înscrie ca
un domeniu stabil de subiecte, arhetipuri, simboluri, metafore, motive, iopoi,
"rernilliscen\.eliterare" incluse Într-o preşiiiniă (Vorwissen) a cititorului,
"amintire conştiontă şi inconştientă" 76, marcind hotărîtor actul reeptă rii
şi în ultimă instanţ.ă cel al producerii de noi texte.
"
Fără să intrăm în to ate detaliile procesului primar de concreiisare-actualizurea unei opereliterare, descrisîn arnănuntlmede .Iaussşi de Iser, amintim
doar că ambii teoreticieniutilizeazăimagineacorrtactului dintre operă şi cititor,
aşa cum o schiţeazăHornan Ingarden?":o construcţ.ieschematică,în care autoru1
a proiectat o sumedeniede pasaje (momente,situaţii, gesturi, psihologiietc.)
confuze, obscure, "nesigure", aşa-numite Unbesiimmihetlstellen,lăsate În
seama c apacităţilor, determinate social, psihologic, est.etic, de coticreitzareşi
aclualizarela îndemîna destinatarului. Iser le numeşte "absenţe" [Leerstelleti},
eonsiderîndu-le drept condiţii sine IJlWnon ale adoptării unui text de către
cititor; după el, textul însuşi nu "spune" nimic, el este "generat", "constituit"
72Moisse]Kagan,Yorlesutujcn.
zut murxistisch-leninistischcn
Asthetiic,
Berlin,197·t,
p. 465.
73AdrianMarine,op, cii.;p. 55.
74Karell{osik,op. cit.,p. 212.
7, lIaus Hobcrl.Jauss,op. cit., p. 2:14.
7f GUllterGrimm,Re:::eptionsgeschichte,
Miinchen,
1977,p. H5.
11veziRomanIngardcll,Daslitcmrisehe
A.Llllsiwerk,
Tii.bingen,
1972.
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abia prin actul lecturii'", Opera există ca atare abia după desăvîrşirea acestuf
demers complex, în care receptorul este în fapt co-autor, principalul stirnuh
în transtigurarea construcţiei iniţiale, schematice şi incomplete. Din această
perspectivă raportul dintre latenţele tematice şi text se constituie Într-o
relaţie omologă celei dintre text şi concretizările sale succesive. Vechea
reprezentare a acelor "reziduuri ale unui strat cîndva omogen, În calitatea sa:
dc schemă de gîndire, duse de curentul istoriei ea anexe corective, ocazionale:
reluate în instrucţia culturală de tip rnuzcal"7Beste reexaminată de H. Blumenberg pornind de la premisa comunicativă că fiecare receptor tinde în
ipostaza sa secundară.de autor "să transforme insattsfacţ.ia.sa faţă de soluţia
predecesorului Într-o .llouă formă literară-răspuns"80.Logica relaţiei FraqeAntuiort, utilizată de hermeneutica lui Gadamer Într-o direcţie ce . apelează
la viziunea unui "prezent atemporal al creatiei" 81este refuncţionalizată de
estetica receptării pentru a marca resortul intern al transformării receptării
p asive Într-una activă "prin aceea că opera urrnătoare soluţioneazăproblemele·
formale şi morale lăsate nerezolvate de Cea anteriaoră , furnizînd la rîndu]
ei noi probleme" Fată eu tentaţia de a asimila, în spiritul lui Gadamer,
,;temele eterne" unor "probleme şi Întrebări eterne", Blumenberg inversează
componentele relaţiei iniţiale, sprijinit de observaţia, variabilă Ia nivelul'
tot alitătii operei literare, că "un text trecut supravieţuieşte în patrimoniul
istoriei nu datorită vechilorîntrebări conservate de tradiţie, fixate odată pentru
totd eaunarvalabile aşadar.şi pentru .noi. Căci dacă o veche problemă, aparent
atemporală ne (mai) interesează(din non) .., este urmare a unui interes rezultat
din prezent, eventual o atitudine critică, opusă acestuia" 83. La rîndul ei,
unitatea tematică (in speţă mitul] nu reprezintă un răspuns iniţial, subst anţializat şi istoriceşte autonom dat unor intrebări antemporale, ci există abia
prin Întrebările implicite pe eate structura sa schematică le conţ.ineşi pe care
autorii, în acelaşitimp receptori, le descoperă şi le formulează succesiv,dind
abia astfel sens construcţiei tematice. Procesul dialogic dintre doi subiecţi,
unul actual şi altul trecut, în c.areultimul este în măsură să-i comuniceprimului
doar dacă acesta recunoaşte în răspunsul implicat în discursul partenerului!
un răspuns v alabil Ia o întrebare a prezentului relativizeazăaparenţa subst anjială a structurii textuale, constantă şi ireduct.ihilă în timp, echivalată unei.
unităţi tematice: "În segmentele de text anumite semne sînt astfel grupate
78Wolfgang
Iser,
Dcr itn
Leser,
1972,p.197i.
455;în
mai
amănunţit
apar
amănuntele
procesului
receptiv
lnplizile
Der AICI
desMunchen,
Lesens,Miinchen,
cadru
semiotic,
receptareaarela bazăo operaţiededecodare,
înlesnităde "anumitepărtlale textului,anumite
nivelesau componente,
anumiteelemente
ale sale.",punţicumunlcatlve care"trimitconventtonalla anumitedenotate,putindfi decodat
e eu ajutorulunorregulispecialede cod"(Horst
Steinmetz,
Rezepiion
uruiLnierprctution,
in Amsterdam
Bei/riige
tur neurcnGermanÎstik,
3/1974)
•.
GunterGl'imm
(inop.cit.,p. 32)le numeşte"semnllle"
: "...alealltor:u1yi
cătrecititorulreal...";
el conchide
programlltic
că ,.înacestcontextse dovedesc
utilizabilepentruanchetallSUpl'a
receptăriirezultaLelecercetăriiţopologice,
ale emblematicii,
alte tematologiei
şi stilisticii".
79H. Blllrnenberg,
WirklicIlkeitsbegrifr
llndWirkungspotential
des1VIyUlOs,
in Terraruna
Spici,PoetiknndHermenetltik,IV,
Mi.inchen,
1972,p. 12.
80HansHobertJauss,RacimsuneiGoethes
lplzi,qcnic,
in nczcpiionsiisthdik,
Miinchcn,
1975,p. 355.
81veziI-IansGeorgGadamer,Wahrbeil
11l1d
1HetllOde,
Tiibingcn,
1970.
82HansRobertJauss,Lileraturgl!schiclde
als Pl'oDokalioIl,
..., p. 189.
3 Enns Hohert.Jauss,Geschichte
der l,umt und Histol'ie,in Gescllichte-Ereignis
mut
Erziihlul1g,
Poetlkund Hermeneutik
V, Munchen,
1973,p. 195.
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'incît pot fi puse Într-o anumită relaţie. Aceasta nu este Însă direct formulată,
-ci este lăsată În seama cititorului spre descoperire. Structurile reprezintă
aşadar totalităţi;tranzitorii"84.Recurenţa poate fi recepţionată ca atare doar
.dacă orizontul receptorului conţine unităţile seriei în care aceasta se înscrie.
Repetarea, ca latenţă a unor date ale textului, este de fapt re-cunoaştere,
mijlocită de conştiinţa individuală şi Într-o fază următoare de cea colectivă
a receptorilor. "Cititorul este provocat la recunoaştere, căci recunoaşterea
şi gruparea ţin .de dispoziţiasa naturală şi constituie o activitate elementară a
lecturii"85.
Principiul recurenţei tematice, recomandat de Aristotel autorilor de
,tra..lSedii,
a fost urmat cu credinţă de antici, preocupaţi chiar să accentueze
prin semnale explicite relaţia cu textul Înaintaşului. Norma, t.ranspusă şi în
.drama modernă, impu.ne menţinerea "constantă" a datelor acţiunii, lăsînd
Însă cîmp liber variahilităţii În intrigă, motivaţie, caractere şi pînă la urmă
în sensul superior al Întregului. Faţă de epos, mitul reprezentat în tragedia
.antică nu mai Însemna faptul real petrecut cîndva şi repovestit, ci un model
."prin care se transmit date abstracte, Întotdeauna prezente în substrat şi
niciodată direct oomprehensihile"86, mai puţin "materie", "conţinut", cît
"formă", structură, schemă, actualizabilă şi variabilă la nivelul semantic în
,funcţie de situaţiile receptive şi de receptorii (şi autorii) succesiv diferiţi.
Levy-Strauss numeşte bricolaqeactivitatea de comhinare şi recomhinare a
.microstructurilortematice, transpunerea lor din cadrele iniţ.iale în contexte
noP7. procedură Ce corespunde principiului că "în conţinutul ei tradiţia nu
reflectă doar trecutul, ci produce prin ea Însăşi viitorul" 88.Aşa cum MerleauPonty consideră echilibruldintre langueşi parole "În mişcare",sistemul lanque
neavînd Ia dispoziţie mijloacele de a da expresie tuturor intenţionalităţi1or
-ceţin de parole, tot astfel relaţia dintre structură şi manifestarea sa variabilă
apare la autorul Antropoloqieistructuraleîntr-o permanentă Incordare,pialectică.
."ln această neîntreruptă reconstrucţie cu ajutorul aceloraşi rnarterjale, finalităţile sînt mereu chemate a juca rolul de mijloace: semnificaţiiset.ransforrnă
in semnificanţi şi invers".89. Un edificator exemplu a dat Wolfgang Iser în
.analizap aralelă cu eposul homeric a romanuluilui Joyce intitulat cu numele
eroului Odiseei, Puţinele corespondenţece se pot stabili între cele două texte
stau. sub semnul tntlmplătorului şi 'artiticialului,constituind mai curînd indicii
ale diferenţieriidecît ale apropierii. "Paralela mitică are mai curînd caracterul
u nei ipoteze interpretative şi cu greu ar mai putea trece drept ceea ce se înţelege prin revenirea mitului" 90,se semnalează chiar o "radicalizare a ambiguităţii" microstructurilordin roman, aceasta confirmîndod-ată-maimult condiţia
implicită a recurenţei tematice, care este variabilitatea. Ulţţssesşi Odiseea
.converg abia cînd Se porneşte de la premisa că "arhetipul nu este o mărime
&4Woltgang
Iaer,op,cii.,p. 415.
85ibid.,p. :l49.
86Manfred
Fuhrmann,
l\I!JtllOs
als Wiederho[l1ng,
în T'erroruruiSpiel,PoetikundHermenouttk,IV, MUnchen,
1972,p, 1.42.
87ClaudeLevl-Strauss,
La pensiesauoaoc,
Paris,1972;vezi şi studiullui Karlhelnz
.StlerleMythos
als bricolage,
l.nTerrol'undSpici,PoetiknndIIermeneutik
IV,
88RobertWeimann,
op. cit.,p, 108.
a9ClandeLevi-Strauss,
op. cit.,p. 31.
90Wolfgang
Iser',op. cit., p. 351

BDD-A1427 © 1979-1980 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.166.193.102 (2023-01-09 09:01:45 UTC)

126

ANDREI
COREEA

1(;.

dinainte Iormulabilă"91şi că el exisbădoarîn realizărilesale concrete şi variabile. De acici rezultă şi definiţia cea mai categoric inserată în reperelecomunioat.ive ale paradigmei estetico-receptive: IInit atea tematică {aici arhetipul)
reprezintă o formă ,;vidă" [Leerţorm.), ;,cate crează condiţiile pentru a fi
mereu altfel narată. Forma vidă conţine în sine toate formeleodată concretizate
şi const.ituietotodată cauza variaţiei lor" 92.Hcalitat.ea internă a operei nu
reflectă leme exterioare; ea crează pot.enţ.ialităţ.i,structuri de apel deschise
inţelegeniişi se constituie prin acţiunea concertată a unei serii întregi de participanţi la actul receptiv, în timp ce "circulaţia", recurenţa tematică, apare
ca un proces dinamic de valorificare,de redescoperirecontrastivă, de explorare
a unor noi probleme şi inirebări puse de eonfruntarea operelor cu orizonturf
de predispoziţie în continuă transformare social-istorică.La un plan superior
de abstractizare recurenta tematică, linînd de posibilitatea omului de "a
reproduce, dar şi de a schimba ordinea relativă a actelor şi reprezentărilor
sale", poate fi asimilată fenomenului dialectic global al circuloriiăiii, rcpetiţ.ieiconferindn-i-seprin asociereaelementuluideterminat istorie al receptorului
calitatea de ritm ciclic al progresului ce "preia, la alt nivel, în totalitate sau
în parte, printr-o nouă inserţie şi articulare, rezultatele şi concluziilerecuperabile" ale unei etape anterioare'".
;1.3. Sugestii pentru un studiu estetico-recept.ival constanţei tematice
oferă la modul Sumar GerhardKnapp in capitolul Stofl-'\i[olilJ-Ideeal volumului Grundziiqeâer Liieralur - und Sprachwissensclwfl94;nu poate fi vorba
însă de aşa ceva (cum crede Leo Pollmarmj în studii de tipul celui întreprins
de Raymond Trousson asupra temei lui Prometeu în literaturile europene,
unde viziunea tradiţională a unui cornparatism hrănit de obiective specifice
pentru Geisiesqeschichte
este predominantă. Modelepentru asemenea întreprinderi în sensul esteticii receptării au oferit .Jeaderii" şcolii de la Konstanz
Hans Hobert .Iauss (în Racines urui GoeihesIphigenieşi Goeihesutui Valerys
Faust] şi WolfgangIser (în studiile cuprinse în Der implizileLeser),
In România cercetarea tematologică a Întîrziat mult timp sub semnu1
pozitrvismului". într-o fază următ.oare aplicaţiile practiee au folosit cu rigourozit ate preceptele metodei comparatiste ; unele dintre aceste studii, mai ales
cele ale lui Tudor Vianu, sînt adevărate modele ale investigaţieitematologiee
de acest tip96; capitolul consacrat tematicii învolumullui Al. Dima Principii
de literatură comparatăconfirmă şi în planul teoretic aceeaşi influenţă a şcolii
comparatiste tradiţionale, resimţită pînă astăzi în lucrările de specialitate97•
Notabile sînt cîteva puncte de vedere mai recente, ce dezbat, chiar şi tangenţ,ial, problematica teoretică a tematologiei. Astfel Adrian Marino Se ocupă
pe larg În Critica ideilor literare de eonstantele literare, conchizÎnd că "nu
este un paradox a afirma eă literatura evolueazăde la eonst.antespre inconstanl ibid.,p. 352.
92ibid.,p. :351.
93AdrianMarino,
;op.cii.,p. 87.
94apărutla Miinchen,
1973(p. 203).
95veziIstoriaşi/eoriacomparatismului
în România,
volumIngrijitdeAl.Dimaşi Ovidiu Papadima,Buclll'eşti,
1972.
96TudorVianu,2\Jiiulprometeic
în literatura
românii,
In Studiide literaturii
universală
şi comparatii,
Bucureşti,
1963.
91AI. Dima,Principiide literaturăcomparată,
Bucureşti,1972.
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te, de la stereotipie spre monotipie, de la invariantă spre v arietate", acestea
în condiţ.iileîn care recomandăeliminarea.Jacuneide natură a scoate constanta
din zona existenţei istorioo-t.eo
retice controversate" prin "reducerea materiei
literare la un sistem de structuri formale, prin abstract.izare metodologică" 98.
O interesantă analiză a raporturilor dintre mitul antic elen şi drarnaturgia
contemporană datorată lui Clio Măncscu" debutează cu preocuparea pentru
caracterul de constantă şi varietatea structurilor mitice în circulaţia lor literară; deşi t.ributară concepţ.iei substanţialist.e despre constanţa mitului,
cartea conţine observaţii interesante (însă insuficientprobate pe text) precum
următoarea: "de reluarea unui mit antic Într-o operă literară aparţinînd
altei epoci,fie În situaţia unor afinităţi de atmosferă spirituală şi de orientare
estetică, fie în cazul unor personalităţi literare care explică prin orientarea
lor afectivă sau Iilozoficăapelul la mit, sau În împrejurarea unei tratări estetice
a mitului ea o convenţie menită sti mărească interesul prezentat de opera
Iit.erară-v+este implicat publicul receptor al operei de care scriitorul tine
in general seama" 100.În fine, în prefaţa unui volum colectiv de studiilor,
Paul Cornea schiţează cîteva dintre şansele metodologicecontemporane ale
tcmatologiei, legînd principiul, propus de Reger Bausr, al unei "simptomatoIogii bazate pe convergenţa lecturilor - felul cum sînt citite diversele mituri
sau teme în acelaşi moment istorie" de o eventuală-ext.indere a cercetării la
seara orizonturilor de predispoziţii, conform cerinţelor est.eticii receptării.
Lipsescîncă aplicaţiiternatologicenotabile întreprinse in afara cadrelor
p aradigrriaticetradiţionale.
THEMATISCHE
Il\VAHIANZ
ALSHEZEPTlONSAsTIIETISCHEH
PHOZESS
Dicvorliegende
Arbeltninuntsichvor,dieHauptrrcht.ungen
zu hezeichne
n, in deuel!
die alte Stotf-und Motivgcschlchte
dic Forsehungen
uber Hczcptionsăsthetik
ubcrnehrnen
und verwenden
kann,um80eine tiergehendc
Hef'ormdes Forsclrungsobjekts'
und-zweckes
zu erzlelen.
.
Nachdem
der allgemeine
Hahmender Verhăltniase
zwischcnRezeptăonsâsthet.lk
nud
Literaturgesehichte
skizzlertwird,werdendieversch
ierlerren
Weisenerklart,in dcnenStof.îund Mot.lvtorscliung
sichan dic methudologischen
und inhallllchenBedlpgungen
desposttlvlstischen
undrormallsttsehen
Paradigmas
angepasst hat, Besonders
Augenm
erk wifdelen
innerenWiderspriichlichkeitcl1
geschenkt,
die heutc dieseder Komparatistikintcgrierten
Forschungsweise
'innehiilt.Der Verfasser
verlrittdie Ansicht,dassdic Hezeptionsiisthetik
in der Lageisi, diesen\Viderspriichcn
eine dialektischbegriindete
Lbsllllgzu bieteu.Dle
l\:onstanten
werdennichtmehralsselbststăndige
HeaJităten
gcwerlet,
dieeincigenes
"Lebcn"
habenundskh liherdickonkretcnGegebenheilen
der Hezeption
und des Schaffens
elltwikkeln.Dielhclllatisehe
Kontinllitiit
wirdals Ergebnisder Kommunikationskette
Werk-Hezipient(Aulor)-\Verkbetrachtel;Themcllund J\·fotive
sindrelevHnte
Elementeder siel1iru
Konlaktbcfindendel1
ErwarLungs
- nnd Erfahrungshorizontc.

98AdrianMarino,
op.cit.,p. 60.
99ClloMănescu,
]tii/u.!anlicelenşi dramalurgia
contemporană,
Bucureşti,1977.
100ibid.,p. 52.
101in Structuritematice
şi relorico-stilistice
in romantismul
românesc,
Bucureşti,1976.
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NOTE,DOCUMENTE
ŞI CO"[ENTARJ[

"LUCEAFARUL"- POEM AL DEVENIRII PHIN PHIVIHE
DE
DANC. '\IlHAILESCU
Luceaţărul
poatefi recititşi ca un poemal devenirii
prinprivire,privireafiind(inclusiv vedereaIn vis)unicaposibilitate
de abolirea distanţei,alăturide cuvint,şi de cornuniuna
inlre Cătăllnaşi Hyperion.
Diulect
lca priviriiesteo altă axă ce slngulartznază,
carealizare,
poemulIn contextulcrealieieminesciene.
Poemullnsumează
elementele
contrareale vederiieminesciene
{privireaIgnlcăşi cea
glacială,atracţiamagnetică
şi energiadevoratuare,
îndepărtarea
dureroasă
şi comuniunea
In
escnţiali
tate). În Luccaţărul
vomana sumaemincsciană
a poetic
ii vederii,prin transferul
energieicosmice
Pe caleavizualăcătreenergiile
umaneşi transfignrarea
acestora(metamorfozalui Cătălin)la nivelde în(elegere
sacralăa actuluiiubirii.
în regimulde perfecţie
simetrică
apoemulul,
privireaaparenu atît ca liantal energii
lor pusein joc,cît, maiales,ca revelarea fiinţeiacestora.
Luceaţ'ărul
esteo calea dorintei
j care- Calefiind (majuscula
semnifică
idealulUnltăţtt,aflatprin contemplarea
a ceva
tangibildoarcu dorul)---nuare marginişi capăt.Pe aceastăCalestrăbatedoarDorul,adică
energiace mişcăla Dantesorilşi lumile,dorulde a fi, carefaceca acelPunctdiIr,Vedele
primaresă devină,la Eminescu,
Tatăl: dorulde Părinte,de inainte-mergător
şi (i\Jăuzpe
mareaviet.li,careestedorulCătălinei,
dorul.dea fi fiinţ.1nd,
careestedorullui Hyperion,
.i
dorulde a fiinţaîn luminaFiinţei,la careva ajungeCătălin,personajul-cheie,
)pentrunoi,
În acestpoem.
Dorulare ca nucleupropulsa
tor energiasufletească
; instrumentul
acesteiaesleprivirea, principalul
act eleidentitateal personajelor.
Cuvîntulare aicicaracteruldesfăcător
din
vrajă, cel care rupe fluidul energetical vederii,fiind cenzură.ratloualăîn cazul
Cătăilnel,
cenzurăa Lngosu
lui,în cazulIutHyperlon,
cenzurăa spirituluipragmaticpentru
primulCătălinşi cCllzlIl'ă
a sineluipentrucelde-aldoilea",
Contactul
prin vederestabileştedintruînceputscaraenergiilor:Cătălîna-- la apariţia În poem- esteo energieIntentă.o concentrare
a fiint-ei
In văz: "DinumbraJalulcelor
1 PutemIi de acordcu Nicolae
Mannlescu,
pentrucarelimbajulfinalal pajuluiesteo
"semnificativă
confuzie'(dinpunctulnostrude vederear fi trebuitsubliniatcaracteruliniţial al cuvtntului
: con-ţui.ieş,
cu(U
celHyperion,
al lui Hyperionv
v.Ceea
ce s-a observat
mai
rar este.că
Eminescu
nu seidentifică
numai
ci şi, sub
alteraporturi,
cu toate
"personajele"
poemului.
TudorVianunumeaaceasta"liricămascată".(Teme,1,Cartearomânească,
Bucureşti,1971,p. 138- Vocile
liricealeLnceaţăruluiş.
în favoareauneiaceleiaşi
perspective
se
pronuntase
PomplliuConstantinescu
(Erosşi daimonism,
In Scrieri,E.P.L.,Bucureşti,
1967,
p. 561): "Cesuntscrisorile
luiEuthanastus,
alelui Ieronim
şi aleCezarei
decit3 ipostazeIirlce
a trei tendinţedivergente,
careluptauIn spiritulpoetului'1"Comentind
figuralui Cătălin,
1" Gitldlobservacă "dupăuneletrăsăturide indlvidualtzare,
şi aicipoetulş·a proiectatpe
sine,tn aceastăfigură."minoră"
pentruartezvălulastfelpropriilesaleaspiraţiitelurice". (SIilui poetical lui ,\eliha;Eminescu,
ed, Academiei
H.S.H.,Bucureşti,
1977,p. 189).Ceamai
spectaculoasă
interpretare
a poemului,
plinăde Intulţtlscllpltoare,
aparţine111i
MarinMlncu
(cap.Luceafărul
-- poemal uisulu
i romantic,
din vol. Repere,
cd."Cartearornânească",
Bucureşti,1977,pp. 59--118,capitolceformează
nucleulinterpretării
din MihaiEminescu
_.-Lu.
ceafărul,ed. Albatros,Bucureşti,
1978),c.are,urmîndacelaşiprocesde identificare
a vocilo
r
II- Anuarulde lingvistică210
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