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Goluri şi indeterminare. Fenomenologia
lecturii la Wolfgang Iser
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Abstract

In this paper I wish to achieve, besides the incursion in
Wolfgang Iser’s phenomenology of reading, an overview
of the problem of indeterminacy and its central struc-
tures: gaps, negation and negativity. You will find ana-
lyzed Wolgang’s Iser theory on indeterminacy and some
arguments about the indeterminacies and the work of art’s
concretization in Roman Ingarden. Iser begins his presen-
tation about indeterminacy with a review of Ingarden’s
vision on the places of indeterminacy. The purpose of the
debates with Ingarden, according to Iser, is that it clarifies
the different approach to the problem that interests both.
From the indeterminacy concept starts the basic idea of
Iser’s phenomenology, which is that the literary work of
art exists only through interacting with its readers. Inde-
terminacy is one of the defining characteristics of litera-
ture as it allows the reader access within the text. Due to
the indetermination of literary texts, Iser’s reader is active,
always filling “gaps”, creating images and coherence, for-
mulating the unformulated.

Wolfgang Iser – fenomenologia lecturii – indeterminare –
negație – negativitate –
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Wolfgang Iser aparține Şcolii de la Konstanz, alături de Hans
Robert Jauss, Manfred Fuhrmann, Jurij Striedter, Wolfgang Prei-
sendanz, Karlheinz Stierle. Este considerat unul dintre cei mai im-
portanți reprezentanți ai esteticii receptării şi efectului. Inspirat de
critica fenomenologică a lui Georges Poulet şi estetica fenomeno-
logică a lui Roman Ingarden, Iser propune o fenomenologie a lec-
turii, care descrie interacțiunea dintre text şi cititor. El insistă pe
clarificarea diferențelor dintre estetica receptării şi estetica efectu-
lui. De cele mai multe ori s-a discutat despre o estetică a receptă-
rii, însă acest din urmă concept implică două orientări diferite: es-
tetica receptării, care lucrează cu metode istorico-sociologice, pre-
cum recepția şi estetica efectului, care implică metode de teorie a
textului, axându-se în special pe efect. Wolfgang Iser consideră că
interesul cercetării trebuie să se îndrepte către următoarele între-
bări: „1. Cum sunt receptate textele? 2. Cum arată acele structuri
care orientează prelucrarea textelor de către recipient? Care este
funcțiunea textelor literare în contextul lor?”1 Obiectul atenției în
estetica efectului revine interacțiunii dintre text şi context, respec-
tiv text şi cititor, pe când estetica receptării se axează pe condițio-
nările istorice ale receptării documentate a textelor. O teorie a efec-
tului estetic, explică Wolfgang Iser, este mai degrabă ancorată în
text, spre deosebire de o teorie a receptării care se regăseşte în ju-
decățile istorice ale cititorului.

Textul literar are impresionanta calitate de a crea mereu aş-
teptări cititorului şi de a le modifica pe parcursul lecturii. Întot-
deauna ceva ni se întâmplă, iar Wolfgang Iser încearcă să desco-
pere ce anume se produce. Textul aduce în atenție o reformulare
a unei lumi deja formulate. Cititorul iese din procesul lecturii cu
aşteptări şi amintiri modificate, descoperind o lume interioară
de care nu fusese conştient până atunci. Opera este ceea ce se
manifestă în conştiința cititorului, fiind chiar experiența aces-

1 Wolfgang Iser, Actul lecturii. O teorie a efectului estetic, traducere de Roma-
nița Constantinescu, Editura Paralela 45, Piteşti, 2006, p. 36
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tuia. Ca şi obiectul percepției, textul trebuie cuprins cu vederea,
însă textul literar nu poate fi văzut ca întreg, ca obiect, decât pe
parcursul succesiunii etapelor lecturii. Ne aflăm față în față cu
obiectul percepției, subliniază Iser, dar în acelaşi timp suntem
cuprinşi de text, întrucât cititorul se mişcă în interiorul textului,
ceea ce presupune că relația dintre autor şi cititor trebuie înțe-
leasă diferit de procesul percepției.

Critica fenomenologică

Critica fenomenologică analizează operele literare ca obiecte
intenționale, aşa cum se arată conştiinței şi se ocupă cu descrie-
rea structurii operei literare, a relației dintre text şi cititor. Şcoala
de la Geneva, care s-a afirmat între anii 1940 şi 1950 şi ai cărei
principali reprezentanți au fost Georges Poulet, Jean Starobin-
ski, Jean Rousset, Jean - Pierre Richard, a inițiat această direcție
în critica literară. O importanță deosebită are fenomenologia lui
Georges Poulet. El discută despre relația dintre autor şi cititor,
care realizează, prin intermediul textului literar, un dialog între
Eul care citeşte cartea şi Eul care o scrie. Eul care citeşte se modi-
fică pe parcursul lecturii, astfel încât apare nedumerirea dacă la
final mai este vorba despre acelaşi Eu. Acel altcineva căruia m-
am împrumutat, spune Georges Poulet, gândeşte, simte, suferă şi
acționează înlăuntrul meu, „a pus mâna pe mine”. Cineva pune
stăpânire pe noi în momentul lecturii, iar noi, la rândul nostru,
nu facem decât să asistăm la această „deposedare”:

„Oricum, altcineva decât mine stăpâneşte scena, iar între-
barea ce mi se impune atunci, pe care trebuie neapărat să
mi-o pun, este următoarea: « Cine este acest uzurpator ce
ocupă primul rând? Cine e acel spirit ce umple cu sine
conştiința mea, şi cine, atunci când spun eu, este Eul pe
care-l spun? »”2

2 Georges Poulet, Conştiința critică, traducere de Ion Pop, Editura Univers,
Bucureşti, 1979, p. 297
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Răspunsul sugerează că Eul care gândeşte în mine este Eul
celui care a scris cartea, astfel încât a înțelege cu adevărat o operă
literară presupune a lăsa ființa care a scris-o să se dezvăluie în
noi. Opera trăieşte, se semnifică, gândeşte în noi înşine, ceea ce
nu înseamnă o pierdere a conştiinței fiecăruia dintre noi, din con-
tra, împarte folosirea conştiinței cu celălalt. Conştiința cea mai
activă şi mai puternică este cea a operei, în comparație cu con-
ştiința cititorului care se mulțumeşte doar să înregistreze ce se
petrece în sinele său. De multe ori cititorul are impresia că doar
participă la acțiune, nescăpându-i însă nici un amănunt, de unde
vine o anume mirare. Conştiința mirată care rezultă de aici este
conştiința critică, conştiință a cititorului, „conştiință a unei ființe
căreia îi este dat să surprindă ca fiind al său ceva ce se petrece în
conştiința unei alte ființe”3. Problema celuilalt, întâlnită în tex-
tele lui Georges Poulet, se regăseşte şi în filosofia lui Emmanuel
Levinas sau Martin Buber, pornind evident de la Heidegger şi
Husserl.

Fenomenologia lecturii nu se rezumă doar la relația dintre
text şi cititor şi nici nu reprezintă o simplă preluare a unor con-
cepte din domeniul fenomenologiei. Studiile de critică şi teorie
literară, teorie a comparatismului tind să limiteze uneori impor-
tanța acesteia, evitând recunoaşterea unor nuanțe care cer a fi
clarificate, cât şi identificarea mai multor implicații filosofice.

Text şi indeterminare

Abordarea problemei indeterminării la Wolfgang Iser este
influențată de teoria spațiilor nedeterminate a lui Roman
Ingarden. Iser respinge principiul bunei continuări, a armoniei
textului, pentru care pledează Ingarden. Iser îşi începe expune-
rea sa cu privire la indeterminare şi structurile sale centrale: go-

3 Ibidem, p. 300
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luri, negații şi negativitate cu o prezentare a viziunii lui Ingarden
asupra punctelor de nedeterminare. La Iser golurile întrerup şi-
rul de conexiuni posibile dintre scheme, anulând aşteptările re-
feritoare la o bună continuare. Cititorul devine astfel mult mai
activ, încercând „să combine schemele textului dispuse prin con-
trast, opozitiv, contrafactual, prin telescopare ori prin segmen-
tare, adeseori contrar unei aşteptări dominante.”4 În urma aces-
tei întreruperi a bunei continuări, golurile capătă un rol impor-
tant în constituirea imaginativă a reprezentării. Wolfgang Iser
oferă cititorului o mai mare libertate, spre deosebire de Roman
Ingarden care îl limitează prin aşa-zisa „concretizare corectă”.
Opera de artă este un produs stratificat, de aceea este necesară o
armonie a părților şi o curgere fără oprire a succesiunii propozi-
țiilor.

Indeterminările şi concretizările operei de artă:
Roman Ingarden

Opera literară, în viziunea lui Roman Ingarden, este un obiect
intențional, spre deosebire de obiectele reale, care trebuie perce-
pute şi contrar celor ideale, care trebuie constituite. Nu repre-
zintă o individualitate cu o determinare totală, ci o structură de
tip schematic. Ingarden discută despre relațiile între componen-
tele operei literare şi modificările care sunt posibile în interiorul
structurii sale. Una dintre proprietățile structurale ale operei de
artă o reprezintă caracterul ei schematic, exprimat în toate cele
patru straturi ale operei literare, cu deosebire în stratul obiectelor
reprezentate. Structura operei literare are un caracter bidimen-
sional. În prima dimensiune avem succesiunea fazelor, iar în cea
de-a doua apariția simultană a mai multor componente etero-
gene. Straturile unei opere literare sunt următoarele: a) forma-

4 Wolfgang Iser, op. cit., p. 386
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țiunea fonetico – lexicală, în special sunetele cuvântului; b) semnifi-
cația cuvântului sau sensul unei unități lexicale de ordin superior,
îndeosebi a frazei; c) acel ceva despre care se vorbeşte în operă,
aşadar obiectele reprezentate în ansamblul lucrării sau în unele din
părțile ei, în sfârşit, d) o anumită imagine, în care ni se înfățişează
concret obiectul reprezentat.5

Obiectele reprezentate în opera literară nu sunt concrete. Ele
sunt redate prin câteva trăsături necesare, iar restul trebuie pre-
supus. Rolul cititorului este să adune determinările şi să le re-
formuleze gramatical, astfel încât să se refere la obiectul repre-
zentat. Pentru a analiza o operă literară trebuie să ne axăm în
mod special pe zonele de indeterminare. Numărul şi amplasarea
acestora în lumea reprezentată sunt variabile. Chiar şi în operele
epice, spune Ingarden, este un număr imens de zone de inde-
terminare, atât în ce priveşte personajele secundare, cât şi cele
principale. Este foarte important cum rezolvă autorul problema
indeterminării. Înțelegerea corectă a operei constă în modul în
care cititorul mută sau înlătură zonele de indeterminare. Mare
parte dintre obiectele reprezentate într-o operă de artă literară
au un caracter individual, cu însuşiri structurale specifice. Orice
obiect individual are proprietatea de a deține un număr infinit
de trăsături, dominat fiind de un număr infinit de puncte de ve-
dere. Denumirile nu sunt niciodată în totalitate actualizate, ele
menținând mereu o doză de potențialitate.

Caracterul schematic se manifestă şi în stratul imaginilor,
deoarece stratul imaginilor prezintă întreruperi. Este greu de
observat unde şi ce fel de goluri se găsesc şi ce imagini apar
în stratul respectiv. Indeterminarea imaginilor reprezintă o
proprietate anumită a operei literare, acest lucru fiind reflectat
în situația în care:

„Alăturarea numeroaselor şi diferitelor înfățişări pe care
5 Roman Ingarden, Studii de estetică, traducere de Olga Zaicik, Editura Uni-

vers, Bucureşti, 1978, p. 35
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le ia una şi aceeaşi operă în multiplele ei lecturi de către
cititor şi constatarea că oameni diferiți, în epoci diferite
sau chiar în aceeaşi epocă, îşi reprezintă în mod extrem
de diferit stratul imaginilor din aceeaşi operă. . . ”6

Indeterminarea se regăseşte în toate straturile unei opere
literare, nu doar în stratul obiectelor reprezentate şi în cel al
imaginilor. Ea apare cu deosebire în stratul sunetelor, în cazul
în care opera este scrisă sau tipărită. Are o deosebită importanță
tonul exprimării cuvintelor şi al ansamblurilor de cuvinte.
Înțelegerea operei literare se reflectă în modul în care citim,
respectiv, „recităm”, alegând tonul cuvenit. Sensul frazei indică
doar în mică măsură tonul exprimării, permițând astfel o gamă
largă de exprimări posibile. Stratul sunetelor conține astfel
diverse zone de indeterminare.

Stratul semnificațiilor şi al sensurilor conțin, la rândul lor, o
serie de indeterminări. Se face referire atât la polisemantismul
mai multor cuvinte, cât şi la „conținutul potențial” al semnifica-
ției cuvintelor şi mai ales al denumirilor. Pluralitatea de sensuri
poate fi prevenită prin folosirea cuvântului respectiv, prin con-
text, cu toate că uneori şi cel mai strict context nu reuşeşte să evite
multiplicitatea de sensuri a unui termen.

Wolfgang Iser observă că locurile nedeterminate, la Roman
Ingarden, au rolul de a diferenția obiectul intențional al operei de
artă de alte tipuri de determinări ale obiectelor. Pe lângă aceasta,
ele mai au o funcție importantă în procesul de concretizare. Con-
cretizarea operei de artă este realizată de cititor în momentul în
care alcătuieşte opera ca un tot unitar:

„opera de artă (. . . ) reprezintă doar un fel de armătură pe
care cititorul o completează sau o împlineşte şi totodată de
nenumărate ori o mutilează (din multe puncte de vedere)
sau o modifică. . . ”7

6 Ibidem, p. 69
7 Idem
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Opera de artă poate avea mai multe concretizări care cores-
pund fiecărei lecturi în parte. Completarea în cadrul concreti-
zării ia diferite forme în dependență de fiecare cititor în parte.
Completările țin de experiențele, fanteziile cititorului, de simțul
estetic etc. Cititorul poate să aducă şi împliniri excesive, privind
opera de artă prin prisma propriilor experiențe, trăiri, pasiuni
sau dorințe. Un anumit tip de concretizare poate apărea în mo-
mentul recitării cu voce tare a operei de artă. Stratul fonetico-
lexical devine, în această situație, cel mai important, eclipsând
celelalte straturi, care devin doar produse intenționale, şi influ-
ențând direct cititorul. Un alt mod de completare a operei de
artă literară constă în actualizarea elementelor aflate în stare de
potențialitate: imaginile schimbătoare şi fluctuante sau elemen-
tele potențiale ale semnificațiilor. Multitudinea de concretizări
este determinată de elementele potențiale pe care opera de artă
le deține. Roman Ingarden distinge între concretizări „corecte”
şi concretizări „greşite”, conducându-se în acest demers după
normele clasice ale esteticii armoniei. În strânsă legătură cu pro-
blema indeterminării, Roman Ingarden mai discută despre expe-
riența estetică şi obiectul estetic. El susține că deseori suntem ten-
tați să ignorăm anumite proprietăți ale unei opere de artă care nu
ne plac, care ne deranjează şi care împiedică împlinirea operei.
Un exemplu ar fi „cazul petei negre de pe nasul lui Venus, care
incomodează o experiență estetică a formei sale, sau al multiple-
lor imperfecțiuni, cavități sau găurele din piept, probabil erodate
de apă.”8 În cadrul experienței estetice, susține Ingarden, igno-
răm aceste defecte şi le vedem altfel decât sunt în realitate: fără
pete pe nas, fără imperfecțiuni, fără defecte. Contribuim astfel cu
detalii, adăugăm elemente, iar pe cele care ne deranjează, care

8 Roman Ingarden, Aesthetic Experience and Aesthetic Object în Philosophy and
Phenomenological Research, vol. XXI, no. 3, martie 1961 apud Roger Pouivet, Ce
este opera de artă?, traducere de Cristian Nae, Editura Fundației Academice
AXIS, Iaşi, 2009, p. 79



Scholé

79

2/2011

Goluri şi indeterminare. Fenomenologia lecturii la Wolfgang Iser

„şochează”, le ignorăm, întrucât „introduc un factor dizarmonic
în câmpul a ceea ce ne este dat în percepție, provocând o discor-
danță în totalitatea obiectului estetic.”9 În percepția estetică nu
vedem obiectul real, în cazul nostru, corpul real de femeie, o fe-
meie reală, întrucât o femeie reală cu brațele tăiate ne-ar provoca
doar repulsie, disconfort sau, cel puțin, milă sau compasiune. În
percepția estetică acestea dispar, le uităm, iar prin intermediul
experienței estetice le înlocuim cu altceva. Obiectul experienței
estetice nu este identic cu obiectul real, iar acesta din urmă poate
servi doar ca punct de plecare pentru construirea obiectelor este-
tice. Roger Pouivet se declară a nu fi de acord în multe aspecte
cu Roman Ingarden, una dintre ideile pe care le respinge fiind
aceea că obiectul estetic nu poate fi redus la obiectul real. Pro-
prietățile estetice depind în foarte mare măsură de proprietățile
non-estetice. Indiferent cum am completa opera de artă, vom
obține diferențe estetice, alte opere, întrucât anumite proprietăți
estetice nu ar mai fi posibile dacă nu ar fi anumite proprietăți
fizice. Obiectul fizic rămâne întotdeauna acelaşi, astfel încât unii
dintre noi ar putea percepe doar proprietăți non-estetice, iar al-
ții proprietăți estetice. Roger Pouivet respinge structura armo-
nioasă a unei opere de artă pe care o impune Roman Ingarden.
Proprietățile estetice apar în situația în care o persoană are com-
petențele necesare pentru a face să funcționeze un obiect estetic,
pornind de la proprietăți non-estetice. Roger Pouivet acceptă mai
degrabă ideea unei competențe estetice care presupune a şti să
faci să funcționeze un obiect estetic, decât a unui obiect estetic
care trece de la proprietăți fizice la proprietăți estetice.

Viziunea lui Roman Ingarden cu privire la procesul de con-
cretizare va fi intens dezbătută nu doar de Roger Pouivet sau
Wolfgang Iser, ci şi de Terry Eagleton, ultimii doi nefiind de
acord cu limitările pe care le impune cititorului, prin aşa-zisa
„concretizare corectă”:

9 Idem
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„Roman Ingarden crede dogmatic în faptul că operele de
artă formează întreguri organice, iar ideea că cititorul um-
ple golurile lăsate de « indeterminările » lor este menită
să desăvârşească această armonie. Cititorul trebuie să re-
laționeze diferitele părți şi straturi ale operei într-o moda-
litate « adecvată », asemănătoare aceleia din cărțile de co-
lorat pentru copii, unde trebuie să colorezi conform indi-
cațiilor producătorului. Pentru Ingarden, textul vine gata
echipat cu indeterminările sale, iar cititorul trebuie să îl
concretizeze « corect ».”10

Terry Eagleton se consideră mult mai apropiat de Wolfgang
Iser, întrucât Iser oferă cititorului un grad mult mai mare de co-
parteneriat cu textul, dându-i posibilitatea să actualizeze textul
în moduri diferite, fără a fi nevoie de o singură interpretare co-
rectă. Singura condiție pe care o impune constă în restituirea unei
coerențe interne a textului. Wolfgang Iser subliniază importanța
ideii de concretizare la Ingarden, nefiind de acord însă cu faptul
că Ingarden nu abordează locurile nedeterminate ca fiind con-
cepte comunicative:

„Marele merit al lui Ingarden este însă că o dată cu ideea
concretizării a scos opera de artă din limitarea determina-
tivă de a fi doar reprezentare. O dată cu conceptul de con-
cretizare el a câştigat pentru operă structura de receptare
necesară, fără a gândi însă acest concept ca pe un concept
de comunicare.”11

Încercarea lui Roman Ingarden de a vedea concretizarea ca o
actualizare a elementelor potențiale ale operei de artă, şi nu ca
o interacțiune între text şi cititor, îl determină pe Wolfgang Iser
să propună o altă soluție la problema indeterminării, aducând în
atenție două structuri centrale ale indeterminării şi anume: golu-
rile şi negările sale, înțelese ca şi condiții ale comunicării, ce inter-
mediază interacțiunea dintre text şi cititor. La Roman Ingarden

10 Terry Eagleton, Teoria literară. O introducere, traducere de Delia Ungureanu,
Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 101

11 Wolfgang Iser, op. cit, p. 374



Scholé

81

2/2011

Goluri şi indeterminare. Fenomenologia lecturii la Wolfgang Iser

textul se subordonează întotdeauna unei referințe, ceea ce pre-
supune că textul literar trebuie înțeles pornind doar de la ceea ce
ne este cunoscut. Wolfgang Iser se întreabă: „Dar cum ar trebui
înțeles un text care îşi dobândeşte sensul abia prin suspendarea
posibilității de a se raporta la un referent?”

Structuri centrale ale indeterminării: Golul, ne-
gația şi negativitatea

Teoria lui Roman Ingarden insistă asupra rolului cititorului
în concretizarea operei de artă. La Wolfgang Iser cititorul nu doar
concretizează textul, ci şi transcende lumea, scoate la lumină ne-
formulatul, nespusul, construieşte o altă lume nouă, necunos-
cută, cu ajutorul golurilor, negațiilor şi negativității. Golurile au
un rol deosebit în procesul comunicării, întrucât dialogul are ne-
voie de o suită de nedeterminări pentru a putea fi pus în mişcare.
Golurile presupun atât suspendare a conectivității segmentelor
textului, cât şi condițiile legăturii ce urmează a fi înfăptuite între
aceste segmente. Ele nu acționează doar ca simple întreruperi, ci
ca structuri comunicaționale. Golul marchează conectivitatea şi
înțelegerea reciprocă a segmentelor prin transformările puncte-
lor de vedere ale cititorului.

Negația anulează aşteptările legate de norme, prejudecăți,
convenții, ea reprezintă o imaginare a neformulatului, a nespu-
sului, a nevăzutului, a ceea ce este trecut sub tăcere. Textul fic-
țional poate prezenta o lume deformată, rolul negativității fiind
acela de a arăta cauza deformărilor. Negativitatea face posibilă
înțelegerea pozițiilor prin scoaterea la iveală a ceea ce ascund în
ele însele.



Sc
ho

lé

82

2/
20

11

Ludmila Bîrsan

Importanța estetică a golului

Wolfgang Iser apelează la conceptul de gol şi nu la cel de locuri
nedeterminate, întrucât golurile nu reprezintă doar o lipsă de de-
terminare a unui obiect intențional, ci şi posibilitatea ca un anumit
spațiu să fie ocupat prin activitatea imaginativă a cititorului. Golu-
rile acționează astfel încât apar imagini de gradul unu şi imagini
de gradul doi. Primele apar atunci când reacționăm la reprezen-
tări deja formate, iar cele din urmă se obțin atunci când cititorul
dobândeşte „o putere de discernământ”, care presupune capaci-
tatea cititorului de a ignora propriul comportament şi de a se dis-
tanța de propriile orientări. O situație prezentă într-o operă lite-
rară o putem interpreta prin prisma propriului nostru mod de ra-
portare la o situație, acestea fiind imaginile de gradul întâi, uneori
însă putem aborda împrejurările dintr-un alt punct de vedere, con-
trar aşteptărilor noastre. Abandonând imaginile de gradul întâi,
apar cele de gradul doi, întrucât aşteptările nu au fost îndeplinite.
Devenind condiții ale confruntării între imagini, golurile întrerup
buna continuare prin crearea unor obstacole în procesul de con-
stituire a imaginii. Procesele imaginative, chiar dacă au indicații
libere, duc către un declin al cunoştințelor în procesul de consti-
tuire a imaginii, cunoştințele suferind mereu modificări, întrucât
în textul ficțional nu ne putem folosi de cunoştințele deja dobân-
dite sau de comportamentul cotidian. Iser consideră că potențialul
estetic apare din îngreunarea imaginării, fiindcă are ca efect:

„imaginarea a ceea ce este ascuns de către ceea ce este
cunoscut, respectiv descoperirea a ceva în cele cunoscute,
ce nici nu puteam vedea, atâta vreme cât dominantă era
perspectiva habituală prin care dispuneam de ceea ce
ştiam. Astfel fenomenul de îngreunare a imaginării tinde
să desprindă cititorul de dispozițiile habituale, pentru ca
acesta să-şi poată imagina ceea ce părea inimaginabil prin
prisma orientărilor sale habituale bine determinate.”12

12 Ibidem, p. 391
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În relatarea sa, Wolfgang Iser ne trimite către romanul cu
teză, romanul foileton şi „acel tip de roman care este reprezentat
de Ivy Compton-Burnett”, numite şi „variante ale uzului politic,
comercial şi estetic al golurilor din textele ficționale”13, întrucât
prezintă în diferite moduri structura de comunicare a golului în
text. În romanul cu teză conectivitatea schemelor textuale este
bine reglată, iar activitatea de imaginare a cititorului este dimi-
nuată, deoarece golurile care ar fi trebuit să o stimuleze sunt şi
ele reduse la rândul lor. Conținutul romanului este stabilit, se cu-
noaşte şi nu mai presupune o noutate, astfel încât aproape că nu
mai este necesar să fie constituit ca un obiect imaginar. În această
situație, când conținutul este ştiut, mai rămâne forma care tre-
buie adaptată strategiilor ce asigură o bună continuare, astfel în-
cât aşteptările cititorului să se regăsească fără întreruperi în con-
ținutul respectiv. O interacțiune între text şi cititor, în cazul aces-
tui tip de roman, mai pot asigura doar procedeele care îl conduc
pe cititor către o atitudine în acord cu conținutul deja recoman-
dat. Este o minimă participare, de la care însă nici un tip de ro-
man nu se poate sustrage, fiindcă prin intermediul acesteia conți-
nutul devine realitate pentru cititor. Participarea sau „spațiul de
joc”, cum îi spune Iser, este mereu controlată şi redusă cât mai
mult posibil. Nu acelaşi lucru se întâmplă şi cu romanul foileton,
care mizează pe câştigarea unui public, dându-i posibilitatea de
a-şi imagina continuarea acțiunii. Astfel de romane au succes
doar publicate pe fragmente, condiția fiind utilizarea unei „teh-
nici a decupajului”. Încercarea de a le publica sub formă de carte
poate duce către un succes ratat, reuşita ei fiind asigurată doar de
tensiunea, suspansul din momentul întreruperii, când cititorul
trebuie să-şi imagineze ce urmează să se întâmple. O altă stra-
tegie a romanului foileton, remarcată de Wolfgang Iser, constă
în introducerea unor personaje noi şi construirea unor linii epice
noi. Cititorul va fi mereu alături de personaje în traseul pe care

13 Ibidem, p. 400
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îl urmează, va trăi alături de ele şi vor depăşi împreună obstaco-
lele. Golurile în acest caz conduc „la situația în care producerea
vitalității istoriei povestite va trece aproape în sarcina cititoru-
lui.”14 Întreruperile în cadrul romanului foileton țin de strategii
de creştere a intensității proceselor de imaginare ale cititorului.

În romanele lui Ivy Compton-Burnett lucrurile nu se mai
prezintă astfel, golurile nefiind aici limitate şi nici rezultatul
unor strategii comerciale. Interesant este însă că romanele lui Ivy
Compton-Burnett sunt constituite din dialoguri. Personajele îşi
adresează mereu întrebări pentru a se asigura că au înțeles ce a
vrut să transmită celălalt, intenția lor fiind de a umple replica
celuilalt, ca fraza ultimă să fie umplută la rândul ei de replica
ulterioară. Astfel personajele încearcă să spună ceea ce nu a fost,
lăsând loc pentru altceva nespus, care urmează să fie spus:

„În încercarea de a readuce în prim plan motivația rămasă
virtuală, partenerii atribuie fiecărei expresii anume pre-
mise, prin care ei nu numai că ocupă un gol, dar şi fac să
apară unul nou, întrucât în fiecare răspuns se anunță un
motiv ascuns al întâmpinării, al replicii. Golurile fiecărei
expresii în parte întrerup aşteptările privind dialogul pen-
tru că nu expresiile în parte întrerup aşteptările privind
dialogul, pentru că nu expresiile, ci ceea ce este trecut sub
tăcere prin ele constituie punctul de referință.”15

Cititorul unor astfel de romane se simte într-o anumită mă-
sură exclus, nu-i mai rămâne decât să fie fidel reprezentărilor
sale anterioare sau să deschidă reprezentările ce îl motivează,
construind astfel sensul romanului. Romanele lui Ivy Compton-
Burnett, cât şi romanul teză şi romanul foileton reprezintă trei
tipuri de utilizări ale golurilor: una care are ca scop îndoctrina-
rea, a doua tinde către introducerea golului prin strategia lui de
publicare şi a treia absolutizează golurile, arătându-i cititorului
proiecțiile care îl caracterizează.

14 Ibidem, p. 396
15 Ibidem, p. 398
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Funcția golului în procesul de comunicare

Golurile nu reprezintă doar suspendare a conectivității seg-
mentelor textului, ci şi condițiile legăturii ce urmează a fi înfăp-
tuite între aceste segmente. Ele nu acționează doar ca simple în-
treruperi, ci ca structuri comunicaționale. Una dintre trăsăturile
structurale ale golului constă în organizarea unui câmp referen-
țial în care segmentele perspectivelor textuale se reflectă reciproc.
Golul oferă cititorului posibilitatea să producă raportul dintre seg-
mentele de text. Acestea fiind situate în perspective diferite, apar
pe rând, iar punctul de vedere al cititorului pendulează între seg-
mentele respective. Punctul de vedere dintr-un anumit moment
devine temă, iar un alt punct de vedere poate deveni orizont, de-
oarece: „două poziții nu pot fi teme în acelaşi timp, ceea nu în-
seamnă că una dintre ele dispare, ci doar că îşi pierde relevanța
tematică, devenind un gol în raport cu poziția ridicată la rang de
temă.”16 În momentul în care ne orientăm către un segment deve-
nit temă un orizont este ocupat în acelaşi timp de relevanța tema-
tică rămasă descoperită a celuilalt segment. Orice segment care a
devenit temă va ajunge orizont, întrucât numai o poziție poate de-
veni tematică, iar cealaltă, devenită orizont, condiționează îndrep-
tarea atenției spre tema respectivă. Structura temei şi a orizontului
reprezintă premisa transformării segmentelor, de unde rezultă că
transformarea segmentelor trimite către apariția obiectului estetic.
Dacă un cititor este ancorat puternic într-o ideologie, el nu va pu-
tea să se supună structurii de comprehensiune temă – orizont, care
reglează interacțiunea text – cititor, subliniază Wolfgang Iser. Un
astfel de cititor nu acceptă ca normele sale să fie discutate şi se lasă
sedus să participe la acțiunea textului, pentru că aceasta se va în-
toarce împotriva valorilor sale, iar cititorul va ajunge să condamne
cartea şi autorul. Wolfgang Iser sintetizează astfel funcția golului,
ca şi condiție a participării cititorului la text:

16 Ibidem, p. 406
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„Structura de câmp a punctului de vedere al cititorului
a arătat că golul îşi poate schimba locul în cadrul aces-
tei structuri, declanşând astfel diferite operații. Această
deplasare a golului în câmp se dovedeşte a fi o premisă
centrală pentru transformările ce au loc în punctul de ve-
dere al cititorului. (. . . ) Raportul nemanifest transformă
segmentele corespunzătoare în suprafețe ce se reflectă re-
ciproc, mod în care punctul de vedere al cititorului se con-
stituie într-un câmp de tensiuni ce se descarcă în relația
reciprocă dintre temă şi orizont. Această relație provoacă
şi reglează transformarea segmentelor.”17

Structura golului este un mod de constituire a textului în pro-
cesul lecturii şi funcționează numai în acțiunea reciprocă dintre
text şi cititor, mai adaugă Wolfgang Iser. Golul îi expune cititoru-
lui direcția operației de înțelegere, fiind controlat însă de activi-
tatea constitutivă a cititorului. Golul îi dă posibilitatea cititorului
să participe la compunerea textului, chemându-l pe acesta să în-
chidă deschiderile pe care le indică.

Golul organizează axa sintagmatică a lecturii, realizând co-
nectivitatea şi înțelegerea reciprocă a segmentelor prin trans-
formările punctelor de vedere ale cititorului. Axa sintagmatică
transpune segmentele perspectivelor textului în punctul de ve-
dere al cititorului într-un câmp de tensiuni dintre temă şi orizont.
Procesul prin care golurile delimitează conexiunile omise dintre
segmente sau prin care segmentul devine în calitate de gol ori-
zont pentru câmpul privitorului, încetând să mai fie temă, este
numit de Wolfgang Iser axa sintagmatică a lecturii. Iser dezvoltă
teoria sa şi menționează că este necesar să vedem dacă există
goluri şi pe axa paradigmatică şi care sunt funcțiile lor. Negația
este cea care marchează un gol pe axa paradigmatică a lecturii.

17 Ibidem, p. 413
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Negația

Negația anulează aşteptările legate de norme, acestea fiind
excluse. Pentru a rămâne valabile, normele trebuie să fie văzute
dintr-un unghi de vedere lumesc şi să se consolideze prin ade-
verirea lor în lume. Negația reprezintă o imaginare a „neformu-
latului”, a ceva trecut sub tăcere, întrucât tema negării nu este
formulată ca obiect imaginar. În cadrul negației norma şi lumea
apar ca fiind polii unei interacțiuni, iar cititorul este pus în situ-
ația de a analiza această interacțiune, în momentul în care ceea
ce îi este familiar şi „datul lumii sale” se neagă reciproc, negarea
determinând de fiecare dată apariția unui gol, iar a ocupa golul
respectiv presupune „a lega polii ce se neagă reciproc, astfel încât
din aceasta să rezulte un sens. Acest sens nu va fi identic cu nici
unul dintre aceşti poli, ci va avea ca temă transformarea lor.”18

Golurile au o natură dublă datorită faptului că ele reprezintă
goluri ale textului, iar acea absență care li se datorează poate fi
realizată ca prezență doar prin intermediul actelor de imaginare.
Astfel interacțiunea dintre text şi cititor se datorează în mare
parte negației:

„În acest tip de goluri poate fi surprinsă şi capacitatea pro-
ductivă a negației. Ea face ca vechiul sens pe care îl neagă
să parvină încă o dată în conştiință, suprapunându-i unul
nou, care rămâne gol, şi care tocmai de aceea are nevoie de
cel vechi şi acum şters, pentru că acesta a fost metamor-
fozat la loc prin negare într-un material de interpretare
şi motivare, din care trebuie acum câştigată determinarea
golurilor devenite tematice prin negare.”19

Wolfgang Iser distinge între negații secundare şi primare. Ne-
gațiile primare au o relevanță tematică şi se aplică repertoriilor
preluate din lumea extratextuală. Negațiile secundare au rolul

18 Ibidem, p. 435
19 Ibidem, p. 439
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de a reuni configurațiile de sens şi habitusul20 cititorului, de a
nega familiarul, prin urmare au rolul de a corecta orientările date
de habitus pentru a înțelege o experiență străină. Textul ficțional
nu poate fi prevăzut şi nu poate răspunde unor aşteptări, nu
copiază nici o lume, de aceea sunt necesare negațiile pentru a
construi o lume virtuală.

Golurile şi negațiile au rolul, în viziunea lui Wolfgang Iser, de
a echilibra asimetria dintre text şi cititor, prin anularea temelor
rămase virtuale, pe axa sintagmatică şi paradigmatică, cât şi asi-
metria dintre cititor şi lume, realizată în momentul în care ceea ce
rămâne neocupat este completat de imaginile cititorului, acesta
din urmă având posibilitatea de a experimenta o lume străină
lui:

„Golurile şi negațiile au ca efect deci o densificare (Verdicht-
ung) aparte a textelor ficționale, întrucât ele raportează prin omi-
siune şi anihilare aproape toate formulările textului la un orizont
neformulat. De aici rezultă că textul formulat este dublat de ne-
formulat. Desemnăm această dublare ca negativitate a textelor
ficționale.”21 Wolfgang Iser aminteşte astfel de negativitatea care
apare datorită golurilor şi negațiilor.

Negativitatea

Negativitatea nu este formulată şi nici nu neagă formulă-
rile textului. Toate pozițiile unui text sunt legate între ele, prin
urmare ele sunt disponibile doar când sunt raportate unele la
celelalte, negativitatea fiind „nimicul” dintre aceste poziții. În
momentul în care pozițiile au capacitatea de a crea conexiuni,
negativitatea face posibilă înțelegerea pozițiilor, care la rândul
lor redau ceea ce ascund în ele însele.

20 Conceptul este întîlnit şi la Husserl cu sensul de „proces prin care eul re-
vine la o convingere a sa pentru a o reconfirma sau nega”.

21 Ibidem, p. 454
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„În goluri şi negații iese la iveală un aspect al negativi-
tății: ea este « nimicul » (das « Nichts ») dintre poziții şi
face, prin urmare, mai multe lucruri deodată. Făcând ca
pozițiile să fie capabile de conexiuni, negativitatea creează
posibilitatea comprehensiunii lor. Într-un astfel de act po-
zițiile nu mai rămân identice cu ele însele. Ele scot la iveală
sau expun ceea ce era ascuns în datul lor pur şi simplu.
Negativitatea constituie în privința pozițiilor legate între
ele, făcându-le astfel comunicabile.”22

Negativitatea permite pătrunderea imaginii în pozițiile tex-
tului, fără însă a permite toate înțelegerile posibile, întrucât aces-
tea sunt determinate de conținuturile pozițiilor, de tensiunile
dintre temă şi orizont etc. Textul nu este constituit din ceea ce
este formulat sau din ceea ce este spus, dimpotrivă textul ficțio-
nal poate oferi o lume deformată şi dă posibilitatea cititorului să
pună între paranteze ceea ce îi este deja cunoscut. Comprehen-
siunea deformărilor se realizează prin scoaterea la lumină a ca-
uzei acestor deformări. Negativitatea are rolul dublu de a cauza
deformațiile, dar şi de a le anihila, ea devenind „infrastructura
textului ficțional”. Deformatul este o problemă a textului, indică
o cauză ascunsă, iar actualizarea acestei cauze dă posibilitatea
rezolvării problemei.

„Negativitatea este, prin urmare, în acelaşi timp temeiul ce
condiționează deformațiile, precum şi posibila anihilare a
acestor deformații. Ea transformă pozițiile deformate ale
textului într-un moment de impuls, prin care non - datul
cauzei poate fi ridicat la rang de temă pentru modul de
apariție a obiectului imaginar în conştiința care îl imagi-
nează.”23

Cititorul poate constitui textul ficțional după principiul logi-
cii întrebării şi răspunsului, întrucât în negativitate întrebarea se
alătură posibilului său răspuns. Dacă nu ar fi grade de nefami-
liaritate, menționează Iser, comunicarea nu ar mai avea nici un

22 Ibidem, p. 455
23 Ibidem, p. 458
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rost. Ficțiunea este comunicare, deoarece datorită ei în lume ceva
ce nu a mai existat, nu a mai fost cunoscut înainte:

„A oferi cititorului spre formulare motivul contestației lu-
mii înseamnă a transcende lumea, pentru că numai astfel
ea poate fi văzută. Prin aceasta iese la suprafață ceea ce
face ficțiunea în calitate de comunicare. Indiferent de ceea
ce vine pe lume ca un conținut prin ea, ceea ce este, cu ade-
vărat, non - datul în viață – prin care, prin urmare, numai
ficțiunea poate să-l ofere – constă în aceea că ne permite
să transcendem cele ce ne țin neclintit legați: felul nostru
de a fi chiar în mijlocul vieții.”24

Pentru Wolfgang Iser literatura este un fenomen de emer-
gență, deoarece fiecare text produce ceva ce nu a existat înainte.
Textul ficțional ne determină să renunțăm la obişnuințele noas-
tre, prejudecăți, lucruri familiare, aşteptări, pentru a face loc altor
moduri de a vedea lucrurile şi de a le înțelege. Dacă am alătura
codurile care conduc operele literare cu cele pe care le folosim
pentru a le interpreta, literatura ar fi lipsită de creativitate, aten-
ționează Terry Eagleton, precum „semnul de la metroul londo-
nez”.

Cititor implicit: Wolfgang Iser

Textul de ficțiune are formulate condiții de actualizare şi
orientări preliminare care permit constituirea sensului în con-
ştiința cititorului potențial. Orice operă codifică în interiorul său
tipul de cititor pe care îl prevede, potențialul său public, numit
de Iser „cititor implicit”. Acesta constă din suma indicațiilor şi
semnalelor din text care direcționează procesul lecturii. Orice
text literar are un set de roluri pentru receptorul său potențial,
autorul propunând o vedere perspectivistă asupra lumii: „textul
nu copiază pur şi simplu lumea reală, ci mai degrabă constituie o

24 Ibidem, p. 460
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lume din materialul care i se oferă”.25 Textul literar nu se consti-
tuie doar dintr-o perspectivă a autorului asupra lumii, textul în-
suşi este o construcție perspectivistă. Iser dă exemplul romanu-
lui care deține mai multe perspective textuale, precum naratorul,
personajele, acțiunea şi cititorul – ficțiune. Acestea nu sunt iden-
tice cu sensul textului şi trebuie raportate în permanență unele
la altele. Cititorul are acces astfel la o structură de text şi trebuie
să accepte o poziție care să permită integrarea perspectivelor. El
capătă o poziție corespunzătoare doar în momentul în care toate
perspectivele sunt adunate în acelaşi orizont referențial:

„Spre deosebire de tipurile de cititori despre care am vor-
bit, cititorul implicit nu se bucură de o existență reală; pen-
tru că acesta întrupează suma orientărilor preliminare ofe-
rite de textul de ficțiune sub forma unor condiții de recep-
tare cititorilor săi potențiali. Prin urmare, cititorul implicit
nu se sprijină pe fundamentele unui substrat empiric, ci se
regăseşte în însăşi structura textelor.”26

Wolfgang Iser deosebeşte între cititorul-rol şi cititorul-
ficțiune. Cititorul-ficțiune reprezintă un cititor presupus, imagi-
nea cititorului gândită de autor, iar rolul cititorului desemnează
„activitatea de constituire a sensului prescrisă receptorilor de
text”.27 Sensul textului literar poate căpăta contur doar în con-
ştiința imaginativă a cititorului, întrucât el nu este dat în mod
explicit în text. Există atât un rol al cititorului, numit „cititor im-
plicit”, cât şi un rol al autorului, acela de autor implicit. Textul
caută să creeze cititorul implicit şi să-i atribuie o voce. Axat pe
cititorul implicit, actul lecturii constă în concretizarea textului,
umplerea golurilor, construirea unei coerențe etc.

După Terry Eagleton, teoria receptării a lui Wolfgang Iser se
bazează pe o ideologie umanistă liberală: „o credință conform
căreia, pe parcursul lecturii, ar trebui să fim flexibili şi lipsiți

25 Ibidem, p. 110
26 Ibidem, p. 109
27 Ibidem, p. 111
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de prejudecăți, pregătiți să ne interogăm propriile credințe şi să
acceptăm posibilitatea transformării lor”28; idee revendicată de
la hermeneutica gadameriană, care abordează problema cunoaş-
terii de sine în urma întâlnirii cu nefamiliarul. Terry Eagleton
remarcă însă că teoria lui Iser nu este atât de liberală pe cât pare.
Pentru a putea suferi o transformare, trebuie să avem anumite
credințe provizorii, întrucât un cititor cu păreri ideologice deja
formate este nepotrivit. Astfel cititorul trebuie să fie deja liberal:

„Pentru că de abia în momentul în care cititorul se deta-
şează de istoricul experiențelor sale, lui i se poate întâmpla
ceva. Prin urmare, punctul de vedere al cititorului trebuie
marcat într-un anumit mod de către text, acest lucru în-
semnând că sensul are o funcție constitutivă nu doar pen-
tru text, ci şi, prin mijlocirea textului, pentru perspectiva
care asigură comprehensiunea sensului, perspectivă ce se
manifestă în organizarea punctului de vedere al cititoru-
lui.”29

Problema liberalismului cititorului o abordează şi Antoine
Compagnon. Acesta observă că, într-adevăr, chiar dacă cititorul
implicit pare un produs al liberalismului, nu are altă opțiune
decât să se supună instrucțiunilor cititorului implicit. Cititorul
real are o alternativă foarte clară, fie joacă rolul prescris de către
cititorul implicit, ori refuză instrucțiunile şi închide cartea30.

Concluzii

Actul lecturii, în opinia lui Wolfgang Iser, se constituie ca
un proces activ de interacțiune între text şi cititor. Cititorul con-
cretizează textul, scoate la lumină neformulatul, nespusul şi îi

28 polishTerry Eagleton, Teoria literară. O introducere, traducere de Delia Un-
gureanu, Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 101

29 Wolfgang Iser, op. cit., p. 33
30 Antoine Compagnon, Literature, theory, and common sense, Princeton Uni-

versity Press, 2004, p. 114
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oferă coerență. Textul, la rândul său, creează anumite aşteptări
pe care le modifică pe parcursul lecturii. Wolfgang Iser dă o mai
mare libertate cititorului decât Roman Ingarden, însă o libertate
aparentă, după cum au arătat Terry Eagleton şi Antoine Com-
pagnon. Chiar dacă îi permite cititorului să concretizeze, să ar-
ticuleze, să umple golurile, să transceadă lumea şi să formuleze
neformulatul, textul controlează cititorul. Ideea unei coerențe a
textului a fost abordată de mai mulți autori, printre care Roman
Ingarden, Wolfgang Iser, Stanley Fish, Umberto Eco etc. Odată
cu dezbaterea acestei probleme, se pune în discuție şi libertatea
cititorului. Paul Cornea remarcă eforturile teoreticienilor literari
Roman Ingarden şi Wolfgang Iser de a descrie rolul textului şi al
cititorului, rolul operelor literare fiind acela de „a incita curiozi-
tatea lectorului şi a-l transforma într-un complice al construirii
sensului şi lumii imaginare”31.

Coerența textuală a mai fost dezbătută de Richard Rorty, Jo-
nathan Culler şi Umberto Eco, ultimul fiind un adept al acestui
principiu, întrucât consideră că o conjectură cu privire la intentio
operis poate fi verificată doar în fața textului coerent. Potrivit lui
Rorty, coerența nu este decât faptul că „cineva a găsit ceva intere-
sant de spus despre un grup de semne sau de zgomote, un mod
de a descrie acele semne şi acele rumori, pe care le pune în relație
cu unele dintre celelalte lucruri față de care simțim interesul să
vorbim”.32 Pragmaticii, spune Rorty, resping ideea că există ceva
despre care un text tratează cu adevărat, a descoperi ce anume se
petrece cu adevărat nefiind decât o „atitudine ocultistă”33. Mai
important i se pare lui Rorty să facă distincție între „uzurile pe
care persoane diferite le fac pentru scopuri diferite”.

Pentru Jonathan Culler interpretarea care execută un con-
31 Paul Cornea, Interpretare şi raționalitate, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 409
32 Umberto Eco, Interpretare şi suprainterpretare, traducere de Ştefania Mincu,

Editura Pontica, Constanța, 2004, p. 90
33 Ibidem, p. 94
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sens, precum cea propusă de Umberto Eco sau Wolfgang Iser,
este de interes scăzut, deoarece interpretarea este interesantă
doar atunci când este extremă. Doar atunci când sunt extreme
interpretările pot scoate la lumină conexiuni sau implicații in-
citante, neaşteptate, spre deosebire de interpretările moderate
care sunt plicticoase şi mai puțin interesante. Jonathan Culler
consideră mai atractivă opoziția formulată de Wayne Booth care
opune interpretării şi suprainterpretării, înțelegerea şi supra-
înțelegerea. A supraînțelege presupune a urmări întrebările pe
care textul nu i le pune cititorului model sau cititorului implicit.

Am făcut aceste mențiuni pentru a-l prezenta pe Wolfgang
Iser în paralel cu câțiva dintre autorii care au abordat aceleaşi
probleme. Cu siguranță câmpul de discuții pe această temă este
mult mai larg, dar spațiul acestei lucrări nu permite o abordare
exhaustivă a dezbaterilor cu privire la relația dintre text şi cititor.

De reținut însă importanța de necontestat a lui Wolfgang Iser
în contextul criticii fenomenologice şi al esteticii efectului şi re-
ceptării. Jonathan Culler apreciază „reader – response criticism”,
ai cărui reprezentanți principali sunt Stanley Fish şi Wolfgang
Iser, ca fiind principalul element al direcției fenomenologice.
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