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DIMENSIUNEA PRAGMATICĂ  
A LITERARITĂłII 

Mirela Mureşan 
I. De la literatur ă la literaritate sau de la “ce 
este literatura” la “când este literatur ă”  

Cercetarea unei realităŃi atât de complexe şi 
proteice cum este literatura a beneficiat de-a lungul 
timpului de multiple perspective şi abordări care au 
venit dinspre estetică, lingvistică, teoria literaturii, 
filosofie, sociologie, psihologie etc., fiecare dintre 
acestea reuşind să dezvăluie doar câte o “faŃă” a 
literaturii. Nici una însă nu a putut “defini” sau măcar 
circumscrie fenomenul literar în plenitudinea şi 
complexitatea sa. Epistemologia contemporană 
mărturiseşte tot mai răspicat astăzi o mutaŃie de 
paradigmă.1 Aceasta marchează trecerea de la un 
mod de a gândi analitic, specific ştiinŃei tradiŃionale, la 
un mod de gândire sintetic, globalist, privilegiind astfel 
ştiinŃele integratoare în locul celor de specialitate, 
“disciplinare”. Realitatea, înŃeleasă acum ca o 
totalitate continuă şi indivizibilă care se manifestă ca o 
plenitudine (wholeness), reclamă o altă cale de 
cunoaştere, o cale sintetică de a o gândi şi studia. 

InvestigaŃia fenomenului literar nu se poate 
sustrage azi acestei mutaŃii de paradigmă şi nici nu 
o poate ignora. S-ar impune deci o regândire a 
cercetării şi abordării literaturii dintr-o perspectivă 
integratoare care să-i confere sens şi s-o integreze 
organic în complexul semnificant al lumii. 

Considerăm că o asemenea perspectivă 
integratoare o poate oferi semiotica - înŃeleasă ca o 
ştiinŃă generală a semnelor. Semiotica ar putea 
constitui cadrul integrator al cercetării fenomenului 
literar, singurul capabil să depăşească graniŃa 
“tradiŃională” dintre lingvistic şi translingvistic, prin 
deschiderile considerabile pe care le-a oferit 
pragmatica în ultimii ani.2. Deschiderile oferite de 
pragmatică în abordarea şi înŃelegerea proceselor 
de semnificare şi comunicare lingvistică pot fi 
valorificate eficient şi în abordarea şi înŃelegerea 
specificului semnificării şi comunicării literare.  

“TradiŃional”, literatura şi “definirea” ei au fost 
intim legate de cuvânt, de planul lingvistic. În 
conştiinŃa publică – alimentată şi de şcoală –, 
literatura a intrat ca “artă a cuvântului”. Sintagma în 
sine trimite deopotrivă la zona esteticului – “arta” – şi 

la cea a lingvisticului – “cuvântul”. Aşadar, putem 
afirma că abordarea şi definirea literaturii dinspre 
lingvistică şi estetică a dominat ani mulŃi cercetarea 
ei, începând din antichitate şi până în secolul XX. 
“Centrală, imanentă şi fundamentală, perspectiva 
lingvistică asupra literaturii nu exclude, ci cheamă la 
colaborare protecŃia altor unghiuri de vedere asupra 
acestui fenomen deopotrivă lingvistic şi 
translingvistic.”3 A spune însă că literatura e mai 
mult decât textul lingvistic prin care ea există şi se 
manifestă, înseamnă a “zdruncina”, a “zgudui” din 
temelii o accepŃie “tradiŃională”, adânc înrădăcinată. 

ApariŃia conceptului de literaritate se pare că a 
reprezentat primul pas în această “ruptură” de 
conceptul “tradiŃional”. Termenul propus iniŃial de R. 
Jakobson în 1921, preluat de formaliştii ruşi, 
popularizat de T. Todorov şi acceptat de 
structuraliştii francezi, folosit şi de G. Genette şi de 
H. Plett şi-a făcut treptat loc şi s-a impus, marcând 
nu numai o mutaŃie terminologică, ci şi una 
conceptuală. Literaritatea desemnează capacitatea 
unui text de a fi literar, în anumite condiŃii. Prin 
urmare, literaritatea, din perspectivă pragmatică, 
devine doar un “raport contractual” între autor, text, 
receptor şi context. “Literaritatea nu este aşadar o 
categorie descriptiv normativă, ci una relaŃional-
comparativă. Neavând o identitate empirică în plan 
textual, faptul de literaritate nu coincide cu un anumit 
tip de text – ci se reduce doar la un efect de text, 
bazat pe o judecată convenŃională.”4 O asemenea 
schimbare conceptuală care comută accentul de pe 
text pe context, constituie primul pas important spre 
o abordare pragmatică a literarităŃii. Calitatea unui 
text de a fi literar sau nu, nu este o caracteristică 
imanentă textului respectiv şi deci nu e “decisă” 
exclusiv de planul lingvistic. Textul în sine nu poate fi 
“extras” - decât artificial – din “situaŃia de discurs” 
care l-a produs şi-l produce.5 Din perspectivă 
pragmatică înŃelegem textul/discurs ca un produs 
aflat la intersecŃia a două procese: cel al enunŃării şi 
cel al interpretării; textul este aşadar locul de 
întâlnire în care “dialoghează” autorul şi contextul 
enunŃării cu receptorul şi contextul interpretării.6 
Putem distinge astfel două dimensiuni pragmatice: 
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pragmatica emiŃătorului (autorului) şi pragmatica 
receptorului (cititorului). Nu angajăm deocamdată în 
discuŃie problema pragmaticii canalului - pentru a nu 
complica lucrurile. 

Întreaga construcŃie teoretică în care ne 
ancorăm acest demers ar fi astfel redusă la 
următoarele aserŃiuni:7 

1. textul/discurs este un produs al enunŃării 
fiind “determinat” de ea; 

2. textul/discurs este un produs al 
interpretării, fiind ”actualizat” continuu de 
ea; 

3. literaritatea unui text/discurs este 
contextuală. 

 
1. Textul\discurs - produs al actului enun Ńării 

Prima distincŃie care trebuie făcută este cea 
dintre enunŃare, înŃeleasă ca un proces, ca un 
act, şi enunŃ, înŃeles ca produs, rezultat al 
acestui act - caracterizat printr-o unitate de 
înŃeles şi de structură. Benveniste însuşi – 
întemeietorul pragmaticii enunŃării – atrage 
atenŃia asupra confuziei ce ar putea fi făcută 
între enunŃare şi enunŃ; enunŃul textual este 
singura realitate concretă care rămâne după ce 
actul enunŃării s-a încheiat.8 A căuta “urmele 
enunŃării în enunŃ” este singura cale de a mai 
putea “reconstitui” actul producerii lui de către 
emiŃător. Parafrazând, am putea spune că doar 
în text mai putem căuta urmele autorului, 
analizând mărcile textuale specifice prin care 
acesta se face simŃit. EnunŃul textual primeşte 
aşadar o “determinare” specifică datorată 
individualităŃii autorului, competenŃelor lui 
lingvistice şi paralingvistice, ideologice şi 
culturale, determinărilor sale psihologice, dar şi 
constrângerilor universului de discurs.9 
Literaritatea lui nu se reduce însă doar la 
caracteristicile lingvistice ale enunŃului. În 
varianta Kerbrat-Orecchioni, asumată şi de 
Carmen Vlad în cartea sa dedicată textului, 
“textul este conceput ca şi un receptacul-
spaŃiu, produs şi proces, unde se condensează 
în forme explicite sau implicite, actul 
comunicativ în totalitatea lui.“10 Textul/discurs 
rămâne aşadar punctul nodal al comunicării 
literare căci e singura realitate concretă ce 
rămâne în urma actului discursiv şi totodată 
singura realitate concretă accesibilă 
receptorului (cititor) care prin actul său 
interpretativ o re-creează” continuu, producând 
perpetuu noi texte. 
2. Textul\discurs – produs al actului de 
interpretare  

Comunicarea, în general, şi cea literară, în 
special, nu se realizează decât atunci când 
informaŃia, mesajul ajunge la receptor (cititor). 
Textul în sine “e mort”, e neutru atâta vreme 
cât nu e “citit” de receptor. Urmele enunŃării în 
enunŃul textual nu pot fi “actualizate” decât prin 
actul interpretativ al receptorului. Cititorul-
interpret “citeşte” textul conform competenŃelor 
sale lingvistice, paralingvistice, ideologice, 
culturale, determinărilor sale psihologice, 
instituind un model de interpretare propriu. 
Libertatea lui de interpretare e ghidată de 
caracteristicile lingvistice ale textului, dar nu e 
îngrădită de acestea şi nu se limitează la ele. 
Receptorul are libertatea de a citi textul şi de a-
l interpreta, producându-l astfel continuu. 
IntenŃiile comunicative ale autorului se 
intersectează cu intenŃiile interpretative ale 
cititorului care le poate actualiza doar parŃial pe 
cele dintâi. În acest caz, literaritatea textului se 
ambiguizează. “Este sau poate fi literatură nu 
numai ceea ce este conceput ca literatură dar 
şi, mai ales, ceea ce este receptat ca atare”11 
(vezi miturile, cronicile, eseurile, scrisorile, 
jurnalele etc.).  
 
3. Literaritatea unui text este contextual ă 

G. Genette distinge în teoria sa “literaritatea 
convenŃională” de ceea ce numeşte el 
“literaritatea constitutivă”. În opinia noastră, 
orice text poate fi socotit literar sau nonliterar în 
funcŃie de caracteristicile sale determinante şi 
de situaŃia de discurs căreia îi aparŃine. Deci 
decizia de literaritate nu se datorează exclusiv 
textului ci poate fi luată doar printr-o judecată 
de tip pragmatic, care pune în balanŃă atât 
factorii lingvistici (textuali) cât şi cei 
extralingvistici (transtextuali). Literaritatea 
textului nu poate fi discutată în afara situaŃiei 
de discurs care l-a produs şi-l produce 
perpetuu. “Specificul ireductibil al literaturii nu e 
de ordinul inefabilului, ci se bazează pe o 
competenŃă literară, o universalie a conştiinŃei 
culturale umane. Ea poate fi definită ca o 
capacitate abstractă de a produce, înŃelege şi 
recunoaşte faptele literare într-un context 
istoric şi într-o comunitate umană anume.”12 
RelaŃia autor-text-context-cititor este complexă 
şi, mai ales, dinamică. “Avatarurile” acestei 
relaŃii sunt cele care “produc” literaritatea unui 
text. Actul de discurs – ca act specific de 
comunicare – în procesualitatea lui instituie 
produsul, respectiv textul/discurs şi nu invers. 
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Aşadar, credem că ar fi mai adecvată o 
discuŃie despre “comunicarea” literară 
/nonliterară decât una despre “textul” literar/ 
nonliterar. 
 
II. Un exerci Ńiu de pragmatic ă sau 
“Literaritatea în flagrant” 

Pentru a demonstra practic aserŃiunile 
cadrului teoretic schiŃat mai sus, am 
experimentat la clasă câteva exerciŃii menite să 
evidenŃieze ideea că literaritatea unui text este 
un concept de tip pragmatic. ExerciŃiile au fost 
propuse claselor a IX-a şi a XII-a; pentru clasa a 
IX-a le-am considerat oportune în înŃelegerea 
conceptului de literar/nonliterar, iar pentru clasa 
a XII-a un bun prilej pentru elevi de a-şi putea 
valorifica experienŃa de lectură şi orizontul 
cultural. Prin aceste exerciŃii am urmărit 
demonstrarea ideii că procesele de comunicare, 
inclusiv cele literare, sunt “procese de 
contextualizare”13; deci, dacă sensul unui 
text/discurs se dovedeşte a fi atât de dependent 
de context, înseamnă că textul/discurs e un 
concept pragmatic. 

Exerci Ńiul I 
1. Se dă elevilor un text în proză fără a li se 

preciza titlul şi autorul. Am folosit pentru acest 
exerciŃiu un fragment din Amurgul gândurilor, 
cartea lui E. Cioran. Textul a fost dat elevilor sub 
următoarea formă: 

„Doamne, 
m-am născut 
în tine, 
în tine, Preasfârşitule! 
Şi Ńi-am jertfit atâta viaŃă 
C-am fost fântână săritoare 
prin restriştea ta. 
Sunt stârv 
Sau 
Vulcan în tine? 
Sau nici tu nu ştii, Părăginitule?” 
 
2. Li se cere să dea răspunsuri posibile la 

următoarele întrebări şi să le argumenteze: 
• Din ce ar putea face parte acest text? 
• Cui ar putea aparŃine? 
• Ce credeŃi că ar putea fi (gen/specie)? 
• Ce titlu consideraŃi că ar fi potrivit? 

Activitatea se poate desfăşura individual 
sau pe grupe; răspunsurile pot veni în cadrul unei 
discuŃii frontale sau prin raportori, dacă s-a lucrat în 
grupuri de elevi. 

 
3. Li se dezvăluie elevilor adevărata sursă, 

autorul, titlul 

4. Se poartă o discuŃie problematizantă despre 
situaŃia în care au fost puşi: 

• AŃi avut vreo ezitare în decizia voastră? 
De ce? 

• După aflarea adevărului, mai consideraŃi 
textul o poezie? De ce da, de ce nu? 

• Mai consideraŃi textul literar? De ce da, de 
ce nu? 

Observa Ńii : Majoritatea elevilor au considerat 
textul o poezie şi deci literar; l-au atribuit lui 
Arghezi, Voiculescu, Doinaş – în funcŃie de 
experienŃa de lectură a fiecăruia – şi l-au 
considerat un text de tip Psalm; unul dintre elevii 
de clasa a XII-a l-a atribuit lui Dinescu şi i-a dat 
titlul Psalm păgân. După aflarea adevărului, 
părerile s-au împărŃit în ceea ce priveşte caracterul 
poetic, dar majoritatea a susŃinut în continuare 
caracterul literar al textului. 

ExerciŃiul a urmărit crearea unui moment de 
reflecŃie asupra deciziei de literaritate a unui text; 
cât contribuie în luarea acestei decizii textul, 
autorul, receptorul, contextul, canalul. 

 
Exerci Ńiul al II-lea 
Se dă elevilor un fragment de text căruia i se 

modifică titlul şi autorul. Am folosit tot un fragment 
din Amurgul gândurilor şi am trecut ca autor pe 
Garabet Ibrăileanu, iar ca titlu al textului, Adela. 
Fragmentul dat elevilor a fost următorul: “Există în 
unele surâsuri feminine o abordare duioasă care te 
îmbolnăveşte. Ele se încuibă şi se depun pe fondul 
necazurilor zilnice, exercitând un control subteran. 
Femeile - ca şi muzica - trebuie ocolite în 
receptivităŃile tulburi care măresc până la leşin 
pretextele de înduioşare. Surâsurile sunt o povară 
voluptoasă pentru cel ce le împarte şi pentru cel ce 
le primeşte. O inimă atinsă de delicateŃe greu 
poate supravieŃui unui surâs duios.” 

1. Se cere elevilor să demonstreze că e un text 
literar şi să argumenteze. 

2. Se dezvăluie adevăratul autor şi titlu. 
3. Se poartă o discuŃie problematizantă: 

• AŃi avut ezitări asupra literarităŃii textului? 
• Care a fost argumentul suprem, 

precumpănitor în decizia voastră? 
• CredeŃi că textul ar putea face parte dintr-

un roman de analiză ? De ce? 
Observa Ńii : ToŃi elevii au demonstrat fără 

nici o ezitare – cu argumente – că fragmentul face 
parte din roman şi, deci, este literar. După 
dezvăluirea autorului şi a titlului, nu şi-au putut 
explica prezenŃa unui asemenea text în cartea lui 
Cioran; după aflarea adevărului, majoritatea au 
decretat că, în acest caz, textul nu e literar; că 
prezintă doar nişte convingeri personale, dar au 
sesizat şi faptul că li s-a cerut o judecată asupra 
unui fragment şi nu a textului în întregul său; 
contextul l-a reprezentat doar titlul şi autorul.  
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ExerciŃiul a urmărit să evidenŃieze rolul 
textului, receptorului, canalului şi contextului în 
decizia de literaritate. 
 

Exerci Ńiul al III-lea 
1. Se dă elevilor un text literar, fără a li se 

indica autorul şi titlul real. Am folosit textul lui Marin 
Sorescu din volumul La Lilieci - Şarpele casei. Am 
modificat textul, scriindu-l în proză şi i-am pus titlul 
Amintiri din vacanŃă, declarând că e o compunere a 
unui elev de ciclu primar. Textul modificat, dat 
elevilor arăta aşa:  
 “Venea din curte şi intra într-o gaură din 
beciul casei. Era un şarpe gulerat, mai mult alb, 
alburiu. George era copil: 
 – Uite şarpele, uite şarpele! 
Şi tata: 
 – Nu da în el, că ăsta e şarpele casei. Nu 
face nimic. Deocamdată, nu i-a făcut nimic. Dar 
peste o jumătate de an iar l-a văzut. Şi l-a lovit cu o 
măciucă. Se încolăcise pe ciomag şi el a ridicat 
ciomagul în sus şi era să-i cadă în cap. Se 
zvârcolea să moară. Şi la urmă i-a părut rău. 

Da’ ce s-a supărat mama când a aflat! 
Şi când ne-a ars mai târziu casa, zicea: 

”Vezi? Ai omorât şarpele casei.” 
 

1. Se cere elevilor să demonstreze că textul nu 
e literar. 2. Se dezvăluie adevărul despre 
adevărata apartenenŃă a textului: autor, titlu, volum. 

3. Se iniŃiază o discuŃie problematizantă: 
• AŃi avut ezitări asupra 

literarităŃii/nonliterarităŃii textului? 
• Care a fost argumentul suprem, forte în 

decizia voastră ? 
• CredeŃi că ar putea fi confundat textul cu o 

compunere a unui elev ?De ce? 
• V-aŃi schimbat părerea despre text după 

aflarea adevărului ? De ce da, de ce nu? 
Observa Ńii : ToŃi elevii au demonstrat – cu 

argumente – că textul, în varianta iniŃială, e 
nonliterar; au găsit chiar greşeli de exprimare, 
coerenŃă etc. Au fost derutaŃi, neputând atribui o 
“identitate” vocii naratoare, dar toŃi au considerat 
textul narativ. După aflarea adevărului, uimirea a 
fost foarte mare; mi-au cerut “dovada”: să le aduc 
textul original, să-l vadă publicat în volumul cu 
pricina, căci nu m-au crezut. Impactul fiind foarte 
mare, n-am putut finaliza discuŃia problematizantă 
şi nici ajunge la o concluzie. Părerea unanimă a 
fost însă că nu e poezie (chiar dacă e în versuri); 
literaritatea a rămas indecisă. 

ExerciŃiul a urmărit să evidenŃieze rolul 
textului, receptorului, dar mai ales al canalului şi 
contextului în decizia de literaritate. 

După parcurgerea acestor exerciŃii, se 
poate conchide că: 

• textul nu poate fi “extras” din procesul 
de comunicare şi “analizat”, “judecat” 
izolat, în afara “situaŃiei de discurs” 
care l-a produs şi-l produce mereu; 

• literaritatea nu este o caracteristică 
imanentă textului, ci îl transcende; 

• rolul canalului şi al contextului este 
decisiv în efectul de literaritate; 

• literaritatea este convenŃional 
instituită, deci contextuală; 

• decizia de literaritate este de natură 
pragmatică. 

 
III În loc de concluzii sau “ce-i de f ăcut?” 

Evident că întreaga construcŃie teoretică şi 
jocul propus elevilor Ńintesc spre a atrage 
atenŃia asupra dimensiunii pragmatice a 
literarităŃii. Concluziile la care am ajuns 
reclamă rediscutarea problemei din punct de 
vedere didactic. Care ar fi consecinŃele şi 
schimbările ce se impun în abordarea didactică 
a problemei literarităŃii? 

Ne-am permite să sugerăm câteva: 
1. Necesitatea regândirii curriculum-ului în 

aşa fel încât să se poată repara “ruptura” 
existentă în acest moment între modulul “Limbă 
şi comunicare” şi modulul “Literatură” prin: 

• evidenŃierea ideii că literatura este o 
formă specifică de comunicare 
lingvistică, dar care se supune şi se 
poate integra în teoria generală a 
comunicării, ca o subtotalitate în 
“totalitatea” discursurilor posibile; 

• reaşezarea conceptuală şi 
terminologică a problemei litararităŃii, 
care să confere conceptelor 
operaŃionale unitate 
(enunŃ/discurs/text/comunicare/contex
t/canal/locutor etc.); 

• reaşezarea discursului literar într-o 
perspectivă semiotică integratoare, cu 
accentul pragmatic necesar. 

2. Necesitatea unei preocupări permanente 
pentru găsirea celor mai potrivite strategii şi 
metode de abordare pragmatică a discursului 
literar în activitatea didactică prin: 

• regândirea naturii şi tipurilor de 
exerciŃii din manualele existente, în 
aşa fel încât să se valorifice 
dimensiunea pragmatică a 
comunicării literare şi nonliterare; 

• performarea la clasă a unor metode şi 
activităŃi de învăŃare care să dezvolte 
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gândirea de tip pragmatic care 
accentuează rolul contextului în actul 
discursiv (literar); 

• deplasarea accentului de pe lectura 
estetizantă spre lectura hermeneutică 
a discursului literar, dinspre 
interpretările “canonice” spre 
interpretările personale. 

 
A învăŃa elevul să gândească pragmatic 

literaritatea înseamnă a-l deprinde cu un mod 
de cunoaştere compatibil cu paradigma 
epistemologică a secolului XXI. A învăŃa elevul 
să gândească pragmatic viaŃa înseamnă a-l 
deprinde să se adapteze caracterului dinamic 
al lumii în care trăieşte şi urmează să se 
integreze, să nu-şi piardă busola într-o lume în 
care “reperele” se schimbă perpetuu. 

 
Note 
1. Folosesc termenul în sensul consacrat de Th. Kuhn în 
Structura revoluŃiilor ştiinŃifice, Ed. ŞtiinŃifică şi 
Enciclopedică, Buc. 1976. 
2. Consider pragmatica o ramură a semioticii, în sensul 
consacrat de Ch. Morris. Pragmatica are în vedere 
elucidarea problemelor de limbaj, fie din perspectiva 
utilizatorilor de semne verbale, fie din perspectiva 
interpretării unor date relevante ale contextului de 
comunicare, ale “situaŃiei de discurs”. 
3. Spiridon, Monica, Despre “aparenŃa” şi “realitatea” 
literaturii, Univ. Buc., 1984, p. 192. 
4. Ibidem, p. 23. 
5. Folosesc termenul “situaŃie de discurs” în accepŃia lui 
Ducrot şi J. M. Schaeffer (1996) “ansamblu de 
circumstanŃe de factură extralingvistică – localizare 
spaŃio-temporală, identitatea interlocutorilor şi 
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“ne-cuvintelor” în procesul 
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Todor Erika 

“ …Abia cărŃile ne dezvăluie cu adevărat înŃelesul 
lucrurilor pe care le trăim… cititul furnizează vieŃii o 
adevărată cutie de rezonanŃe, în care întâmplările 
trăite de noi se confruntă cu cele trăite de alŃii şi în 
care, prin comparaŃie, semnificaŃiile le sporesc 
considerabil…” Nicolae Manolescu 

 
 
1. Preambul 

InterogaŃia fundamentală, ce structurează 
conceptele - cheie ale lucrării de faŃă, are ca 
punct de plecare corelaŃia deterministă dintre 
redimensionările discursurilor curriculare 
reglatoare ale procesului de învăŃământ şi 
aspectele referenŃiale, praxiologice ale lor.  

Planurile (curriculare) de învăŃământ propun 
ca şi bază strategică de raportare şi prelucrarea 
pedagogică, modelul comunicativ-funcŃional, 
model ce îşi defineşte conceptul de asimilare a 
limbii, drept o achiziŃie de acte lingvistice 
(termen folosit de John R. Searle) în cadrul 
cărora Eul comunicării se autodefineşte prin 
“existenŃa lui, ca prezenŃă” (L. Wittgenstein) 

Pornind de la această premisă, capacitatea 
de a înŃelege un text nu e determinată doar de 
gradul de cunoaştere, de stăpânire a limbii, ci 
de structura cognitivă, de experienŃele 
gnoseologice, adică de teoria implicită a 
individului despre lume. Astfel, în contextul 
formării lectorului autonom, avizat atenŃia se 
centrează pe strategiile de constituire a 
sensului global, nivel la care se raportează 
constituirea sensurilor locale. Dezvoltarea 
prin lectură înseamnă redescoperirea memoriei 
colective conservate, nuanŃarea capacităŃilor 
reflexive, critice, şi în acelaşi timp înseamnă 
maturizarea Eului implicat în dialogul euristic 
cu Sinele, regăsit prin oglinzile textelor 
pătrunse.  

Raportându-ne la acest aspect, putem  


