DouA IMAGINI ALE ESTETICII CONTEMPOHANE
DE
DIMlTHIECOSTEA
Trebuiesă recunoaştem,chiar de la Începu
luI acestuicomentariu,
că prezentarea crttlcă, de pc poziţ.iilefilozoficemarxistc,a principalelor
direcţiiesteticeconternpornn
e este o întreprindere
pe cît de necesarăpe atît de dificih'i.
Intr-adevăr,nici una din lucrărileprivindtrecutul esteticii,fie celeromăncst.t
(de pildă,Istoriaesteticiiin lexicalesede T. Vianuori Mciaţizicăşi arii!de MirceaFlorian) sau traduse(de exemplu,Esteticade B. Croce,Istoriaesicticii
de K, E. Gilbertşi
H. Kuhn), nu înfăţişeazăreliefulaLît de accidentatal gîndiriiestctlcemondialedin
ultimeledecenii,care stă la baza criticii.literare(maialesal "noiicritici")actuale.Cunoaştereadiverselororientăr!esteticede astăzieste, într-oprivinţă,un udcvăra
t imperativ pentruesteticicniişi crittcilde artă marxlştlCum altfel ar fi posibilădelimitarea
faP ar
de ele
şi confruntarea
cu ele
esteticiimarxist-leniniste?
Şi, înjr·o
măsură,
ce altă
cale
fi mal
nimerităpentru
îmahogătirea
şi nuanţarea acesteia
din urmă?
Dacă
mai
adăugămcă punereala îndemînapubliculuia conceptelorestcucemai recenteeste
binevenităpentru lărgireaorlz.ontului
său ideologic,
putemspuneC:1apariţia cărţilor
sau a culegerilorde studii vizîndproblematicaesteticii contemporane
umpleun gol,
corespundeunei.nevoi spiritualeviu resimlil.e în societateanoastră.
Dif'lcult
ătllc se Tves«însă indată ce se trecela modul"deexpunerea curentelor
esteticiicontempot-an
e. Din punctulnostru de vedere,solutiacea mai buuă ar fi traducerealucrărilorIundamentale, îllsoţ.ităbineînţelesde prelctc competente
şi comentarii
adecvate(cum e cazul eu Sociologia
literaturiide LucienGoldm
an), sau măcarantologiimasivede texte importante,în genulvolumuluiPoeticăşi stilistică
Bucureşti,Editura Univers,1972).Cititorular fi pus, astfel,în contactdirectcu gindireaesttlieii
originalăa ultimuluisfert de veacşi nu ar lua cunoştinţăde ea prin intermediulUnnr
studii şi articole,adeseasimplerezumateşi compilaţii,nu o dată confuzeşi acesteu.
Se vedetnsă că selectiaoperelorşi a texteloresteticede bază,ca şi truduuer-ea
101'corespunzătoare,
sînt operaţiimai ancvolousc
decît bănuimşi, poate,mai putin doritede
unii aulori de opuseuleinformative.
Cu toate acestea,nu ne pronuntămdelocîmpotrivastudiiloresteticeelepopularizare.Cînd sînt bine scrise,ele pot fi de un real folospentru cercurilemai largi de
cititori. Nu oricinepoate exprimalimpedeideileprofundeşi subtile.Aceastapresu* Noi criterii,noi direcţiiÎn cerce/arca
estetică(sub direcţialui Ion Pascndi},Ciu],
Editura Dacia, 1972,12,1p., şi MarcelPetrtşor-,Curenteesleiicecontemporane,
Bucureşti, Editura Univers,1972,120p.
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pune () gîndireorganizatăşi suplă,culturăcstcucătemeinicăşi meşteşugul
sau darul
scrisuluiatrăgător.Acestecondiţiile Îndeplinesc,
Uitiiutdoială, mai ales eerceUitorii
formal)şi ClIexpericn
tă. Intreagaistorieil filozofiei
i cstctichromâneştl stă ca () elevadă clocvenl
ă în acest sens.Cevaurui mult, se poalespunecă ginditoriinoşt.r!nu
făcut operăde popularizare
chiarîn lucrărtlelor originale,
pentruciiatuncictnd au combătut oJÎ s-au rctciit la alte concepţiiIiloz.ofice
suu esteticeau ştiut 8:1le surprindă
esenţaşi specificulprintr-of'ormulăpregnantăşi memorabilă(Titu Maiorescu,
Vasile
Conta,P. P. Negulescu,
C. Hădnlescu-Mot.ru,
1. Petrovici,MirceaFlorian,Dau Bădărău. N. Bagdasal',Lucian Blaga,T. Vianu,LiviuHUSll
ş. a.).
. Numaidatorităunei prejudecăti îndălinnlese mai crede,la noi, că răspîndirea
cnnoşt.lntelor de filozofieşi de esteticăar fi o treabll uşoară,indicată cu deosebire
celortineri,care abia an pornitpc drumulcercctărtlacestordiscipline.
Se uită, adeseori,că esleticianul
autentictrebuiesă fie, în acelaşitimp,un filozofşi un criticde artă,
capabilsă analizeleideilecelemai generaleşi totodată să def'iucsacă
unicitateaunei
creaţii.Menţinereaexclusi
vă în planulahstracţiilorarlde sau numaiÎn acelalipsit de
orizontal enumerăriide exempleconcreteviciază nu o dată studiiîntregide estetică.
În ultimavreme,în spectalcu prilejulceluide al VIl-lea Congresinternaţionn1
de esteticăde la Bucureşti(1972),editurilenoastreau pus În clrculatiemai multeclrţi
destinatevehiculărtlideilorşi concepţiilor
esteticeale prezentului.O mare parte din
ele sînl rodul cnlaborăriimai multorautori. Se cuvinesă cităm,În primulloc, tnult
discutatulşi discutabilul Dicţionarde esteticăgenerală,Editurapolitică,1972,el tratind
sumarşi la un nivelaccesibilun cerc larg de probleme.l-au urmat, Lotanul trecut,
culegerilede studii şi articole Noi criterii,noi directiiîn cercetarea
estetică,Editura
Dada, 1972,Esteticaţilosoţicăşi stiinteleariei,Edituraştiinţ.ifică,
1972,şi Ariali.ză
şi
inicrprctare, Editura ştiinţiIidi,1972.De asemeni,o panoramăa esteticiide azi, intreprinsădeun singuraulor: Curenteestetice
contemporane
de MarcelPetrişor(Editura
Univers,lH72).ObiectulInscmnărilor
de faţă îl constituiedoarprimaşi ultimadintre
culegerile
amintite.Amîndouă,pc un spaţiurestrîns,şi-aupropussă contureze,în linii
escntialc,diversitateagindiriiesteticea timpuluinostru.
Noi criterii,noi directiiîn cercetarea
estetică(subredacţialui Ion Pascadi) se
opreştela cîtevaconcepţiiestetice:structm-alismul,
esteticainformaţională
şi olbernctică
,
îcnomenologia
şi criticastilistică.Dupăcum se vede,uneleorientăriimportantelipsesc
(metodaontologtco-genetică
a lui GeorgLukăcs,semiotica,psihanaliza,
exlstenţlallsmu
l
etc.).LimitareaS-aIăcut, probabil,Invedereaaprofundării,
clarselecţiatrebuiatotuşijustifieată pe buza unui criteriuobiectiv,altul decitpreocupările
şi preferinteleautorilor.
Expunerileparţialesint precedatede articolulDialectica
abordăriimetodologice
a
arteide Ion Pasc-adi,
in care autorul(şi coordonatorul
Intregiilucrări)aduceun punct
de vederepersonal,porpuntn
d ,,0 modalitate
de integrarein viziuneadialectică
a dinerselormetodologii
contemporane"
(p. 15). Potrivitacestuiunghide vedere,enunţatşi În
alte lucrări ale acestuia,dar dezvoltatpe larg În volumulNineleeslelic((Editura
Academiei
n. S. Homâllia,1972),abordarealuetodologică
a arteipoatefi efectuatăla
trei niveluri: inf'rars/elic
(metodologiile
contemporane,
În genere,care dezvăluiedoar
factoriidetel'minanţi
şi elementele
constitutiveale operei),esteticSilllechiestelic
(planul
estetieiitradiţionale,prcoeupatăsă descopere,
printr-omeditaţiefilozofico-antropologică,escnţaartei)şi melacsletic
(discuţialimbajului
estetîciişi al ştiinţelorartei).
Ion Pascadinu stahileşteo ierarhieîntre aceste niveluri,ci propuneo sinteză
a lor: "Dialectica
abol'dârii
metodologice
a arieiml admilenicimâcarfJrioritâliintreaceste
planuri,ci obligâla o Im!al'esinLe/ieil
a operei"(p. 9). Dur "tratareasinteticăa operei"
presupunemai·intii o analizămultilaternlăa acesteia,deciprioritateacronologică
a
diverselormetodologii
infraestetice.
De altminteri,autorulînsuşirecunoaşteacestlucru
clud scrie că "meditaţia
filozofico·estelicâ
aSllpmarieiesteabsolulnecesl1râ
pen/rna S!lrprindeesenţaacesleia,
dar, pentma o feri de spcCllla{ia
slerilâ,ea trebuiesâ se inlemeieze
pe ştiinţeleconcrete
ole arIei,care° cercelcazii
la nivelinfraeslelic"
(p. 11).Tot astfel,niYelulmetaesteticle presupunepc celelaltedouă,anterioare:infraesteticşi echiestetic.
Pc de altă parte, "tratareasinteticăa operei"Ull înSeamnl\
neapăratlipsa oricăreiierarhii,egalizareacelortrei niveluri.Prioritatevaloricăarc, fără Îndoială,nivelul
estetic,dacă vrem,bineinţeles,sit rămînemIn cadrulesteticii.Dacăoperaeste inc"is-
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tentă sub raportestetic,IIUarc niciun rost s-o analizămla nivelinfraestetic,aplicind
toatemelodologiilc
posibile.În acclaşltimp,analizalimhajului
utilizatîn estetică(planul
mctaestctle) arc ca efecttocmaind.Îneirea
spccif'icită
lli fenomenului
estetic(de exemplu.
II!Nioelccslclice,
1. Pascudlcercetează
pc larg categoriile
sctisartistic,limbajartistic,SI!'lIC·
hsră artistică,[uticlieartlstică şi interesortislicş.
Dej se apăr1 de cclcctism ("acceptareaunor perspectivediversenu tnsearn
nă
cclccttsmpentru că se porneşteelela pluridimensionalitaLca
obiectului"),
autorulnu-l
poale evita eu lotul. Într-adcv
âr, fiecaredintreceletrei nivcluti,luat separat,esterelativ şi parţial.Dar şi "o sinleticăreunirede planuri",prin unitateadiverselormetodologii complementare,
va rămtnctotdeaunarelativăşi parţială,obiectulestetic(opera)
fiind în realitateInepulz.ahil. Diverseleperspectiveşi discipline
inIraesteticese pot înmulţiindefinit,fiecare punindIn luminămereuo a1t\ faţă a opereieleartă şi toate
la un loc demonstrînd
mlst.erul
perpetuual crcuuct.Recompunerea
lor este, precizează
l. Puscadl, ,,0 misiuneescnţial
ă a tlialecliciiestetice"
(p. 11).Şi,dacă"metodele
nu pol ţ i
dezlipil.c
mecanic
de ideologiile
în cadrulcăroraau ap ărui"(p, 15),cume posibilătotuşi
rccompunercu
lor în viziuneadialectică marxistă?Desigur,numaiprin aplicareacriteriilor metodologice
ale dialecticiimarxiste.Ceeace înseamnăiutroducercnuneiierarhii
ar perspectivelor
şi metodelorde abordarea opereide artă. VOI'fi integrale, În primul
rind, acelemetodemodernede cercetarece contribuiela o cît mai obiectivăşinuan.
ţaHlevaluareesteticăa operei,deoareceerileriulesteticeste eliminatoriu
pentruorice
crea·\:ie.
Vorfi acceptate,cladioperaexistăin planulficţ.iunii
estetiee ca un universcoerent
şi viabil,oricealte melodeinfraestetice
care nu contraziecrlteriile"defond"(ideologice)
ale dialecticiimaterialiste,dintre care I. Pascadi citează "istoricitateafenomenului
caracterulsău concret,sociali
tat.ca,umanismul"
(p. 14).
'
ToLIon Pascadisemneazăşi studiulintitulat Metodastruciurolistă
in abordarea
operei,în carea urmăritdoar,,(Jsurprindeciien«notespecifice
ale structuriiartistice- de
undesa âcri»emetodel«de analiză ale ocesleia"
(p. 19).Cu toate că observăcnract.eru
l
neunitaral criteriilorclasificăriilui .Ican Viet,el rărninc totuşi la aceastaşi lIUIn
cearcăsă găseascăun criteriupropriude grupareşi definirea ortentărilorstructuraIisLe.
Trecindla diferen
ţin'eaacestora(strueturalismul
modelelor,
al formelor,struct:uralismul
ontie,fenomenologic
i dialectic,acestadin urmă cu multesuhdiviziuni:
geneLic,
sociologiestructuralii,.I.P. Sartre,Gestalttheoric
etc.),expunerealui 1. Paşcadinu are sufiCiC:lt,ii
claritate
şi .listincţje.
a(se
ideilor.
HPIiaţiile.
S-arcare
fi sa
dltfiC
.mai
.m.llt
rehel
decit
termeIlll
general!
puteaExemplificările
pornl de la !l şi.
smgul'a
opera
pnvlta,
succesiv,din pel'specti
va fiec:1reişcoli strueturaliste).
Ca şi instucliulpreceden
t, autoru]arc un punet de vedereal său faţă de structuralism,
căru,1a
ii relev(latît meritele
(ca metocUi
de analiz[lparţială,eficientădoar in ansamblulcelorlaltemetodologii
mo
derne).,cîl i limitele(face abstracţiede unitateadintree,enţ(1şi slructurii; poate
ajungela "negareacapacităţiide predicţieşi a libertăţ:iiumane";llnislorisl11ul
viziunii
sincronieeclc.). Tr11sMurile
specificeale structuriiartistice(caracterulei deschis,simbolic,armonii:şi tensional,intemeierea
ei pe un limhajconotativ,ambiguitatea,
finalilatea JjPSitflde obiectivepractice),ea şi raporturiledinlre strueturii,formăşi valoare
(p. B6 :39),sînt sistematicşi limpedeprezentate.De altminteri,studiulnu-şipropnsese
mai mult.
De la esteticainfoFmaţionalâ
la esteticacibenlclicâde MihaiNadineste o expllnere
cam tehnieistă,fiirăorizontulvast al unuistudiufilozofic
asupraartei.SCl1matarul
defineşte estelieainformaţional:'i,
carepoate devenieihernetieăatunci eînd de h viziune'l
unei"structuridate"se ajungela concepţia!Ilaicomplexă
a unui ,.sistem",cind "ccntntl
de greutate"se mută "depe (Illa!iza
şi eslimareainformClţiei,
a comun/câtii,
pc cO/lsiderare((
unitilţiidintreinformaţie(inlr-n11
sensmai complexdecilîl <lâeslelicainfol'J1wlionaiâ)
şi
loalec011exinile
inlJerse
posibileÎn realilalcarapoJ'luriior
dintrecreator,act de creaţie,opaâ
şi public"(p. 4B).Diverseprincipii,metodeşi procedeeale csteticiiciberneticesînLprezentate fllră preocupareaafirlllăriiunui nou punct de vedere,deci lucrareaarc scop
informativ,se adrcseazllunui cerclllailarg de cititorişi nicidecum
specialiştilor.Este.
de aceea,ciudatcă sînt utilizaţi,frecvent,termenitehnicicăroranu li se dă nici() explicaţie: enlropie,redundanţă,conexiune
il1lJersă,
supersclls,
stlpersemn,
supcrpoziliLlllC,
algoritmetc. MihaiNadin formulează,
de celemai multeori, teze acceptabile,debun
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simţ,cumeste, de pildă,aceasta:Nici cînd esteinţormaţionotă
sau CÎndva ţi, in aplicaţiicţicace,cibcrnetică,
ea (estetica- n, n.) nu lla tindespresubstiluirca
subiectulni
CO!lşlien!CIIunealtasa, fie aceastaoricîtde aoansaiă"(p. -12).
Alteori,Însă,ideilesale sînt discutabile,tn.demnjudu-tc
să te opreştişi s,l mediteziasupralor.Estesi acesta, într-unfel,Ullmerital studiului.Autorulvorbeşte,bunăoară, de cxist.ent.aunui decaluj "real"şi "parţ.ialobiecti.V"
între creaţieşi interpretare,
(esteticăsi critică),in sensulcă aceastadin urmă, deşid<'iseama"de procesul
creaţiei
nu i se poatesubstitui"(p. 41). Dar aici nu e vorbade un decalajpropriu-zis,
ei de o
deosebirede cscn(ă şi finalitate,pentru c<'inici creaţianu se poatesubstituiesteticii
şi criticii,care,în fond,prin mult.lpllclt.a
ten punctelorde vedere,demonstrează
comptexiuneuşi adîncimeaopereide artă, dtndu-ue certitudineapcrenttăti!ei. Aşa-zisul"decalaj"s-arputeareferi,maidegrabă,la ncpuIinţncriticiişi esteticlide a explicaintegral,
de la inceput,operade artă, care ar include,virtual,toate semnificaţiile.
Dar un asemenea decalajeste, cum am spus, binefăcătorpentru longevitateaartei. Incxistenta
lui ar însemna,dimpotrtvă,epuizareaşi sfîrşiLulacesteia.
MihaiNadiurelevăIaptul eă literaturaşi arta au "acceptat"exlst.en
ta criticii
şi esteticiiea un "jocsecund",Îns:iele "aureacţionai
violent.
cînds-a pus problemall.illlSfe
rării [unctieide eoaluuremai alesîn metalimbojul
niatemalic':
(p.i0), deşi,caută s:'îne
asigureautorul,.scictiti
zareaei (a estetieii- n. n.) ncinsemnind
acelmereubănuiiatentat
la misterularici, la inefabilulei, ci tocmaiincercarea.
de a ajungela izvoarele
sale, recnnoscindu-i-se
realitatea"
(13.41--42).
Protestulliteraturiişi artei este, desigur,neîntemeiat.Oricitde scientiz
ate şi
matematizatear devenicriticaşi estetica,ele nu vor putea explicanlclodat.ădefinitiv
misterul(inefahilul)creatieiartistice,fiindcă acest mistereste al persun
alităt.iicreatoareşi al sufletuluiomenescÎn genere.Matematizarea
criticiişi esteticiiva avea,ca
efect,dimpotrivă,scoatereaîn evidentăa tot ceeace este automatismşi elementimitabil în a1't<'i
şi, prin contrast,a spontnneitătii
pure, a nuanţelorinefahile
, a misterului
inaualiz
abil.
Odatăcu apariţiaesteticllinformaţionale
şi mai alesa celelcibcrnctlce,
se poate
spunecă literaturaşi arta createpe baza sau cu ajutorulnoilormetodegenerative(ciberartcle)vor deveniele Inseleun joc secund"faţă de criticăşi estetică. Evaluarea
unor asemenea"creaţii"elaborateprin mijloacetehnicerevine,firesc,esleticiişi criticii
informaţionale,
deoarececriteriilede aprecierear corespunde
perfecteu factoriidel.crminan
tl ai prodllc!ieiartistice".Interesulcriticiişi esteticiitradiţionalepentruaseIllenea"opere"ar putea fi unul singur:s<'iconstatecă maşinilecreează"toate eomhinaţiileposibilein minimumde timp şi că uneoriacestecombinaţiisînt sugestive.
De aicirezultă1ns<'i
doarcă esteticaeibernetici\
ar putea deveniun auxiliarpreţios 31 adevăratuluiartist, oferindu-icertitudineadi, într-osituaţiedat<'i,a epuizat
toate posibilităţilede asocierea unor termeni(idei,imagini,cuviIlteetc.),uşnrîndu-i
şi scurtîndu-iastfel procesulde creaţie. Dar ea nu-l va putea înlocuiniciodatăpc
acesta,dup<'i
cumnu va fi eleniciun folospentruceinetalcntaţi.
O ideecare se cercparţialcorectatăeste aceeaeă disocierea
eslcticiigeneralein
estetici tradiţionale(teoriageneral<'i
a artei, ştiinţafrumosului)
şi experimentale
(estetie<'i
psihologic<'i,
informaţională,
cibernetie<'i
etc.) nu esteconsecinţaUlleicrizea "refleetării
conceptuale"
(ceeace e adevărat),ci a cliversificării
artei însăşi(13.41). Dacănumai
aceastaar fi fosVcauza,atuneinu s-ar fi trecut mai departeeleestetieilede ramură,
(esteticapoeziei,aromanuluişi basmului,a teatrului,a picturiişi muzicii,a cinematografuluiele.).Proliferareanoilor.esteticise datoreşte,credem,întrcomăsurămult Illai
largă,.progreselor
fără precedentale ştiinţeişi tehnieiicontemporane.
Chiarprimadespărţirea estetic.iifrnmosuluide ştiinţa generalăa artei (alJgerncine
Kunstwissenschaft)
a fost tot un efect al dezvolt<'irii
ştiin!elorîn trecutulsecolpozitivist.
ArgumentîndÎn favoareaestcticiiinformaţionale
şi cihernetice,lVIihaiNadin
scriela p. 42: "A Cll110aş{e
mai binenu Înswmnădeclla face mai posibil(sic1) un sens
progresiv
al creatiei.Scrii/orulcare
n-ar vreaSeldepâşeascâ
in operasa valoareapoemelor
lzomerice,
SClllpioml
valoarea
l11iVenusdin Nli1lo,
drama/urgul
peaeecea pieselor
lui Shakespcareesteun lIlfJinsinaintede (l f'i lup/al.Inepuizabilitalea
erl/1.oaşlerii,
este primulşi
cel mai.importantargumenlal dorinţeide continue!
depăşirece·alimentează
proiectele
şi
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acţiunileomului".În numaicîtevarînduri,autorulţine să rezolveuneledin celemai dificileproblemeale gîndiriiestetice.,,1\cunoaştemai bine",celpuţinÎn domeniulartei,
nu înseamnăneapărat"a face mai (uşor)posibilun sensprogresival creaţiei".Dante
sau Shakespeare
nu aVCţ1U
cunoştinţele
noastreactualedesprelume,despreartă şi procesulde creaţie,dar operelelor sînt grCltde egalat.Autorulnici lIUdefineşte,dealtfel,
conceptulde "sensprogresival creaţiei".De un progresIn cunoaştercuomuluisi a realităţii nu se îndoieştcnimeni,dar el este foartediscutabilîn ordineavaloriiartisticea
operelor."UnÎnvinsInaintede a fi luptat"credem,dimpotrivă, că este tocmaiscriitorul
careurmarestesă-IÎntreacăpe Homersau pe Shakespeare.
EsLeo mentalitatesportivă
şi primcjdtoasăchiar pentru talenteleautentice.în artă nu se elohoanlaşa uşor "recordurilc"
mondiale.N-arfi oarede ajunsea visulunuiscriitorsă fie acelaelea deveni
llll marescriitor?Şi în Iouuldepăşiriialtora,n-ar Ii mai rodnicătendinl.ade continuă
autodepăşirea creatorului?Dnrinta de întrecerea scriitorilorgenialinu poate avea,
drept "argument",.Jncpuiz
ahilltatcu cunoaşterii".
Bogăţiacunoaşteriilcalităţiie, intradevăr, o premisăindispen
sabilâ a creaţiei,dar ea nu asigură,automat, ziimislireacapodoperelor.Un rol mult mai Insemnatil au forţa creatoareil artistului,puterealui de
a întruchipao lumeimaginară,de a ne da iluziavieţii.
SensulpledoarieiIui MihaiNadin pentruesteticacihernct
lcă este sintetizatîn
aceas!:;,lfrază: "Prin sistemulcsieiiciicibernetice
nu se epuizcazâ sţer«de actiunea nici
uneiadin celel
alle estctici,dar se conţiqureazăun criteriude productioiiot
e. in raportC/.1
participarea
la sintezade carevorbeam"
(sintezaştiinţelorde către o "metafilosofie"
--u.
n., p. 64).Arta lumiicontemporane
sufer-ăînsi!tocmaide o prea mareproductivitate,
în dauna valorii exemplarea operelor.DaciimulteelinmarrIeopereale auttchitnl.ii
S--HU
pierdut ele-alungulveacurilor,o parte considerabilăa producţiilorartisticeelin
secolulnostruar trebui lăsatesă se piardă,pentru a IlUmai tncărca,inutil şi nociv,
memoriaposterităţii."Criteriulde produclivitate"propusde sistemulestettcii ciberneticear fi poate de oarecarefolosmarilorcreatori:unii ar devenipoatemai fertili,
all.iimai puţin produclivi,însă mai egali cu ci înşişi.
Un studiu sistematic,istorieşi disuciati
v, este Criticastilisticăde Savin Brntu.
AutorulEe opreştemai multla contribuţialui Leo Spitzer,care "umplesinguro bibliotecă",ncocuptudu-se
nici măcarin treacătde direcţiilei ,,co1ile"criticiistilistice.
Titlulcorespunde,
astfel,doarin parte cupriusuluicercetării.Aparent,aceastanici nu
şi-al'fi găsit locul în culegereaintitulată Noicriterii,noi directiii'n cercetarea
estetică.
În fond,
"critica
sttlivtică"
este şi lui
o direcţie
atît dintre
prin origine
(KarlşiVossler
şi
Leo
Spitzer
transformă
principiul
Crocc-estetică,
identitatea
ingvistic.i\
cstetici!,
dintre
expresie
şi
faplul
estetic
În
teorie
Ilng
vlstică),
cît
şi
prin
ultima
ei
mclamorIoză (stilisticastructurală).
.
*
VolumulCurenteesteticeGOlllemporane
de MarcelPelrişol',deşiavea fivantajul
unei privirimai uniture,al unei selecţiimai personaleşi al unei dozărimai bitleproporţiunale,se afl,l mult sub nivelulculegeriiNoieri/erii,nui direcţiilI! cercc!urC(l
1'51elică.Au10rulporneştede la constatareacă esteticail ajuus,aslilzi,,,la o marerâscruee",
fiind contestată"loialca diBCipliliel
f'ilozo{icâ"
ori "sub[ormeleei tradiţionale".
Dc aceea,
el doreştesă-i oferecititorului"mai ÎnlÎi() pcrs]JccUuii
cÎi ma!largăasupra diuerseloT
concepţii
esleUce
discutaie
aslâz!şi apoianalizalor criticâ"(p. 5). Din păcate,Insă,lllt-şi
ţine promisiunile.
În loculunei VSiiteperspective,se opreşte"maiinsistent"numaila
cinci curenleesteticedin veaculnoslnz,cOl1Siderate
dreptcelemai impor/ante
şi reprezentate de către GeorgLukâcs,Edml1l1d
Husserl,MarUnHeidegger,J'.i.Hurtmannşi Ma"
Bcnsc.Însă chiardintreacesteCÎncidirecţii,Marc,el
Petrişoreonsidet'll
că trei sînt mai
"mari": "fenomenologia,
existcnţialismul
şi maicrialislllui
dialectic",
din care "setragaproape
{oIicslclicienii
contemporani"
(p. 7). Pe aceeaşipagină,cel'cetătol'ul
de pe pozitiimarxisLe
jl'i 111anifestă
deschispreferinţapersonală:"Gelmai importanlşi cel mai fnl'uditCll o
concepţie
rzmeţional
cslclicâ,dintretoaleacesteClzrcnle,
11is-a părul (1 ti f'enomeno[ogia".
Şitotuşi,îllcheindu-istudiuldesp"cesteticllcxistenţialislil
a lui Heidegger,
el îşi schimb{l
aprecierea:"Am puica80CO!i
Îmi!aceastâeslelicâdin punctult!osln1de vedereca (iind
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lotuşicea mai cotnplexă
dintrecsleli
cileidealistepentrucă, alăturide () creere(1)şi percepereconst.ieuii;
şi lucidî;a [rumosului,
presupune
şi o trăirea lui pe toaledimensiunile
salestructurale"
(p. 75). Atit selecţiactt şi evaluareaautorului,care se contraziceuşor,
nu au un criteriuprecis.Şi totuşi,concluziala care ajungein interpretareamitului
anl.ic cu ucidereaşi rnîncnrcadesfrln
atului Pun de către zei,prin careHegelexplica
moarteaartei calsicc,este tocmai "necesitateacriteriului"(capitolulSimbolul
esleti
cii
moderne,p, 9-··10).
În capitolulintroductivEstciico,azi,acestapromitesă expliceconcepţiile
estetice
.roportindu-Ic
la sistemele
[ilozoţ
iccqeneratioe",
În Iapt.,se ocupămaimult de acesteadin
urmă,pe carele.rezumătrudnic,fără evidenţlereunucleuluiideaticşi a liniiloresenţiale.
Dealtfel,operatiaera în maimultecazuri(Husserl,Heidegger,N. Hartmann)şi Inlltiliî,
sistemelefilozoficerespectivefiind prezentatemai de mult, rnuiclar şi mainuunţal,
de cătreCamilPetrescuşi VirgilBogdanin "Istoriafilosofiei
moderne",1\):l8,vul. II 1,
p. :ni; ,126şi 4,47
--·"185.
Ceeaee Îi revenealui MarcelPet.rişorera til1expună,conccntral, sistemele.filozoIice
în cadrulcăroraau apărutcouccptillc
cst.eticc,iar pe acestea
Stlle analizezecritic, stăruitor,de pe poziţiimarxistc.
Autoruleste oarecuminformat,nu însă i un autenticspecialistîn f.i1ozofie
şi
estetică.Ideilele situeuză pe toate cam pe acelaşiplan, de unde şi lipsade reliefa
studiilorsale. Scriseprobabilgreu, ele sînt şi greoaie.Nu o dată, desfăşurarea
lor se
poticneştedin cauzaslahei legăturilogiceintre ideii a disconttnui
tăţilnr numeroase,
acoperiteprinvocabulede tipul: astţel,de aceea,deci,Terminologia
esteadeseoripretentioasă,cpatant.ă: iticurs(p, 5), non.dcicrtnin
abilil.ol
e (p. 1,l),reţlextoitutco
materieiîn
conşt.iin
tă (p. 13),pluralitateospectuulă(p. 1:J),factornondetermi
naui (p. 1:3),"speeifieu
său (al frumosului)constăîn Iuncttnsa de canzclilutea armonici'Yp.
35),..substanlionolituteaconştiinţei"
(p. :16),,.ontologicul
fiindexisteniui
esetiţă a [iintei"(p. ;lO),"estetica
Înlcrprelolionalislă
n lui GeorgLuk11cs"
(p. 11)etc. Uneori,chiartermeniisînt imprecişi
şi au mai multeforme:"dateleilylelice"
(p. :H),"datelehyeliee"
(p. 17), "dateleIluczice"
(p. :l7). Nu iipsesc.nici greşelilede exprimareşi preţiozltăţ.ile:
"Ast{eli'nsâ..." (p. :32),
"prinaceslErlebnisacesigînditorinţ.elege"
(p. :13),"Cl!toaleacesteainsii,escnţa "tehnicii..." (p. 60).1'repoziţia"pc"e, în unelesituaţii, traducereaincorccl:ia franţuzescnlui
"sur": "Aminsistatmai mult pc acesteasemănărişi cleoselriri"
... (p. 3·1);"H. lngareleninsistăÎnsă în modspceialnu pe procesulcreaţiei,ci pe cel de receptare"(p. ·12);
"Merginda.5adarîn sens inverspc sensulstructurilordescoperite
în fiinţtl..." (p. 52).
Mult mai supărătoareşi mai numeroasesint, însă, În opusculullui MarcelPetrişor,greşelileşi confuziile
ideologice.
Nu este aicî loculsă le examinflfll
pe toate, ins:'i
(eJe mai semnifica
livc trehuie măcarsemnalate.
Maiîntîi, autorulvorheşteIn maimulterînduride un punctde vederepersollul,
dqi nicăierinu-l defineşte,nu-l explică,nu-l delimiteaz{(:
"Fiindcă,fourleapropialede
principiilelinciestetici{ullcţionale
li! se ]Jarşi celeale rCllomcnoloiJiei
referitoarela formelede manifestare
alefrumosului,
aeesteavorputeafi.totuşiînglobate,pentrurigoarea
Jor demonstraUv:"!,
În cadrulconcepliei
lloaslreesielice"
(p. 49, S.11.).Un "maresalt" şi
tolodal1(
un "merit"deosebital lui N. IIarlmaullar fi tocmaiacelade a se fi apropiat
de "punctulde vedere"al lui I\IarcelPetrisor:"Permanentă
nu-i"('.onferă
(esteticului
ll. 11.)decît ontologiclll,pc carenu poatefi fundamentatdeciLfn corelaţiecu binele
i adevărul.Ceeace in Iond îl facesă se apropieşi.de pUllc/ul
nostrude vedere.Aeestu
este marelesali pe care-Iface N. Hartmann,desprinzînd-se
de neokantianislll
şi {enomenologie
prin postulareaonotologică
a esteticului"
(p. 82 83,s. II.).Nicicapitolulfinal,
Concluzii,
nu aduce alte lămuriri.După ce trece în revistăestcticilesubiectului
şi ale
obiectului(snLiectiviste
şi obiectuale),
autorul conchidc:"În această situaţ.ie,o viziunede sinteză,în care esteticuIsă-şiregăsească
loculcuvenit,o viziunecu adevărat
ştiint.iflcă,
fundamentatăpe criteriiin stare să surprindăşi esenţaşi semnificaţiile
coglloscibilcale frumosului,
o orerălIumaicslelicfl.
fUIlcţională"
(p. 11:\ s. 11.).
Că MarcelPetrişoreadeptul unei "esteticifuncţionale"
este cît se poate de clar.
Dar c( este, în eonceptJaşa, această "estetic,1fl1ncţ.iollaIă"
llUmai estelimpede.Să
fie oare esteticamarxistă?Nu ş-ar p:'irca,din momentce ca poateînglobaprincipiile
fenomenologiei,
dar se şi îndepărteazăde ele prin "pos/ularea
ontologicâ
a es/eticului",
iar
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esteticalui Husserlcste totuşi mal apreciatădecît sistemulesteticmarxistal lui Luk âcs(p. il.
Autorulare, dealtfel,vederistrnniichiar asupraroluluiestct.lcil,care ar fi sau
al' trebuisă fie Iiantulcciectlsmulul
Iilozofic,deoarece"Întresistemele
filosofice
qcnctatioc
ea Îndeplineşte
funcţiade puntede lcgâlul'â"(p. 8). Constatîndcă atît pentruCroceclt
şi pentruHeideggeresenţelesînt perceputeprin intuiţiesau prin trăire,autoruldeduce
că raptul "esieextremde bincncnii
, constitui
iul incito dovadăcâ cstctico
poateseruidrept
numitor
comuninistoriaqindirii
omeneşti.chior
pentrucelemaiopuseWellansc/wuung-lui"(p.74).
Nu semaiinţelegc.înaeestcaz.pentruceMarcp!l.t.trişora schiţatsistemeleIilozof'icc
din care derivădiverseleconccpl.ii
esteticeşi }Iieide ee estetica,accaslăElveticneutr.î.
mai este consideratăo disciplinăfilozofică.III cadrulunni sistem filozofic,concepţia
esteticăpoate fi o ,.puntede Icgiit.ur
ă", de exemplula Kant, Între imperiulnecesitât.ii
(Criticaratinniipure)şi al libertăţii(Criticaraţiuniipractice),A-j extinde Însii această
funcţieIii a o privi ca o trăsăturăde unireÎntre sistemo Iilozofice
diferitesau contradictoriieste o gravă denaturareidcolugicâ.
Dintr-oeroaredecurgeÎnsllaltă eroare
i Lenret.Iciarnt
l "annisliţ.iului
ideologic"cerepentru estet.icâun stalut privilegiat:"De
(ICCCa
de [opt Col/clica
marxistăpoatecriticasait respingeuniunileestel.icinemurxinte;
nil
însăşi operele
careal![os!createintr-oaltă lumină itleoloţjic
ă, Pentrucii aria nil 8Creduce
la ideologic
sau la o anurnităconcepţie
desprelume,si esteticava arca un regimaparte,
acestdomeniu
fiind unuldintreceleÎn careideilepol circulamultmai uşorpc plan motidial" (Il' 1P). Afirmaţiide-a dreptululuitoare... Cineşl de CÎndi-a interziscsl.etleli
marxIste ca, aprecliu
du-levaloareaurlixticâ, S{lcriticeÎn acelaşitimp operelecare vehiculeaz
ă idei retrogradesau antitunanc? Arta IIIlse reducela ideologie,însă estetica
esteideologie,
esteo diseiplillii
filozofică
şi lin poateavea un regimpretcrential.Tocmai
Iiindeăprin intermediulei ideilepot fi difuzatelIlailesneşi !Ilaideparte,esteticamarxistă nu poate fi un domeniual nir1ll1nui,
al cliletan(ilor
şi d':zoricnlaţî1or
care nu pot
arUnJlacorectdouăidei, ins'l viseaz{l
la realizareau11uicompromis
ideologicuniversal.
?Ilaiscrie'\IarcelPetrişor:"Esteticamarxistă,avîndca Fundament
metodologic
m(ltcriulismlll
dialeelicşi istoric,va (lucaposibi!italca
de a surprindeIn arlâ şi deicrminârilc
socialc,economice
sali de c/asâ,a{unciCÎndeleexis/eicu adeIJăra!,
.i pc celede ordinpUT
subiectiv,
fărâ lnsâa le impuneaprioricpe niciuncleca norlllC
de creativitate
(sic)"(p. 1\J).
Ne întrebăm:"cxi,tăcu adevărat"operecaresil nu fie determinatedin punct de vedere
soeial,
eeollomie
şi de
clas{l?
pot Iisă
llJai
cvident însă
saliCll
llIai
subtile,
insă ele
există
totdeauna.
Criticul
şiDeterminiirile
esletieianultrebuie
le clczvălui
multă
fineţe, în fOImaşi gradul în cafCele se manifestă.
VolumulCurentecol/etice
contemporane
este UIIadcV{lral
CO}'U
al abunden!:ei
erorilor i confuziilor
ideologice.
A le comentape fiecare,pc rînd, ar însemnaa scrie o
nouă carte. Pentru cleplilwconvingere
a cititorului,dtalele ar fi poate suficiente,clar
elear ocupaun spaţiupreaÎntins,Nemulţumim,de aceea,sii mai amintirlldoarciteva.
Estcticilesînt împărţite,rigid,în: iuterpret.ative
şi constatative(p. 101).GeorgLukâcs
este cind marxist,cînd hegelian,fără a-i arMaoriginalitatea
şi limitelegîndiriiestetice
(p. 11 20).El alribuieartei cînd fUlIcţiade defetişizare,
cînd pc cea de refetişizarca
obieelelol'universului(p. n -""H şi 16--17). Nu scopulcriticii,ci al csteticiiar fi să
descopere"germenii"
nouluiÎn arlă (p. 20).Autorul.îşipropunesă "refacă",să "reC'JllsUtuie"(nu siî dcduciî,să COllstfujascl)
esteticalui Husserl,deşiacestan-a c.ollsLilttit-o
vreodată(p. ;11).Subiectulşi obieetulsînt cînd "cf>entialmente"
legate(p. 28), elnd
net difercn
l,iate(p. 31) 1nfenomenologia
husserliană.
Esteticalui N.Harlrnalllls-a eles""
prinsde lleokantianislll
şi fenomenologic
şi totuşile-a reunit pe acestea(p.83). Şiseria
exemplelor
ar putea cOlltinua
....
DnpiieUIIlse observă,Îuhl(.işa1'Ca
darii i lluan!afiia dircejjilol'
csteUciieontelllporancnu e un lucrutocmaiuşor. Dacăoricinepoate avea impresiacă e In măsur:'i
să formulezeo păreredespreoperelede artă, nimeninu se poate îndelctnicicu gîngaşeleproblemede cstcLidihin! sit nibăo tcmeinieli
prcg,'ltire
filozoficii
i llIl gust estetic:
rafinatprin asirniJarca
nllcivasteculturiartistice.Esi.eticallUeste terenulde lnt1lnire
al :ullatorisll1ului
şi lipsei de sellsilJilitalc.
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Chiari pentru tinerii specialişti,asemeneapriviriglobale,Ulaiales în cadrul
restrînsal unorculegeride articole,prezintăditlcult.ătilegatede afirmareaunui punct
de vederepersonal.
SintezapresupuneÎntotdeaunaanaliza si, de aceea,credemdi Inainteaîncercărilorde acosl. fel al' fi bine să apară studii ruoucgrntlccampledesprefiecaredintre
t.endintele si scolile esteticeeleastăzi, paralelClitraducereaautorilorreprezentativ
i
pentruele.Cît sinl de necesareacestelucrăripregătitoarene-odovedeşte
stareaactunlă
a criticiinoastreIlterare
, carepeudulenz
ă adeseaîntre un impresionism
labilşi un scicn
tisrn terminologie
lipsit de substaută,ambeleputindavea ca efectiudcpărtarcu publiculuide arta autcntică.

