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abjecþie (abjection)  În teoria post-freudianã a PSIHANALIZEI elaboratã de KRISTEVA, ab-
jecþia semnificã atît momentul fondator ºi traumatic al întreruperii relaþiei arhaice ºi nedi-
ferenþiate a copilului cu mama sa, cît ºi procesul de eliminare din corp a unor substanþe
precum excrementele sau sîngele menstrual (Kristeva 1980). În acelaºi timp, experienþa
abjecþiei traseazã graniþe trupului, facilitînd stabilirea unei distincþii între interior ºi ex-
terior, ºi apoi între EU ºi non-Eu. Ea conþine amintirile legate de violenþa separãrii de un
nivel al existenþei care este anterior stabilirii RELAÞIILOR DE OBIECT, iar acele amintiri sînt
reactivate prin eliminarea din corp a substanþelor abjecte. Abjectul este evocat, de aseme-
nea, prin ceremoniile rituale de întinare ºi purificare care repetã ºi întãresc tendinþa uni-
versalã de întoarcere la un stadiu arhaic. Procesul care traseazã graniþe implicã totodatã
ameninþarea cã graniþele pot fi violate, cã sensul se poate prãbuºi ºi cã SUBIECTUL poate
fi reabsorbit într-o relaþie sufocantã cu o imagine arhaicã a mamei, care este temutã ca
un potenþial canibal. Pentru Kristeva, literatura modernã de la Dostoievski la Céline este
bîntuitã de ameninþarea dispariþiei sau colapsului sensului ºi, de aceea, este caracteriza-
tã de evocarea constantã ºi înspãimîntatã a abjectului. În descrierea pe care o face ab-
jecþiei, Kristeva se inspirã în mare mãsurã din studiile antropologului britanic Mary
Douglas despre pervertire ritualã ºi tabu (1966).

abstractizare (abstraction)  Una dintre trãsãturile definitorii ale artelor vizuale în pe-
rioada MODERNISMULUI a fost distanþarea de MIMESIS sau de reprezentarea realistã a lumii
vizibile ºi a figurii umane. Într-adevãr, influentul critic Clement GREENBERG considerã
abstractizarea drept caracteristica esenþialã a AVANGARDEI, care urmãreºte, de regulã, sã
creeze obiecte de artã autoreferenþiale ce respectã calitãþile mijloacelor lor de expresie
ºi, în cazul picturii, faptul cã pînza este platã. Pentru LYOTARD, abstractizarea în artele
vizuale marcheazã apariþia unei noi forme de SUBLIM. Abstractizarea poate lua o multi-
tudine de forme diferite, de la EXPRESIONISM la geometrismul lui Malevich ºi Mondrian
ºi pînã la biomorfismul lui Henry Moore ºi Joan Miró, care foloseºte ºi imageria oniricã
a SUPRAREALISMULUI. Pentru Wassily Kandinsky (1866-1944), folosirea non-figurativã a
culorii pure era un mijloc de a exercita „o influenþã directã asupra sufletului“ (1912). Atît
Kandinsky, cît ºi Paul Klee fac analogii între pictura abstractã ºi muzicã; muzica atona-
lã este menþionatã adesea de ADORNO (1949, 1968) ºi de alþii ca un echivalent al abstrac-
tizãrii în artele vizuale.
Deºi elemente abstracte sau non-figurative au fãcut parte din tradiþia europeanã de se-
cole (tradiþia iudaicã ºi cea islamicã interzic reprezentarea creaturilor animate), apariþia
unei arte specific abstracte este o trãsãturã a secolului XX. Nu existã o singurã teorie a

A
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abstractizãrii, dar distincþia fãcutã de autorul german Wilhelm Worringer (1908) între „ab-
stractizare“ ºi „empatie“ (Einfühlung) introduce cîteva teme importante. „Empatia“ este
consideratã specificã unei arte organice ºi umaniste, în vreme ce „abstractizarea“ ºi
stilizarea geometricã sînt considerate tipice pentru arta bizantinã ºi africanã (o referinþã
importantã pentru Picasso ºi post-cubism), exprimînd o „relaþie de anxietate“ cu lumea.
Paul Cézanne (1839-1906) a pãrut cã susþine abstractizarea cînd a vorbit despre „tratarea
naturii prin intermediul cilindrului, sferei ºi a conului“, dar avea de fapt în vedere mai
mult tradiþia clasicã a lui Poussin ºi a secolului al XVII-lea (Verdi 1992). Cuvintele sale
sugereazã totuºi teoria neoplatonicianã ce inspirã acele tipuri de artã abstractã care ur-
mãresc sã capteze formele pure aflate dincolo de realitatea observabilã. În mod semni-
ficativ, atît rusul Kandinsky, cît ºi olandezul Piet Mondrian (vezi textele selectate în
Holtzmann ºi James 1987) au fost puternic influenþaþi de misticism ºi teosofie ºi au vãzut
în abstractizare o modalitate de a atinge o realitate mai înaltã. Cuvintele lui Cézanne par,
de asemenea, sã anticipeze concepþia sculptorului italian Umberto Boccioni (1882-1916),
care credea cã sculptura se bazeazã mai mult pe reconstrucþia abstractã a planurilor ºi
volumelor care determinã forma decît pe valoarea sa figurativã. 
Atît cubismul lui Pablo Picasso ºi Georges Braque (v. Cooper ºi Tinterow 1983), cît ºi
reprezentarea miºcãrii din cadrul FUTURISMULUI inaugureazã un proces de abstractizare,
introducînd imagini multiperspectivice ale aceluiaºi obiect ºi distanþîndu-se astfel de per-
spectiva singularã care dominase tradiþia occidentalã începînd cu Renaºterea. Abstracti-
zarea post-cubistã s-a îndreptat în direcþii diferite: fauvismul folosea culori pure, iar De
Stijl-ul olandez ºi Bauhaus-ul german utilizau forme geometrice pure ºi strict definite,
anticipînd STILUL INTERNAÞIONAL. La începutul secolului XX, abstractizarea a fost ade-
sea asociatã cu utopismul. Mondrian visa sã creeze o nouã artã pentru o nouã lume, ºi
acelaºi optimism social este prezent în multiplele forme de artã abstractã care au înflorit
în Rusia imediat dupã Revoluþia din 1917 ºi pînã la afirmarea REALISMULUI SOCIALIST ºi
a jdanovismului (v. JDANOV; Grey 1962).
Expoziþia New York Armory Show din 1912, unde au fost expuse opere aparþinînd moder-
nismului european contemporan alãturi de o artã americanã încã dominatã de realism, a
inspirat un nou abstracþionism care avea sã-ºi afle apogeul în „impresionismul abstract“
pe care Greenberg l-a salutat ca adevãrata avangardã în anii 1950. Cel mai de seamã
reprezentant al acestui curent a fost Jackson Pollock (1912-1956), ale cãrui enorme pic-
turi „scurse“ înlãturã în cele din urmã distincþia dintre formã ºi conþinut: ghemele de vopsea
sînt în acelaºi timp subiectul ºi conþinutul picturii.
Expoziþia Academiei Regale intitulatã A New Spirit in Painting (1980) a fost în general
interpretatã ca marcînd o întoarcere la arta figurativã ºi o renunþare la abstractizare. Unii
teoreticieni ai POSTMODERNISMULUI sînt foarte critici la adresa puritanismului abstractizãrii
(Jencks 1996), însã arta abstractã a fost una dintre trãsãturile definitorii ale secolului XX.

Bibliografie: Abstraction: Towards a New Art. Painting 1910-1920 (1980); Moszynska
(1990).

abstractizare 10A
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absurditate (absurdity)  Experienþa absurditãþii este o temã curentã în opera unor romancieri
precum Dostoievski ºi Kafka, precum ºi în multe varietãþi de EXISTENÞIALISM. Eseurile tim-
purii ale lui Albert Camus (1942a) ºi primul sãu roman, Strãinul (1942b), sînt expresii mo-
derne clasice ale acestei experienþe. Realizarea faptului cã existenþa este absurdã provine
din sentimentul inutilitãþii ºi al lipsei de sens provocat de senzaþia cã existã un divorþ între
aspiraþia umanã cãtre infinit ºi natura finitã a experienþei umane reale, sau între dorinþa inte-
lectualã de raþionalitate ºi iraþionalitatea lumii fizice. Lumea este perceputã ca ceva inin-
teligibil ºi ca produs al unor combinaþii aleatorii de evenimente ºi circumstanþe. Deºi
experienþa absurdului poate induce o disperare suicidalã, realizarea faptului cã nu existã
Dumnezeu ºi cã fiinþele umane nu sînt nemuritoare poate duce ºi la un sentiment euforic
al libertãþii ºi poate inspira o revoltã împotriva condiþiei umane. Legãturile dintre noþiunea
literar-filozoficã de absurd ºi tematica întîlnitã în TEATRUL ABSURDULUI sînt destul de firave.

Bibliografie: Sartre (1943b).

act de vorbire (speech act)  O formã de enunþ verbal care este în acelaºi timp o acþiune, ca
în „ªi Dumnezeu a zis: «Sã fie luminã!» ªi a fost luminã“ (Facerea 1,3). Teoria modernã a
actelor de vorbire se reclamã de la studiile lui AUSTIN asupra PERFORMATIVULUI ºi a actului
ILOCUTORIU. Principalul sãu susþinãtor este John R. SEARLE, care i-a fost student lui Austin.
Teoria lui Searle despre actele de vorbire (1969, 1979) pleacã de la teza cã atît mintea, cît ºi
limba sînt intenþionale, cu alte cuvinte, cã orice act lingvistic este un act de comunicare cu
un ascultãtor, bazatã pe încercarea din partea vorbitorului de a face astfel încît ascultãtorul
sã recunoascã intenþia lui (a vorbitorului) de a comunica lucrurile pe care le spune. Reciproc,
a înþelege un enunþ implicã presupoziþia cã el a fost produs de cãtre cineva care are o anu-
mitã intenþie. În opinia lui Searle, existã un principiu al expresivitãþii care spune cã tot ceea
ce poate purta o semnificaþie ºi porneºte dintr-o intenþie poate fi spus. A vorbi o limbã este o
formã complexã de comportament, guvernatã de niºte reguli; faptul cã limbile naturale pot
fi traduse dintr-una într-alta demonstreazã cã legile sînt universale ºi cã diferitele limbi nu
sînt decît realizãri convenþionale diferite ale acestor unice reguli. Numai convenþia face ca
francezii sã foloseascã cuvîntul pain, iar englezii, bread („pîine“). Unitatea elementarã a co-
municãrii lingvistice nu este nici simbolul, nici cuvîntul ºi nici propoziþia gramaticalã, ci pro-
ducerea lor prin performarea unui act de vorbire. Printre actele de vorbire, sau actele ilocutorii,
se numãrã: a face o afirmaþie, a da un ordin, a pune o întrebare, a face o promisiune, a se
referi sau a predica. Toate sînt guvernate de reguli: o cerere implicã un act viitor, capacitatea
de a-l performa ºi credinþa din partea vorbitorului cã acel act va fi fãcut; de asemenea, este
o încercare de a-l determina pe ascultãtor sã facã ceva. Un ordin include, în plus, regula pre-
liminarã cã vorbitorul trebuie sã se afle într-o poziþie de autoritate faþã de ascultãtor.
Deºi teoria lui Searle este o contribuþie importantã în domeniul FILOZOFIEI ANALITICE ºi
poate fi consideratã o extensie a FILOZOFIEI LIMBAJULUI COMUN, accentul pus de el pe con-
venþie ºi intenþionalitate se îndepãrteazã de argumentul lui WITTGENSTEIN care spune cã
„sensul este folosire“.

11 act de vorbire A
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act ratat (parapraxis)  În teoria psihanaliticã, o acþiune eºuatã, cum ar fi o greºealã de
exprimare unde scopul urmãrit nu e atins ºi e înlocuit de alt scop. Ca ºi simptomele, actele
ratate sînt interpretate de FREUD ca formaþiuni de compromis ce rezultã dintr-un conflict
între intenþii conºtiente ºi sentimente sau impulsuri refulate. Unul dintre numeroasele
exemple pe care le dã Freud (1901) este episodul care îl are ca protagonist pe preºedin-
tele Camerei Inferioare a Parlamentului Austriac; în deschiderea unei ºedinþe, acesta a
precizat cã s-a întrunit cvorumul necesar ºi prin urmare a declarat ºedinþa închisã, cãci
îºi dorea ca ea sã se fi încheiat. 

actant (actant)  Unitatea fundamentalã în analiza structural-semanticã a naraþiunii pro-
pusã de GREIMAS (1966a, 1966b), care se inspirã din analiza morfologicã aplicatã de PROPP

basmelor populare (1928). Un actant nu este definit în termeni psihologici ca „personaj“,
ci ca o unitate funcþionalã cu un predicat definit prin ceea ce face. Greimas identificã ºase
asemenea actanþi ºi îi ordoneazã în urmãtoarea serie de opoziþii binare: Subiect/Obiect,
Emiþãtor/Receptor, Susþinãtor/Opozant. Chiar dacã analiza iniþialã a funcþiei de actant re-
alizatã de Greimas se referã la naraþiunile cãutãrii, actantul este considerat o trãsãturã uni-
versalã a tuturor naraþiunilor. 

acþiune comunicativã (communicative action)  Noþiunea de acþiune comunicativã este un
element esenþial al teoriei comunicãrii interpersonale ºi a ACTELOR DE VORBIRE elaborate de
HABERMAS (1981, 1987, 1988). Acþiunea comunicativã are loc în LUMEA VIEÞII, în opoziþie
cu sistemele puterii ºi banului în care guverneazã acþiunea strategicã, ºi le permite subiecþilor
sã ajungã la o înþelegere împãrtãºitã care faciliteazã acþiunea comunã, întrucît aceºtia recunosc
compatibilitatea reciprocã a pretenþiilor de validitate pe care le formuleazã. Fiindcã sînt ex-
puse validãrii publice ºi recunoscute ca deopotrivã inteligibile ºi sincere, aceste pretenþii la
adeverirea propriilor susþineri pot fi modificate prin dezbatere ºi persuasiune consensualã.
În teorie, este posibilã, prin urmare, obþinerea unui consens deplin sau ideal.

Adorno, Theodor Wiesengrund (1903-1969)  Filozof german, critic al culturii ºi muzi-
colog, una dintre figurile proeminente ale ªCOLII DE LA FRANKFURT. Adorno este unul din-
tre cei mai versatili ºi austeri practicanþi ai TEORIEI CRITICE. Scrierile sale, reunite în cele
23 de volume din Gesammelte Schriften (1970-1986) [Opere complete], acoperã o arie de
teme excepþional de vastã, de la rubrica astrologicã din Los Angeles Times (1957) la muzi-
ca lui Alban Berg (1968), cu care a studiat în tinereþe compoziþie muzicalã. Deºi tîrzia
Negative Dialektik (1966) [Dialectica negativã] ºi Teoria esteticã (1970), publicatã pos-
tum, pot fi privite drept contribuþiile definitive ale gîndirii lui Adorno, ambele sînt pro-
hibitive prin densitatea lor. Adorno poate fi abordat cel mai convenabil prin fragmentele
ºi aforismele din Minima moralia (1951), prin eseurile cuceritoare din Prismen (1955)
[Prisme] ºi prin Noten zur Literatur (1974) [Note despre literaturã], cuprinse în douã volu-
me. Clasica Dialektik der Aufklärung (1947) [Dialectica luminãrii], scrisã împreunã cu
Horkheimer, oferã de asemenea o introducere concisã în preocupãrile caracteristice ale

act ratat 12A
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lui Adorno ºi în raportarea sa ambivalentã la tradiþia ILUMINISMULUI, tradiþie care pe de-o
parte permite dominarea naturii, iar pe de altã parte induce o ALIENARE generatã chiar de
aceastã dominaþie. Iluminismul aduce oamenilor libertatea, dar în acelaºi timp tinde sã
„pedepseascã actele care nu se supun disciplinei“ (Adorno 1966). 
Ca ºi la ceilalþi membri ai ªcolii de la Frankfurt, MARXISMUL lui Adorno este extrem de
intelectual ºi nu implicã vreo obedienþã faþã de un partid sau un program politic anume.
Teme precum FETIºISMUL MÃRFII sau alienarea au o origine marxistã, dar interesul lui Adorno
pentru clasã este relativ redus ºi el nu vede în proletariat agentul principal al transformãrii
sociale. El criticã extrem de aspru modul în care partidele comuniste au transformat marxis-
mul într-o ideologie dogmaticã, iar punctul de plecare din Negative Dialektik este obser-
vaþia seacã dupã care apelul la „transformarea lumii“ conþinut în Tezele despre Feuerbach
(1845) ale lui Marx a „eºuat“. Pentru Adorno nu existã o istorie universalã ce conduce de
la sãlbãticie la umanitarism; istoria duce de la lovitura cu praºtia la bomba megatonicã
(1966). Versiunea adornianã a teoriei critice este o „ºtiinþã tristã“ nãscutã din conºtiinþa
faptului cã filozofia nu-ºi mai poate îndeplini sarcina tradiþionalã de a povãþui calea spre
o viaþã justã, ci poate doar sã ofere „reflecþii dintr-o viaþã mutilatã“ (1951). Libertatea poate
fi definitã doar în termeni negativi, de vreme ce corespunde mereu unor forme specifice
de lipsã de libertate. Gîndirea lui Adorno este „negativã“ în mãsura în care nu oferã un
proiect pentru viitor sau pentru viaþa cea bunã, ci reacþioneazã la „acoperirea lumii cu tene-
bre“ (1970) iscatã de fascism, stalinism ºi de extinderea unei societãþi administrate, în care
sînt satisfãcute nevoile false ºi nu cele autentice. În vreme ce Marx susþinea cã alienarea
ºi fetiºismul mãrfii sînt caracteristice MODULUI DE PRODUCÞIE capitalist, Adorno, cu un pesi-
mism egalat doar de MARCUSE, le regãseºte peste tot. Lumea întreagã este pe cale sã devi-
nã o „temniþã în aer liber“ (1966), fãrã sã existe vreo scãpare. 
Ca ºi BENJAMIN sau KRACAUER, Adorno întrebuinþeazã forma eseului ºi aforismul cu o mare
percutanþã ºi exploateazã fenomene aparent neînsemnate, cum ar fi  o rubricã astrologicã,
pentru a analiza ansamblul societãþii care a produs-o. Uzul eseului filozofic comprimat,
exemplificat prin Prismen, îi permite sã întreprindã o CRITICÃ imanentã a fenomenelor cul-
turale, examinîndu-le inconsistenþele ºi contradicþiile din interior. Pentru Adorno, nu exis-
tã o poziþie „arhimedicã“ care ar permite analiza din exterior a fenomenelor; criticul culturii
acþioneazã înãuntrul culturii pe care o criticã ºi este astfel mereu expus pericolului de a
cãdea de acord cu aceasta, chiar atunci cînd o atacã: nici o teorie nu „se poate desprinde
din sfera pieþei“ (1966). Absenþa unei poziþii arhimedice implicã faptul cã nu existã o
metodologie viabilã care sã poatã fi aplicatã din afarã, precum ºi cã înþelegerea criticã a
societãþii nu poate fi niciodatã completã. De aici reiese ºi forþa aforismului „Întregul este
neadevãratul“, dar ºi stãruinþa asupra ideii cã „inteligenþa este o categorie moralã“ (1951).
Nu se poate concepe o filozofie totalã tocmai pentru cã fiecare afirmaþie cu caracter gene-
ral trebuie dizolvatã prin examinarea criticã a entitãþilor distincte. 
Adorno îºi foloseºte uneori talentul aforistic pentru a provoca efecte critice caustice. El
respinge dispreþuitor FILOZOFIA ANALITICÃ, spunînd cã ea „poate fi deprinsã ºi copiatã de
cãtre roboþi“, ºi atacã filozofia lui HEIDEGGER, numind-o un „jargon“ al autenticitãþii (1965)

13 Adorno, Theodor Wiesengrund A
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