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Premise

Estetica este filozofia-ºtiinþa despre frumos-artã. Cratimele indi-
cã fie legãtura, fie disjungerea componentelor (ºi/sau). Pânã la
corelãri, abordarea este scindatã, materia ei – dedublatã. Atât
într-un plan, cât ºi într-altul, rupturile sunt posibile ºi, situate din-
colo ori dincoace de unificãri, ele nu au cum sã fie ignorate. Pun-
ctele de vedere preferate lunecã între „înalt“ ºi „adânc“, „amplu“ ºi
„amãnunþit“, „sintetic“ ºi „analitic“, „meditativ“ ºi „descriptiv“ –
adicã între opþiuni mai degrabã filozofice sau mai pregnant ºtiinþifice.
La rândul lor, ele s-au exercitat în domenii relativ distincte, unul
parcã mai larg, frumosul, celãlalt, arta, parcã mai concentrat. O
metodologie compusã din douã metodologii, un obiect alcãtuit din
douã obiecte, permite patru virtuale combinaþii: „filozofia frumo-
sului“ ºi „filozofia artei“, „ºtiinþa frumosului“ ºi „ºtiinþa artei“. Favo-
rizate prin afinitãþi elective de cuprindere, respectiv, de precizie, ele
ar pãrea cã privilegiazã, în cele din urmã, „filozofia frumosului“ ºi
„ºtiinþa artei“. Pânã la un punct, aceste alianþe s-au ºi adeverit.
Totuºi, polarizãrile au mai ºi cedat variantelor încruciºate. Fãrã a le
ignora, o vom privilegia pe una dintre ele: filozofia artei.

Înaintea oricãror disocieri-reasocieri, ne confruntãm însã cu o
identificare generatoare de situaþii paradoxale. „Aesthetica“ e ter-
menul pe care Alexander Gottlieb Baumgarten l-a inventat la mij-
locul secolului al XVIII-lea. Un concept se contureazã atunci când
se resimte nevoia lui. El focalizeazã un cerc de interese relativ ine-
dit. Dacã însã estetica reprezintã, în sensul ei propriu, o disciplinã
modernã care, pânã acum, are o existenþã nu cu mult peste douã
secole ºi jumãtate, se pune întrebarea: în ce accepþie este ea retro-
activatã pentru acoperirea unei istorii europene, cu precãdere
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mediteraneanã, de astã datã acoperind douã milenii ºi jumãtate?
Cât de încãpãtor ºi cât de strict circumscris este domeniul astfel
decupat din întreaga istorie a gândirii universale?

Procedeul retroactivãrii unei specificãri târzii, ca ºi a obiectului
pe care ea îl desemneazã, este uzual ºi caracteristic. Apropierea de
trecut ºi aproprierea asumatã a trecutului nu anihileazã, totuºi,
deosebirile dintre cei care ºtiau ºi cei care nu ºtiau cã fac „esteticã“
– asemenea celor care, potrivit butadei lui Molière, fãceau, fãrã sã
ºtie, „prozã“. Dacã, într-adevãr, un termen are o acoperire distinctã
ºi se iveºte dintr-o necesitate structuralã, atunci diferenþa specificã
dintre estetica modernã, ca disciplinã conºtientã de sine, ºi „incon-
ºtienta“ în sine esteticã premodernã, asimilatã pentru sine de cãtre
cea modernã, este imposibil sã fie trecutã cu vederea. Discontinui-
tatea continuitãþii scoate mai riguros la luminã componentele unei
„estetici“ antice ºi medievale, care a fost mult mai târziu integratã
în disciplina purtând numele acesta. (O întorsãturã asemãnãtoare,
mai derutantã, va cunoaºte „estetica“ post-modernã.) Istoricul este-
ticii nu va putea ocoli întrebarea privind materiile de care se ocu-
pã. Din ce texte ori fragmente de text sã organizeze el acea idealã
„Bibliotecã“, propriul sãu Babel, în care sã figureze cât mai mult
din ceea ce neºtiut aparþinuse esteticii? Cum sã opereze cezura în-
tre aceastã identificare ºi feluritele apartenenþe din vechile epoci la
alte discipline cu o pronunþatã conºtiinþã de sine, dar cãrora anu-
me exegetul târziu le va atribui variate grade de rudenie cu ceea ce
tocmai delimiteazã ºi însumeazã?

Istoria metodologiei, iar apoi istoria obiectului ei pot fi rezu-
mate în câte trei secþiuni temporale. În ambele planuri, Antichi-
tatea, Evul Mediu ºi Renaºterea evidenþiazã trãsãturi relativ
comune, în chiar lãuntricele lor fluctuaþii. Epoca modernã, pre-
gãtitã, concretizatã, aprofundatã în secolele XVII-XVIII-XIX,
identificã estetica în ce abordeazã ºi în cum abordeazã ea propriul
sãu obiect. Începând cu a doua jumãtate a veacului al XIX-lea ºi
în cursul secolului XX reapar ºi se accentueazã treptat miºcãrile
centrifuge, deºi cu linii de forþã comune, relevabile ca atare. Se
contureazã, astfel, o tripartiþie dualã în interiorul fiecãrui segment,
cu paralelisme între laturile respective. Statutul esteticii, ca ºi mate-
ria primã de care se ocupã ea, sunt iniþial în egalã mãsurã îndoiel-
nice; apoi îºi serbeazã corespunzãtorul rãstimp de graþie; pentru ca
ulterior sã-ºi punã din nou sub semnul întrebãrii ambele identitãþi
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de sine clare ºi sigure. E ca ºi cum am contempla o pereche de pira-
mide suprapuse, cu vârfurile în „sus“ ºi în „jos“, având corespon-
denþe pe orizontala zonelor componente. La partea inferioarã a
figurilor alcãtuite, avansând în timp, ambele se îngusteazã, în mod
asemãnãtor; la cel de al treilea nivel, amândouã se extind, în mod
similar; iar „la mijloc“, acolo unde vârfurile lor se ating, ºi una, ºi
cealaltã formeazã unicul spaþiu omogen: aici anume se realizeazã
osmoza dintre propriu-zisa esteticã ºi propriu-zisele arte frumoase. 

Partea întâi 

I. Acumulãri pre-moderne

Estetica „îºi ia bunurile de unde poate“. Aºa procedeazã istoricii
ei cu premodernitatea, înþeleasã fie în sens global, începând cu
Antichitatea, fie în sens restrâns, începând cu secolele XV-XVII,
subsumabile, treptat, modernitãþii incipiente. Dar de unde îºi
iau, de fapt, „bunurile“? Prioritar, din filozofie ºi din ºtiinþã; aju-
tãtor – din mãrturisile unor artiºti ºi poeþi; cu timpul – din critica
literarã ºi artisticã. Sursele din urmã nu vor dobândi însã decât
târziu drepturi autonome ºi comparabile – în planul dat – cu pri-
mele douã; dar chiar ºi atunci, dacã vor nutri pretenþia generali-
zãrii implicite sau explicite, se vor apropia fie de filozofie, fie de
ºtiinþã. Oricum, la alternativa acestora suntem îndreptãþiþi sã ne
restrângem deocamdatã, de fapt, pentru un foarte lung rãstimp,
de peste douã mii de ani.

Dualitatea metodologicã, relativã, desigur, opune – cum am spus –
meditaþii înalte, ample, sintetice ºi cercetãri adânci, amãnunþite, ana-
litice. „Înãlþimea“ e proprie cugetãrii filozofice, „adâncimea“ caracte-
rizeazã cercetarea ºtiinþificã. Una e înaripatã, cealaltã – riguroasã.
(Rigoarea priveºte tipul discursului, mai puþin rezultatele; adevãrul
ºtiinþific e, cu timpul, îndeobºte amendabil: un destin pe care îl îm-
pãrtãºesc toate enunþurile urmãrind o minuþioasã adecvare.)

Intuiþia globalã precede cercetãrile localizate. Câteva cicluri
culturale, în Europa începând cu cel antic-mediteranean, produc
aceastã impresie. Din înþelepciune se hrãneºte filozofia; în filo-
zofie germineazã ºi din ea se desprind apoi, pânã la succesiva lor
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autonomie, felurite ºtiinþe. Confirmã mutaþia trecerea de la pre-
socratici la Platon, de la Platon la Aristotel, de la Aristotel la savanþii
din Alexandria ºi din Roma. Drumul nu e, totuºi, linear ºi irever-
sibil. Acumulãri ºtiinþifice notabile au avut loc înainte de confi-
gurarea edificiului filozofic ºi în cuprinsul lui; gândirea scepticã,
epicureicã, stoicã a reverberat pe vremea expansiunii ºtiinþelor;
în paralel cu care au apãrut, târziu, Plotin ºi alþi gânditori specu-
lativi, inclusiv platonicieni. Majoritatea celor amintiþi vor figura în
istoriile esteticii.

Acest privilegiu filozofii spiritualiºti ºi l-au cucerit mai degrabã
prin meditaþii asupra frumosului decât prin cercetãri cu privire la
poezie ºi arte. O situaþie oarecum inversã o ilustreazã filozofii pre-
ocupaþi în principal de lumea realã, inclusiv de realitatea gândirii ºi
rostirii; ºi, mai ales, „specialiºtii“ câte unei ºtiinþe devenite distinctã,
de sine stãtãtoare, independentã – atât în raport cu alte ºtiinþe, cât
ºi faþã de „cupola“ lor filozoficã, anterioarã sau concomitentã. Dife-
renþa e doar gradualã, dacã îi comparãm pe Platon ºi Aristotel. La
Platon teoria frumosului surclaseazã vãdit, ca pondere, dar ºi ca
însemnãtate, teoria poeziei ºi a artelor. În cadrul filozofiei sale,
Aristotel se preocupã mai aplicat de poeticã sau retoricã. O clarã
opoziþie se configureazã ulterior între viziunea platonianã-ploti-
nianã a frumosului, pe de o parte, ºi, pe de altã parte, constatãrile,
analizele, tratatele, atâtea câte s-au pãstrat din antichitatea greco-
romanã târzie, despre arhitecturã, sculpturã, picturã, despre dans,
cânt, muzicã, despre poezie, retoricã ºi stilisticã. Dacã Ideii despre
Frumos (ambele scrise nu o datã cu majuscule) i se asociazã, câte-
odatã, ºi gândul privitor la substanþa artei, analiza unor formule ºi
tehnici expresive se limiteazã, în schimb, deseori la ele însele ºi
preferã câte un domeniu poetic sau artistic limpede circumscris. 

Grecii au excelat în sinteze meditative, indiferent dacã ele „cobo-
rau“ din, ori „urcau“ spre ansambluri ºi asamblãri metafizice. Roma-
nii au înmulþit cercetãrile analitice, drept care – potrivit
departajãrii kantiene – li s-a atribuit o subtilitate „intelectivã“
superioarã forþei propriu-zis „raþionale“. E semnificativ faptul cã,
dupã savanþii „adânci“ – istorici, legislatori, constructori – pe care
i-a dat Roma, filozofii ei „înalþi“ au revenit la exprimarea în
greacã: o victorie spiritualã a învinsului asupra învingãtorului
material! Asemenea distribuiri de accente meritã sã fie reþinute,
afinitãþile elective între cum ºi ce articuleazã „estetica“ anticã su-
gerând douã formule, deocamdatã prioritare: filozofia frumosului
ºi ºtiinþa artei.
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Teologia medievalã (iudaicã, creºtinã, islamicã) se aliazã ºi ea –
în ontologie, eticã sau „esteticã“ – tot cu o filozofie a spiritului. În
varianta creºtinã, ea prelungeºte cu precãdere sursele platonian-
platoniciene (inclusiv plotiniene). Comentatorii celor trei mono-
teisme filtreazã izvoarele aristotelice prin speculaþii teologale sau
le orienteazã cãtre scopuri dogmatice proprii. Patrologia, cu pre-
cãdere cea rãsãriteanã ºi, într-o anumitã mãsurã, cea apuseanã
(mai „latinizantã“ ºi în gândire, nu numai în expresie), speculeazã
Frumosul, ipostaziat în esenþialã manifestare ºi consubstanþialã
dovadã ale Atotputerniciei divine creatoare. Ampla luminare a
Frumosului, echivalat cu Lumina pogorâtoare, strãbate contri-
buþiile alcãtuite în greceºte de cãtre Pãrinþii rãsãriteni ai creºti-
nãtãþii. (Luminozitatea suitoare Occidentul a celebrat-o practic,
în catedralele sale gotice.) Filocalia, titlul ºi conþinutul voluminoa-
sei culegeri, atestã acest interes „estetic“. Dar în mãsura în care el
interfereazã ori se suprapune cu meditaþia teologalã globalã, decu-
parea textelor menite sã figureze în virtuala „Bibliotecã esteticã“
devine anevoioasã, riscând contururi incerte. Cât din Frumosul ca
esenþã ºi inseparabilã faþetã a revelãrii divine îi priveºte pe mânui-
torii unei anumite discipline filozofice, ulterior laicizate? 

În situaþia patrologiei occidentale ºi a textelor ei latineºti se
opereazã parcã mai uºor aceastã desprindere din ansamblurile
originare, respectiv integrarea unor fragmente în ºtiinþa urmãritã.
Motivul constã tocmai în componenta lor logic-ºtiinþificã accen-
tuatã, în abordarea ºi exprimarea aflatã tot mai la vedere, în
scolastica Evului Mediu târziu, prelucratã inclusiv prin amintitele
infuzii neoaristotelice. Renaºterea italianã, în ciuda importan-
telor ei trãsãturi caracteristice distinctive, valorificã ansamblul
moºtenirii latine, componenta ei anticã, dar ºi pe cea medievalã.
Se confirmã astfel, ºi prin urmaºi, orientarea latinitãþii spre anali-
tici intelective, relativ diferite de reverberãrile spiritualitãþii gre-
ceºti din mistica bizantinã. Intelectul dominator, lucid ºi
disociativ, izbândeºte deseori, atât în propensiunea italicã
înaripatã, cu mãrturisita ei orientare spre profunzimea ºtiinþificã,
inclusiv faþã de arte, cât ºi în transferul rigorii carteziane realizat
de cãtre neoclasicismul francez. ªi una, ºi altul exploreazã savant
modalitãþile artistice ºi tehnicile poetice. Aºa procedeazã tratatele
despre arhitecturã, sculpturã, picturã, ca ºi numeroasele poetici,
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