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CEREBRALITATEA ÎN ARTA LITERARĂ (II) 

Captarea artistică 

Am văzut, în intervenția imediat anterioară, ce este artisticitatea (mă rog, ce propun, în cadrul 

acestui serial, să înțelegem prin artisticitate). În demersul de față, voi admite că avem de-a face cu 

un creator literar autentic, adică matur și responsabil artisticește. Voi mai admite că, deținând 

calitățile minimale tocmai enumerate, creatorul literar în cauză a realizat deja primul act auctorial 

despre care am vorbit anterior, și anume a clarificat intenționalitatea artistică, adică vizarea 

intensivă și exhaustivă (în sensul de exclusivă) a obiectului artistic. Reamintesc că intenționalitatea 

artistică va trebui să decupeze din realitate (fie ea subiectivă, fie obiectivă) sau să imagineze (lumea 

imaginară face parte din dat-ul ontologic, dar nu face parte din realitate) doar un general, nu un 

particular. Așadar, oricât de interesantă ar putea să-i pară creatorului literar un fapt, sau o trăsătură, 

sau o întâmplare etc. care l-au afectat direct sau despre care are cunoștință (ori, cum spuneam mai 

sus, și le imaginează), oricare dintre aceste particulare trebuie să se dizolve în generalul 

corespondent. Dacă creatorul nu va putea realiza această transgresare de la particularul contingent 

la generalul necesar, atunci el, cum am spus deja, ratează intenționalitatea artistică, iar ceea ce va 

produce va fi fără nici o însemnătate pentru literatură. Dimpotrivă, oricât de particular (sau 

neînsemnat) ar fi un fapt sau o întâmplare, dacă creatorul în cauză reușește (iar asta nu se poate 

face decât cerebral, și anume într-un mod intens cerebral) să găsească generalul din „spatele” acelui 

fapt sau al acelei întâmplări, atunci lucrurile sunt pe făgașul permis artisticește. Desigur, mai rămâne 

construirea scriiturii, adică a vehiculului operei literare, care, de data aceasta, trebuie să fie cu totul 

particulară, sub aceeași sancțiune a ratării artisticității. Pe baza acestor rememorări din intervenția 

imediat anterioară, aș vrea, acum, să mă ocup de conceptul de captare artistică.  

Prin captare artistică eu înțeleg formarea completă, pe cale cerebrală, a generalului care a făcut 

obiectul intenționalității artistice. Acest general complet, evident, nu se restrânge la un enunț care, 

pur și simplu, generalizează faptul particular inițiatic (sau generator, cauzal), ci el trebuie să capete 

o formă artistică. Dobândirea formei artistice a generalului complet se face prin intermediul 

justificării artistice. Dar ce este justificarea artistică? Justificarea artistică reprezintă alegerea unei 

valori, sau a mai multora, perene (nu contează dacă este o valoare „bună” – de exemplu, demnitatea 

– sau o valoare „rea” – de exemplu, cupiditatea) privind ființa umană generică, valoare care să fie 

asociată cu faptul particular generator al intenționalității artistice. Așadar, un fapt particular, asociat 

cu o valoare perenă, sau cu un set de astfel de valori, din „matricea axiologică” a ființei umane 

generice, formează generalul complet, ca obiect vizat în actul de intenționalizare artistică. Alegerea 

valorii, sau a setului de valori, este la latitudinea creatorului, la fel ca și alegerea particularului 

generator al acțiunii de intenționalizare artistică. Această dublă libertate – alegerea faptului 

particular generator, respectiv alegerea valorii perene asociabile – este sursa responsabilității 

artistice, despre care s-a vorbit, într-o oarecare măsură, în intervenția imediat anterioară. Într-

adevăr, creatorul este liber să aleagă faptul particular, apoi, acestui fapt particular îi poate asocia, 

în virtutea liberului său arbitru, o anumită valoare. Este, desigur, posibilă și inversarea ordinii: 

creatorul alege, fără să aibă în minte vreun fapt particular, o anumită valoare, sau un anumit set de 

valori, care urmează a face obiectul transpunerii artistice, și apoi fie caută, fie imaginează, pur și 

simplu, faptul particular pe care-l asociază valorii, sau setului de valori în cauză. Această ultimă 

posibilitate – imaginarea faptului particular asociabil valorii deja selectate – este, însă, doar la 

îndemâna marilor creatori, a geniilor literare.  
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Interferența, deliberată sau nu, a criticii literare în evidențierea captării artistice este, desigur, 

inevitabilă. După identificarea intenționalității artistice, criticul literar va trece, imediat, la 

identificarea captării artistice a creatorului literar. Dar aici apare posibilitatea (deseori întâlnită în 

istoria literară) a găsirii în opera literară fie a mai mult decât a pus creatorul însuși acolo, fie a găsirii 

a altceva decât a pus autorul acolo. Posibilitatea (înțeleasă ca probabilitate) ca criticul literar să 

găsească altceva în opera literară decât a pus autorul în ea, din perspectiva captării artistice, este, 

desigur mare, mai ales în cazul în care orizonturile culturale în care autorul, respectiv criticul, se 

găsesc (de exemplu, în cazul traducerilor sau în cazul unei distanțări mari, în timp, între cei doi), dar 

și în cazul, mult mai frecvent, în care autorul, respectiv criticul, împărtășesc concepții estetice 

diferite în puncte majore, relevante. Această situație, după părerea mea, nu pune mari probleme 

hermeneutice, deoarece receptarea operei literare (iar criticul, dintr-o anumită perspectivă 

generală, este, pur și simplu, un receptor al operei literare, chiar dacă mai sofisticat, de fapt, mai 

reflexiv decât alți receptori) este de atâtea feluri câți cititori sunt. De fapt, dar la acest aspect ne 

vom referi cu alt prilej, fiecare cititor rescrie, în felul său, opera literară, în procesul lecturii. Mult 

mai problematică este cealaltă posibilitate, în care criticul adaugă la opera literară, adică pune în ea 

o captare artistică pe care autorul fie nu a intenționat-o, fie, pur și simplu, nu a pus-o (inclusiv ca 

efect al unei incapacități artistice personale). Această adăugare la opera literară reprezintă, din 

punct de vedere teoretic, o imixtiune nepermisă, funcționând ca un exercițiu hermeneutic 

nejustificat și în care opera literară este un simplu pretext pentru acel exercițiu menit să pună în 

evidență nu opera literară-obiect, ci exclusiv dexteritatea discursivă a criticului literar (să ne amintim 

celebrele versuri ale lui Eminescu din Criticilor mei, cu privire la acest aspect). Ignorând aceste două 

situații posibile la dispoziția criticului literar – re-inventarea captării artistice, respectiv adăugarea 

captării artistice la opera literară – captarea artistică reprezintă, în opinia mea, cel de-al doilea act 

auctorial necesar (care urmează primului – intenționalitatea artistică), prin care creatorul literar își 

manifestă și își dovedește responsabilitatea artistică.  

În încheierea acestei intervenții, aș dori să fac o scurtă re-evaluare a celor două acte auctoriale 

menționate până acum (intenționalitatea artistică, respectiv captarea artistică) în scopul de a ajuta 

la evitarea suprapunerilor semantice și, mai ales, a suprapunerilor pragmatice. În primul rând, 

identificarea generalului din „spatele” (sau din „fața”) faptului particular în procesul intenționalizării 

artistice, este o identificare nudă, adică este, efectiv, un proces de generalizare a faptului particular, 

fie prin inducție, fie prin abducție. Așadar, prin intenționalizare artistică, generalul este instituit pur 

și simplu ca o anvelopă a particularului, reprezentând o ancorare primară a responsabilității 

artistice. În al doilea rând, prin captarea artistică se realizează, ca să spun așa, o ancorare secundară 

a responsabilității artistice, și anume, așa cum am arătat mai sus, prin asocierea la acel general deja 

identificat, instituit, a valorii (sau setului de valori, după caz) perene, din perspectivă umană, 

asociabile, obținându-se ceea ce am numit generalul complet. Din punct de vedere logic, avem de-

a face, se poate spune, cu un ciclu de generalizare-particularizare: a) intenționalitatea artistică trece 

de la sesizarea particularului la formularea generalului factual; b) captarea artistică trece de la 

formularea generalului factual la particularul axiologic. Acest ciclu (de fapt, dublă pereche 

particular-general) semnifică formarea completă a responsabilității artistice. Din acest moment, 

creatorul literar poate trece la construirea scriiturii (despre care voi vorbi în alt episod). Captarea 

artistică reprezintă, așadar, o sumă logică între intenționalitatea artistică și justificarea artistică. 

Este, din nou, evident, că acest al doilea act auctorial al creatorului literar – captarea artistică – nu 

poate fi decât de o adâncă și intensă cerebralitate, implicând o elaborare teoretică și filosofică 

considerabilă.  
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În intervenția imediat următoarea voi aborda problema empatiei artistice. 


