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Ai “sea FLORA 
_ Ma ndesere k ia 

„BRUMOS ȘI ARTE 
. ape 

“3, 8. Stozantini 
Profesor. de 'Filoăfie 18 eri Stătului din. Iaşi. . 

ia Pe 

     ut i DEI | 

(Autorul a “predat acest sistem estetic al seu in 1979,. În. aşi 14. Catedra de Filosofie de la Universitate, şi la Catedra de 
Estetică de DA „tcâla de, „Belle-Arte.) 

  

ESTETICA SPECIALA: . 

  

„Editura librăriei șodlelor: Fraţii Saraga. 
„1887.
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3 i |: 
„a. 19) Biblioteca Centra': ?"niversitară DO BUCUR: sit ca 

| ms GE 218| Doha 
IAA a a n n Nope e oeee 

3 “fl 

Inventi CAP dA. 

LEE peteţi 233. Stau 
  
  

a 

„. ]. Pedagogice. = 

1. Der psychische Moment în der Sprachlauiveraenderung:. să 
(liucrare remunerată, şi publicată de cătră Academia adr 
imperială de sciinţe din Viena in broşuri şi în Ana=- x 

| + Jele „Academiei, volumul ;pe Iulie +1868...pag. 339, scl.. 
. românesce iin „Românulte, din. luna .August,: 1869.) 

2. Întregirea educaţiei, singura garanţie pentru societate... 
3, Fundament de Filosofie, pentru liceu. 
4,  Tstelica generală. „i 

Bi Uşorul, celitoriuii, (Abecedar. de părete), 
6.'' “Grădina “de copii frocbeliană, in 2 edipii. 
1. Diverse articulâ” şi critice esistice, în Convorbiri Li-- zi  ferăre, dte. ! Ne e a eu 

„1 Literare 
1. Cântece voinicești, ma oi 
2. Romeo; roidan” original, aa 
3. Decebal, -novelă:istoriex; - 2 
4. Tinereţa lui Stfan-cel- lare, novelă istorică . 
5, Horea, roman istorie. 

pin d 

Tipografia Lucrătorilor Români associaţi,
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B.C.U. Bucuresti 
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—— 

„Partea specială; Artere... 
te a a Ni st in ta, 
"i *Poblâma” Esteticej - speciale, :.:* -- = ra Popi aero iii at „+. Problema acestei, părţi. de, știință „ește, chestiunea despre condiţiile, sub, cari:.idea frumosului .se..pote „ealis,;. sau.:: cun, trebue .să, „fie. un.lucru, pentru ca, .să deștepte in privitor,;idea -feumosului,. şi simțul 'de „ “plăcere estetică, i, i i = : 

iri vi ge i ED ICI adie dai si pi 2. Lucruri, frumâse se găsesc -in 'natură neforimâte de :0m ;, și, se, pot “formă, :Ai: prin: Incrare;omenâscă; re i;» Paeultatea, de-a „concepe idea. de opuri frumâse,.și de a le put formă, și in. realitate, se numește artă; tot cu acest cuvânt „se numeşte şi insuși lucrarea, prin care se fac:asemene.opuri:. + ) | 
„Autorul yre unui... op; de, artă... șe :numeşte : artist. „Pers6na, . care „privește. un..op de; axță, :ori îl gustă, se numește gustător ;sau AMQtor, şine i e ei 9 

1
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Arta generală se pote împărţi din mai multe puncte de vedere. 
Impărțirea cea mai naturală și mai rigurâsă se face după speciile materialului de joc estetic al sufletului. Acest material de joc se împarte in cele patru „Specii principale distincte; adecă: 1) jocul augului, . 2) jocul simţirii despre: mişcarea corpului, 3) jocul vederii, și 4) jocul emoțiilor psichica nemijlocite, sau poetice. a . Omul insă pâte să ofeciuâ'si câte dous, troi şi patru specii de jocuri de odată;. şi astfel se formâză incă alte unsprăzece, Specii- de» jocuri,. Jocurile combinate. Prin“ urmare, din acest punct : de vedere, in totul se disting ciici-spiră:zece ispite jocui diferite; cinci- 'spră-zece specii :1de Opuri'de artă, i: ai » Acuma, fic:cărs: dinita&âats1 5'ratiiuri:d6 “avtă 'băte |:să varieze: îni;27- ei Gâtâgoriii06” fohrig estâtice: 'de la estremul de uriţ pănă la estremul de; ftuios;i:și | astfel; luând. pre: câlstil 5“artă d& 9705ori,s(vinp, d. pag. 93) averivin totul! 405'diforite: datorii da opuri de artă câri tâte pot să raion înâi niăltgităduri, i : ai Da it . pi 

„“* Arta gbiieral, -: 
(Peg 'pâstea “Ii“pagit65.).  - - "Opul'de ârtă"trobiis să” fiaga,i'6aoă, Stă: 'âduca Cuzetarea:'și -siiăţirea gustătorului” ia jo: estetic: plă- 4, în graduri cât se'.pâte itaăi "aisri, aia
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„. Nautrehui dară-gă, 3, cerceta, oua va put6,; deştepta 
jocul iesteție asemene plăcere, considerându-l , din tote 
punctele „de: vedere fundamentale, adecă;, :. 
4.1) După;cantitatea intensivă, „virtuală, BAI 1 de tărie, 

şi» după;-cantitatea,. estensivă, sau de inţinderer, 
Qi „După caliţate,... SER 

MR) 

A 

II "a. Cantitatea; intensivă. 

i După cantitatea, intensivă, adecă de, „tărie sau . pu- 
tere: este; cunoscut, „(7..„partea. I..pag.. 10,—74),, că 
jocul; „sufietului:,.. adecă, a agentului. „conștient; Va- 
„riază in infinit de multe graduri,. de, tărie; astfel dis 
tingem joc. lin, ne energic, domol, așa dis, „piano; și 
Jo energic, tare,, așa, dis - „fortei; ;. de.unde s'ar foxznaţ 
torminul, despre; Exaduri,, de. pioneet . 

simţit; prin, “urmare, ca, să producă plăcere simțită, 
trebue să fie.,mai,.tare,. „mai energie, . Dar „când tăria 
lui creşte. „pănăgla violenţă, atunci, în log. de a: fi plă- 
cuţ, -el;e dureros, sfășietor. Gr p., I: „Pâg.. 90 şi 94), 

Simţul, omului mai, cult, mai, ușor vine, în emoţii: 
din contra simţul omuliui mai necult e mai greoiu ; 
e].Bp. simte, impreaiile, sele, UȘ$re;. in cât, „dacă voim 
săzl, „aducem, in.„Joe; simțiţ, țrebue să-i facem „impresii 
mai, energice; (pp, 1 PPE. Biz 58),



=6 = 
si “Tăria jocului” nu 'Goresptnde iin-ori ce imprejurare 

“Gu tăria! opului' in''sin6;: “in: unele: imprejutări.:jo- 
cul e mai târe dâcât star crede, după; tăria, opului; 
ih alte” inăprejurări! acel! joc:e mai':lin-.de cât opul. 
De esemplu “wa: fenonaen de! lutnină: ori. „Gre-cari ito- 
nuri, din apropiere fac impresiuni “ăai. tari, iar“ Qin 
depărtare mui temperate. 

Impresiile cele” iai tări, de esemplu sunetele clo- 
potelor, a tunurilor, ori şi a tunetului, ori  urletul lei- 
lor, din depărtare, ne fac impresii moderate, 
”- Tăria jocului inu atârnă :de la pâterea. opurilor in 

| sine, ci se'modifică, pe de-o parte “după imprejură= 
iile intermediare, și- pe::de altă “parte și după natura. 
Și disposiția 'pustătorului.!: i iu 
* Din asemene Cause nu se 'pâts' fiesă in: geueral;.de 

"ce graduri de tărie trebue 'să fie: opul în sine;: Nu 
so pote determină, “decât aceeă;.- cum: trebue să fie jocul gustătorului, pentru ca el să “fc plăcut. Opul, 
care va deştepta âsemene' joc, se va 'carăcterisa de fiatnos,2 sau 'cu' val6ră estetică.- positivă. 
” Artistul aie să deie opului sei gradurile de tărie 
după: imprejurările “particulare, de la care atârnă tăria 
jocului; acâsta, se înțelege pentru fie-care : parte a 

Despre” ucâată ne! YOh'put6” coriviziție “mai ușor, tacă vom considera acea :imprejatăre” psichologică; 
recunoscută, că “aceea ce omul. observă ' prin : sensii



Sei, -» ca, obiecte“ „afară, de diasul, acele, în, „inţelesul; 
esact obiectiv nu sunţ obiectele” „înseși; “acele, feno- 

ai DID oi 

-mene, sunţ, in strictă, realitate, “numai. imaginile, VE. 
dute in agentul conscient. al „astora, (sedii, | 
chologia.: autorului, pag AL) fai e zi tacul 
„Mstra, de. tărie a 'opurilor. “relative, la, „Aliferitele, 

E Pa a ia, e Seară 

: imprejurări s6 “va, stabili cu aprocsimaţiune, la tra- 
tarea,, fie- -căruli, ram „de, arte În, „particular, , mas că i 

tii o) Cantitatea Estehisiutt:* Se at 
ii zei tt ut alde tou 

După cantitatea, “estensivă, adecă, „după, mărimea 
să ia : af 

jocului, este” cunoscut, (e. p.. 1 66— —10), că, „acesta, 
pâte. varia indefinit; adecă, „cine- -va, pâte s să fe mișcat, , 
timp mai scurt, și „timp mai indelungaţ. „Unitatea de. 
măsură, pentru timpul jocului, se pâte,, lua mai scurtă 
ori mai. lungă, Și mai..e de. “însemnaţ. „că in! ace- 

i pitici 

laşi timp, se, poate. petrece in 'sufieţul privitorului ori 
.2 

numai. un, fel de. emoție, ori, Și mai “mule, feluri toi 

de o- -dată, în, sit fa loa: “i 
„Dacă. unitatea de emoția « ar dură | pre. puţin, de. „68, 

o terță, ori. și, mai puţin, conştiinţa, „psichologicii a 
gustătorului, n'ar pute să „0. percâpă „distinct; „prin 
urmare 0 asemene! “unitate, un . „tempo: esagerat de 
zepede, nu pâte av6,, “val6re. estetică positivă, „Uni- 
“tatea de, măsură, „pr6, lungă : asemene, nu pote să aibă, 
valoare; căci ea "face, ca “siraţul, gustătorului să 'osţe- 
Ti 

zi 
mească, găsindu-se, pr, indelung ținut in „Iişcare, in 
sta at î ii 

    

  

ai îi 
tata 

 



ra 
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ai ţii! icadăşi” “tota, fără “vatiațitide. Dipă” ui a 
Gre:câre etoțiă, trebua' să „56 schimbe, ori. să 56 i 
tretugă,” încânauise': o pasă; după care, apoi i iarăși 
se. “pote” “urmă "inainte „emoțiile. ” 
După, un joc indelungat, forțele pita 

ziesc; “atiinci! trebue” ca insa] să tacă n) păisă mai: miâbo.!! E a: ia a 

EI ostenesită”! cu 'atâtăinaăi foităali cui câ jobul” seu 
Le mai: energic, mai: vioiu. Așa; dară lungimea jocului: 
„pote să fie in rațiune inversă cătră tăria lui; adecă,. 
„cu “cât jocui “măi “lia, măi ceriergic, măi” „piânios, 

  

| cu atâta” “mii ' "indelung, pste, să "se continiăe; Și, „din: 
contră; cu “cât jocul e mai eriergio, mai” „forta , “ou 
atâta” nai scurt” trâbug! să „e, Și, s să. se e facă pâise măi. 
des, şi mai jidelingața, Me i 
Când inceperii, un „joc în an! „tempo: “Gre- -carb, a 

dota in o “anumită ” măsută “da: tip a. emoţiilor n6- 
stre, siinţul' dostiu'să dispune''a uriiâ” inainte dn ace 
lași mod de mișcare, Atunci, dacă, in Gre- :Gălrg mg: 
mânf; baţi: sili deodată să incepă ui joc în “ante” „pro- 
porții: dă”: “măsură, prin ceată am “esercită aspră lui 
0! „apăsată turbutătore : și “duiterăsăi î6 că “Paza forţă. 
să "trâoă de” odătă: “dia i un joci incet în ri” joc repede, 

„ot, din: contră, Tai opri din”: un” Joe ropede 'silindu-l 
să trecă în "o" Inişcătg “pre” incetă”” Din ăcâată” cadă, 
6 “necebâri că pe: cât dureza i ui je 6re- care, Gin. 

țiils” să s6 “urmeză in măşti propărții “Cofespiungătonei; 

Ea it ; 

  

   

 



— 9 — 

căci alfel 's6 deștept turburare, și prin acestă ne- 
plăcere. | 

Acâstă cerință genorălă 'se  iicştă cansezutța i in 
măsurile de. timp, sau propârțiorialitătea Și ordirieă + mă-j 
urilor estensive, adecă de. durătă, 
(Când. auitorul vre-unii 'op. „voiește să deştepte o 

grupă de! idei ori de sentimente, pre care nu le pote 
deştept, de cât „provocând, emoţii de diferite canti- 
tăți, deşteptând asemenea. emoții, gustătorul trece 
printriinsele la ideile și sentimentele „intenționate, 
fără de a “simţi neplăceră; căci, "dinsul, in asemene 
cas, remâne 'ocupât cu “acele. idăi., şi seiimente in m& 
sură. proponderăntă. i Acestă chestiune se vă, „dosvoltă, - 
deplin mai jos, la tratarea dsspr6 ar tele combinate). | 

In unele” împrejurări, un fenomen inâr6 ne deștâptă 
o imagiu6 ca şi unul: mic, şi tot astfel un "fenomen 
în sine mic! “pâte: să 'ne deştepte” o iăagina: mare. 
Acâsta, nu atârnă de la mărimea a fenomenelor in 'sine, 

  

privitor. Tai 86I6 indepărtat” potă să ne deştaştă imai 
ginea anul, punct, tot asemena și 0 linie aptopiată, 
Și ori cât de lungă, dacă: că privim. in ditecţiunea răgdei 
visual, "ne “deşteaptă imagine unui singur punct O. 
>. T pâg. '39-—40, Dia contră, un fenoiien' Taio, "ob: 
servat din” apropiere, "pote să daştapte i imăgini „mari. 
Din, asemene „cause, nu se poate ficsă în "general, 
ds c6 “mărire “trebue! ! să fo' opil în sine, ci” "numai 

.
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„atâta, „că ce m de joc să destepte: artistul, are să 
fcseze mărimea opului, după condițiile” și „raport 
rile esteridre, de la, care atârnă „patura, cantitativă”. a 
jocului, în fie- care . parte a Sa. a 

Aprocsitnativ. si se „Ya „pute stabili acestă Inline a! 
opurilor, la fie- -care ram de” artă în parte. = Ai 
„Cu cât un Op. face impresii tip mai indelunizat, 

cu atâta, mai energic e „jocul, ce “el deștâptă.. Astfel, 
un element, estensiy, indeluhgarea, „produce efecte i in. 
 tonsive, adecă efecte de tărie, E 

[| Când un "fenomiea. natura), „ori, un op. artistic, face, 
| ca "sufletul observatorului; să vină, in” jocul cel mai 

măreț omenește posibil, “fără să devină ostenitor, ă- 
semene fenomen ori op, se caracterisâzăi de. măreț sau 
grandios, De. es. tunetul, oceanul, biserica. st Petru - din Roima, Statua Mineryei de pe “Acropole, Judecata cea de pe urmă de 3 Michelarigele, Regele Lear: da Sha- 
espeare, ete. Ri i 
| Unele fenomeng grandicsa pot să ne pară așa,. &, 
prin mărimea lor. ori cu, „puterea lor, 2 ar fi intrecând 
peste tâto „forţele nâstre Tepresentative ; “pe un ase- 

va? 

  

! 

p
m
 

om
 

|mene ienoren.. îl considerăm drept. ceva innălțat 
|peste, ființa omenâscă ; privindu-l, ne, „Simţina: in- 
| 
i 

vita duși a-l respecta, drepi o finţă superidră ; de aceea 
Pa dl. caracterisiima. de pSudlimt , adecă „pi, de, „63: 

„bolta corâscă, 4 ete - 

*
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în. momentul. ântăiu, ne: simţim;,ca apăsați, și umiliți. 

Noi. atunci. ne. opunem ;in :cuget contra. acestei apă-. 

sări,: și. no:dispunem: a; ne ridica, de, sub, ea prin. in- 

chipuire, :ori cel.-puţin:: prin cugetare. .; Neputând 

cuprinde! imaginea sublimă : in cadrul. observațiunii. 

n6stre, . ne. silim -a: ne forma, '0 idee despre. dinsa. 

Și. find. că putem! face acâsta, ne cunoaștem, capabili 

de .a.cuprinde sublimul, -innălțându-ne; mai presus de 

fenomenul: sublim. - Vădându-ne, capabili. de, asemene 

innălţare,; 'simțim -0. nemărginită „plăcere, odesfătare, 

in::gradul cel: mai. innalt,. de .care e capabil, omul. 

 Desfătarea, . „care ni.se. „deşteaptă : la, gustarea, su- 

plimului, e: culmea, plăcerii. estetice, Fenomenul. su- 

blim :are maesimul. de valore. estetică, fie. in. „natură, 

fie in arta omenâgcă,... ;:,:.. si pri 
[as a a a 

E 2) Calitatea. 

„ej L pag. 74 =80) . 
« 

EI EI „e 
.. a 

„Un, singur elerent de, emoție, „Bu: vine: in conside- 

rațiune din „Punct. de vedere. estetic, formal, ci nu- 

mai din punct, de, vedere: „psichologio;—el poate. să 

fe de trei 'specii,: şi anume :,; neplăcut, indiferent, 

ori plăcut. — Asemene, un; singur, moment de. „Joe. nu 

vine, in consideraţiune decât din, „punct, de vedere fi- 

siologic ;, el: poate, să fie asemene de trei. feluri, “adecă 

nefavorabil, - indiferent, „ori favorabil pentru. deştep-. 

tarea, sontiriontului de mulțumire simplu psichologică-



Pentru:  considetațiunăat: directă esteticăy, Ori:ce: e= lerienţ;- 'singuratic'e indiferenţ : ;— el: pote: cel multisă turbare, jocul: 'gustătorului, 'prin turburare: 'fisiologică;- jori! Psicholopică; "dar pe:'cât; e:-simplu, nu :pâte; să, provoce,; singur, "plăcere forvală': 'estetică.:- De: es-.un: punct vădut,: un-ton augit,: care :-se.: aude':cel: mai: scurt. timp “posibil, — sau - ori ce: “elemente :. de! feno= mene, ori ca: "plăcere: “ar 'deștepta, ' aceea nu e.plăcer ! formală,- estetică; 'ci'nurmnăi :0; mulţumire; Asiologico-:  psictolăkiea; 'dumită :plăceie. simplu 'materială;: Iri: considerațiune” estelică. vine: numai raporiul:din-: „tre: douie ori: mai multă: elemerite de fenomene : sau is: op: artibtic; find: 'că''de 'lă: acest: raport atârnă ca- | itătăa: jocului, ce sg: “produce; și” apoi: de. a acea: câ; jlitate atârnă calitatea sentimentului. Său “emoțiunii estetice, 

Acest raport dintre diteritele “Sleraente de op a- târnă de la calităitea enoțiiinii- transitive, adecă de la calitatea Idișcării; ce's6 produce prin trecerea nâstră ds la unelg” elemente la altele. (vedi IL. păg. 75.) . ” Diipă acâstă” “corisiderațiune e: cunoscut,: că jocul pâte varia în: trei. câtegorii de calitate, și anuine pote fi monot6b, pâte fi variat-armosie, și Variat-disarmo-- nic. „(regi pag. 79). m 
“Să considerăiiy “de: esemplu, o: serie :de- Sleimente „d6 emoție, care” sar. produce.) prin vederea;-unei serii de “linii” drepte: Dacă - am: așeza aceste; linii. așa, că'elg
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„ impreună; să, formeze. o: singură linie,drâpţă, și le:am 

iprivi laşezate in «diredţia;:razei: visuale, emoţiatransi- 
Jtivănar finulă ; nici-:n'ar';esista țransițiune;, Dacă le 

:am privi in: altă-,direcțiune;, emoția :țransitivă ar, fi 

-aprâpe: nulă, căci de:lă o. parte; a; unei.linii --drepte 

la: o:altă parte a: aceleiaşi linii.;:nu;;este . varietaţe. 

i Aşăzârid asemene linii paralel, „emoția; transitivă e caya 
mai considerabilă;:-Când le; am:așeza, să; formeze.un- 

Shiuri,: incepând. de la gradul, 180, și. formând, un- 

„Shiuri, tot „mai, mici, privindu-l, emoția transitivă e 

cu. atâta mai simțită, cu cât ele „formează unghiuri | 

mai „mici. | - 
oii 

mai indelungat, acâstă „prelupaire de emoție” cu “to- 

ul, uniformă, „esereită o impulsiune, in una, și ac6eăși 

"direcție asupra forţelor, nâstre ; atunci. suferim 0 a-. 

„păsare intro parte; ceea ce ne “caus6ză; ostenslă - şi 

:durere. * “Acesta “provine din monotonia: calitativă a. 

emoţiei. nostre. ! 

-“iJ6cul: câre ne: produce o: asemene oioţie,: 86; ca- 

cvacterisâză/: d6; iiioriolon, “iar 'iopul: carsne -a; deştep- 

“tat “âcel: joc; :se'califică de'ctiniforn. i 

Din aceste: iuriii6ză,.:că, "dacă! voimusă. păzim;; pre 

-speetator 'de aiseinene -neplăcere, trebua.,să-i; deștep- 

-tăm” emoţii: variate. - mi | Se 

„Acestă coriațâneo: mumete ; “varietatea calităţii «id 

copul: iartistiog ;: | 

i 
- | 
n;
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: Când facem: ca spectatorul să .efectue o emoție dră "care; și după ea, il silim să efectue una: "prâ diferită "de cea de măi: nainte. “prin acâsta ii ''silin agentul - “conscienţ să facă; acțiuni: prea. contrarie, ceea ce-i e Caus6ză: durere. "Variația calităţii emoțiilor a fost dis- armonică ; și trebue; din: contra;: să facem, ca agen- tal conscient 4]: spectatorului: să; 'efectue. unele, după, “altele emoţii, cari: să; ar monieze! unele” cu altele, 
""Acâstă cerință se niimaşte ar monia calitativă 
“Calitatea, opului și. a jocului atârnă une- ori şi de la insușiri de caititate, După cum. ele sunt, de. o 6re- care cantitate, ori de alta, astfel variază calitatea, lor, „Dacă durata Părţilor jocului e mai “mică, în ritmuri „mai scurte, jocul va „curge. în „tempod | “mai repede, și opului: i se” va „atribui. N) altă „calitate, de cât când -el va deştepta + un „joc! in Tim mai lung. * n 
Tot asttel, “tăria jocului variază în diferite graduri, și prin acâsta face, ca să aibă diferite calităţi, 

. “Combinația diferitelor „nngimi de. ritm, și, combi. maţia: diferitelor. graduri- de .tărie, - „asemene constitue. -nisce insușiri, cari. se. consideră, de. calitative ; „aceste-- -8e' pot:numi: calităţi. de: natură cantitativă. si rai 
„Când! “părţile :vre : “unui ('0p ' artistic : sunţ. unifor- me, fără varietate, acel op se carâcterisâză - de. 1110-— :moloii, sau set, -- Dată : din: contra;:'un: op 'e inșirat din nesce părți, a cărora măsuri sunţ pre: diferite
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unele de altele, opul“s se  caracterisăză de: “dispr dpor- 

țional ; și privitorul, gustând, osteneşte, Di 
Din acestă, caușă, trebue, "ca „părțile opalui artis- 

tis să fe în armonie unele. cu altele. i 

„Acâstă, „Calitate „se numește j pr opor rționalitate: . 
 Emoţiile! prițitorului, brebue.s “să urmeze în 0 ordine, 

în Care, să-l poată aduce An Joe armonic. Acestă ca 
litate se numeşte, calitatea ordini, sau „armonia siuc- 
„cesiunii, a o . 

„In "ceea. c ce. 'orivite cantata intensivă, adecă, tă- 
i ii m A aula 

Tia joculai, după, principiu varietăți. armonice, tre- 
. Se 

  

    
  

  

"pue, ca, jocul „specțatorului Să nu urmeze, pre “inde-, 
ung. cu emoţii de „acelaș. grad. de energie; dar nici 

Zita ti 

să, mu. „trecă pr&. abrupt de odată la o mișcare ca 

  

“totul de. “alte, gtaduri, de tărie; ci, i. b rebue.. să trecă 
“trepiai şi neforțat, i Pi 

  

| Acâstă calitate, a jocului estetic „se miimoşte arma- 
nia “cantităților intensive sau! a Aăriei părţilor lui. 
„Cum. Să, fie ori "ce, „0%, în “sine, acesta nu. se pâte 

Acea i în „general, E Jr 
ad ate - ii 

Artistul va trebui aperi „enăițile. „opulii 
iati fiti ii 

“Do „esezuplu, figura 1 unui cere, a, unui “unghiu, tri- 
ta . iii 

unghia, ri. alta, ya “deştepia în privitor “imaginea 
unei singure linii, “dacă 0. Ya „privi. in. „anume po- 

stii 

sițiune; “asemene, ga con, an, „cilindru, o. fară, o. pi- 
ramidă, ete, pote să ne deștepie imaginea unei fi-
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guri. plane, precum cerc, poligon, ete, Forma ima- 
ginilor din vederea. privitorului. atârnă, de la „pâsiţ- 
unea, in care privesce' diteritelg corpuri, 

In mod. âprocsiiativ se, Vor put6 stabili conidiţin- 
nile speciale la, fie- -câre ram 'de artă, în, parte. A 
Nu se „păte ficsa, cam. trebue” să, fe Opul! în sine, 
peste, tot, „cum să fe tote. opuriie,, “de ţâte! cela 15. 
specii, de material ; -mai ales polite” că nu! tâte' 'spe- 
ciile de opuri au una şi aceeâş natură "de es: poesia | 

[nu are, ființă obiectivă în sine, ca. op esterior; “« ea 
| esistă nimai in, „etoția, sufletului, Seriile de cuvinte, 
versuri, “strofe, şi altele, nu: “ele” sunt opul! “poetic; 
ele sunt numai "seranele, 2aijlocele' estsriore, prin 
ajutorul cărora „putem deştepta, Și "conducă „pre: alţii 
să esecute i poetice ; şi indată ce ei "le ai „efec- 
“tuit, Și Sau oprit, poesia a "incetat; de: a mai fi, cu 
tote că cuvintele tot mai esistă. Asetăinta! aici mu- 
zica nu ară fiinţă că, op Estotior in Sing; seriile de 
impresii inuzicale, de: „întuiţii toilice, indată ce au 
„cântate in aud, se: şi opresc, şi nu mai au esistență 
mai departe. Semnele esteridre sopiăe' nu. „sunt mu- 
zica: “Prin: ela riumai cât; ne coniducen; indicâuidri-se 
'ce tonuri să produce, şi ini "ce- ordine. Nici siba- 

" zea itistriimentelo muzicale" „gi a “aărilui, nu „sunţ 
insuși” ihuzica, ci, tot | nidai. mijlgce” iapa fisice, 
cu ajutorul cărora “deşteptăm emoţiile muzicale. în 
audul ascultătorlui,” Așă, dară huni Lătâta! se „pâte



e 

determinay: Cum: să fie jocul, 'estetic;; şi: apoi. artistul 
va” știi să realiseze! condiţiile, „prin: ajutorul cărora să 

„pOtă-deştepta ;astminea,: ijoci: Acestă se:poâte.afla; şi 
fixa în mod: “Aproesimativ, la: fie; care... ram -. der: artă 
in parte. ei i za tal E 
-, Tâte principiile! despre jocul: estetie se înțeleg: a 
tât, espre un'joc. întreg, cu. totalul tuturor părților. 
impreună; —-cât şi: despre. fie-care; ; dintr'insele;..a- 

„parte. RI ae Ne e at a 
:Fie-care: parte trebuo să: steie. in: . legătură orga- 

nică, sin - raport; strict cătră totalul. respectiv, . și. in 
proporție. amăsurată . cătră. el. 0" parte disproporţio= 
nată, :ori fără legătură. :cu iritregul.: turbură.: efectul 
total,—fie 'ea ori: cât; de. frumâsă ar. fi-in: sine; - 

_ “îi Dacă:agentul -conscienţi ali privitorului, sa desfătat 
E a măi :indeling-in Grezcari. forme,. prin-: aceasta . Sa, -e- 
“i sercitat intru câtva o. apăsare: in; aceeaşi .parte. -a. co forțelor'sale ;.. de: ace6a, ele. ori; Ostenescli. ori. se: de- 

prind! a efeotui, iceleăşi: acţiuni. cu „ușurință, în: mea | —Mecanie: puţin: cOnsciut,. fâră:de:â mai aduce. sufistul In: Joe, simțit ;: el la:aseniinăa «mișcări ;simte neplă, . cerea; ostenelei,: și. mai. zhult .ă: uritului,. „ Sufletul! ;se 
ur&sce“:.a pusta niște opuri,.ori forme;. cari -nu-i maj 

" deştâptă. emoții siniţite de ajuns; 'cl sirhte- indiferenți 
ori.uritul „monotoniti, ii dotesce să se: :schimbe.. for - melg: dise: „Vechi“, pentru ale: înlocui: cu: alte: forue, cu:forme ndue, | TIȘI a 

cetat rea Ă      
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": Urmând sufletul a se: mișca in aceste forme nus, 
după un timp, incepe a se'osteni și cu aceste, ori 
a se deprinde a le efectui cu uşurinţă mecanică ;— 
incetul cu incetul formele cele nouă ajung -a'f ve- 
chi; —și, după aceeaşi lege psichologică, trebuesc 
schimbate cn altele,"fie aceste cu totul nus, fie şi 
din cele de mai inainte, însă ieșite intru cât-va, din 
memorie ;— și tot aşa mai departe. Necesitatea psi- 
chologică perpetuă este: schimoarea. E 

La ceea ce se gustă mai des, in termine mai in- 
tinse: și simțite mai viu, se ivesce mai curând ne- 
cesitatea de a se face schimbare;. la ceea ca sa 
gustă mai rar, in termine mai scurte, . și mai lin, 
acea necesitate se ivesce mai târziu, mai rar. De 
altă parte, Omenii cu: simţire mai: uș6ră, . mai gin- 
gașe, se ostenesc sau se urăsc mai: curând” cu o lu- 
crare, de cât cei mai energici. A 

“Cu jocurile. mai bogate, mai variate, ne urim mai 
târziu, de cele mai simple, mai uniforme, ne ostenim 
mai curând. Opul in sine păte să fie ori cum va &; 
efectul atârnă de la jocul deșteptat ; astfel 'o statuă, 
clasică, de es. Atena de Fidias, Jupiter Olimpianul, 
Juno Ludovisia ori Venus de Melos, sunt destul de - 
simple şi in sine fără ori 'ce: viață ori schimbare . 
macar. Insă fiind că suflstul privitorului, mai ales 
cel cult, și cunoscător in psichologie, istorie, filoso- . 
îe, cu căt le privesce mai mult, cu atâta se înalță,
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mai. mult la emoţii estetice, - Ia. jocuri -postica ; da | 
aceea, aseminea opuri:::deștâptă in' privitor. jocuri 
a6ue, și prin urmare -nici odaţă nu fac: impresia de 
invechite; nu pentru. că acele : opuri in 'sine ar fi 
nGue, ori vii; ci pentru că jocul: deșteptat; prin: pri- 
virea lor se încesce fără margini. Pentru acâstă'0- 
purile, ideale „clasice, para fi. nus, ori cât le 

„După cele ce s'au desvoltat pănă aci, se pâte veds,: 
că nu este nici -o causă, pentru care să se pâtă pre= | 
tinde, ca opul:estetic în gensral să cuprindă în sine | 
0 idee. Un asemenea; lucru. ar fi şi imposibil, : 

Opul nu pste să aibă în sine nici cele-lalte. cali=: 
tăţi, cari sunt condiţia, de la care depinde plăcerea 
estetică; pe acele calități le are jocul estetic, al gustă- 

| torului, și opul nu are de cât condiţiile fisice, esteridre, 
prin cari să se pâtă deştepta în sufletul gustătorului 'un 
asemenea joc. Cu atâta mai puțin se :pâte, ca opul 
să cuprindă vre o idee în sine, “El nu pote 'să facă 
alta, de cât că gustătorul, privindu-l, îşi deștâptă in, sufletul seu cutari emoţii, idei, ori sentimentă.. 

Unii indivigi își deștâptă ideile și sentimentele 
cele mai frumâse, mai sublime; alţii, privind aceleşi 
opuri mai nu se emoționăză. : . iii: pe 

Espresiile că opul trebue să „esprimet o idee, să 
se „incorporeze“ intrinsul o idee, să seusibiliseze 
vre o idee,.să o represinte, ori să o intăţişeze, —tâte .
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aceste espresii 'se.icu. in înțeles, „h&propriu'; și-pe Câţi 
isi au; luate îns. „înţeles propriu;, au. : adus „multe.:rătăcivi,, - . lintsciinţă, Şi icriticăşa şi: chiar -in artă; as: iinţeles .di:- 
rect, e_sciut, :că jopul nu nu: pote, de. cât. Să deștepte. idei: 
şi; sentimente:.; Gr „Propedentica, nâstr Pag i St AT 
Şi. 484.- e ia îi 
 Opul, estetic nu: are scopul de. a “inbunătăţi trăiul, 

omului prin o schimbare positivă, materială, ci numai: 
| dg'a- aduce. sufletul; rin Joc! și. in inălţare, „ideală; „de: 
"altă, parte .mulsi, causâză. mică un '76u ;—'dăr aceea,; din, 

1 respecţ, pentru-rasemenea, „Opuri, se. zice! că opul:-es=: 
„tetic e . „Scopul;:in: sine“.. și-l venerăm: cu. adăvărată, | 
ipietațe.. s.n, tie II ID A II ID E 

2 In; strictă; ;ealitate „însă, el; e: numai:un:  : preţios; 
mijloc pentru. un scop, mai:inălțat,.. decât el;: ;adecă, 

| _pentru 0. Pa asemene, consideraţiune.ss; baseză; deni- + 
itatea!. artei:. „Ra,.. are. menirea .de.: a: înălța, Şira- 
lnmobila; fiinţa, Omenâstă,.:. E N DE 
In cercetările: asupra artei: in. 2 general Sa aflat, “cun: 

trebue; să. fie: jocul. sufletului, pentr, ca dea 
tente plăcere: estetică, e i 33 

urile _materi ului estetic însă sanţi forte. va-- 
i riate,- Din. “acestă :câusă, trebue să, se. formeze! regule-, 
speciale pentru fie- care ramură: de. artă aparte. . „,: 

PICE IE a ei na pr 

i
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îi ari tz ră Pta ia: îOnuzi caste uziea 
PR PR iai zi Te „pag 8.1972). | ai pup = pază 

n Cantitatea: i i 
ij iiee ta | 9). Caniitatea estensivă.. 

Unitatea, :Saui :cea,. mai: mică măsură” pentru “uri gimea ; “tintuiției : acustice “iniforiine, “adecăi : lungi :mea 'unui-'itact “e iaprocsimativ “4. “secunda; “Această, unitate 'virtrâgă. se timparte 'și dr» părți. “Anume 
se: formâză : jumătăţi: de: tact, : (tact: 3ii s6ciinde), 
"Apoi (jiimătatea : acestei : jumătăți (din ptact, 0:86. undă); jumătatea, acesteia (il: 20) şi “t6tiaşai in ju- mătăți e, din, 44) de tact. -Do :altă :pârts:'tactul în. reg! ise 'multiplică ; aşa “avem 2; 3; 4tactej.. ete 
“Fracţionarea ! “tactulii- se: faca: gi tii! alte. PropOEții. 

Fracţiileimai'mici de cât de: tact” sunt prea greu :do 
'perceputi-d:stins + Şi lar. Dat taia barcă 
"'Silabele iâuvintelor “auat! lungi: cj șiiscitte C.
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tul: de .vecere sal icantităţii ! estensive. — Acestă :co+ 
secvență :n sistemul măsurilor estensive, 50 /mumește 
proporţia igau.: proporţionalitatea, opului: muzica]... 

„3 ii - bi ia ii i 

  

. ata e d) „Gantiteg intensă VĂ Re 

iCeai mai: mică “tărie -a “iutuiţiei -acustice este : acea, 
a “tonului: abiu perceput; din apropiere ;. cea mai mare 
tărie. este” aceea, după -care:tonul:: iar iîncepe a fi. sfă- 
șietor..”. Acesta :se' înțelege atât petru: câte : un “Sin- 
gur-ton, cât şi:pentru:mai:-multe -tonuri. - e 
":Cucât auditorul re mai: aprâpe :de: panctul de ple- 

care :a-vibrațiunilor, :sau ide 'instrumentul : ;muzicâl, 
cu atâta mai tare.e intuiţia, :lui; : și, :din coritra, ..cu 
cât instrumentul : muzical: se depărtează, vibrând :tot; 
cu aceeași tărie, intuiţia 'ascultătorului..e mai mode: 
rată... -Ast-fel ităria :intuiţiei -tonice'stă în. raport: in- 
:vers cu depărtarea; instrumentului muzical; .de aceea, 
p6te să fie acțiunea -fisică „instrumentală cât. dentare 
ascultătorul: va av6 tot numai intuiții slabe, :dacă; va;fi 
la mijloc depărtarea trebuităre. Sar put face ca 
un instrument muzical să: „cântea fortissimo din o 
depărtare mare, și: un .altul: să cânte. pianissimo ::din 
apropiere; ':intuiţiile «corespunzătâre:-în - ascuiltătoriul 
respectiv vor :pută. “A . :apr6pa- în : 'același :grad-. de 

. tărie, Acâsta:::probâză.:.că :tăria ::opului — îi «sie 
"— în „unele casuri ::e 'inditerentă ; "Și că nu se :pâte 
fiesa,; . cum itrebne . să fie opul :în isine, ci !trebue. “să
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“cercetări și să ficsăm - cum să; fie jocul: sufletului ; “cum 
să fe "opul —iîn : sine, acesta se' , vede e din Circonstan- 
ele particulare. a a 
“Dacă : iar urmă un: şir de: 'mișcar6. sâu tacte numai 

piane ori numai : 'forţi, prin: acâsta: Sar "face asupra 
sufletului un -șir de apăsări: în una -și aceeași formă. 
Forţele ascultătorului ar osteni. Acesta este 'mono- 
donia: jocului prin uniformitatea tărici sale.“ Da 
“Pentru” ca sufletul : 'să scape de durerea “provenită 

din aseinenea "monotonie -a “jocului, trebue ca 'opul să 
se 'înşire din note de tărie variată. "In" loc” de: uni- 
forimitatea tăriei - 's6 cere: dar” carietatta ei. i 

Varietatea pr6 mare însă iarăși distrage: tonale su- 
fletului 'în-“forme diferite cu forță :prâ tare; 'acâsta 
este : disarmânia 'tăriei, -“Trebus: dară: ca părțile. di- 
ferite să : armonieze- unele cu altele. “Acesta Sar nu- 
mi armonia graduriler -de intensitate iîn' “jocul” acustic 
al sudetului, sau armonia intensivă în. muzică. : i 

mini it : . PE EN Re i, 

r 
m _ 2. Calitatea. : 

LA A zica. 27, 25, P-f0) 

- Instrumentele muzicale :nu 'semănă tâte unul -Cu al- 
tul. -Eie'care are -timbrul „seu particular; și iarăşi 

unele: “pot provoca “în suflet :iot- -deauna 'numai pu- 
ţine tonuri; ”: iar altele” produc: mai multe” “tonuri 
diferite. 1... Et o MRI
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„Dacă ar suna un singur ton ori. și mai multe to- 
nuri diferite, fie și armonice, timp mai îndelungat, 
fără ori ce schimbare, acestă prelungire de „emoție 
strict uniformă face o impulsie, „continuă în :aceeaşi 
direcţie. și: formă “asupra . sufletului; și dinsul simte 
apăsare, sfășiere. Hota. conptiine, durerea .n10n0t0- 

miei calitative. — Se SI - Me 

Dacă voim să, păzim sufletul de asemenea. ,. durere, 
trebue, să] facem, să esecute și să audă tonuri dife- 
rite... Acesta este cerința variațiunii calitative. ; 

” Ori. ce ton auzit de odată cu cutari alte tonuri cu 
cari nu pâte armonia, face apăsări în direcții, diferite, 
ori chiar contrarie : Acesta îi caus€ză durere,. sfășiere. 
Ea este disonanța, sau disarmonia calitativă... Ace- 
leși tonuri când se aud deodată cu cutari alte tonuri 
cu cari pot armonia, ne aduc în emoțiuni armonice, 

„Asemenea asociație de tonuri . formâză armonia ca- 
ltativă. , | | 

Dacă armoniază i tonuri cari urmâză unul după al- 
tul, se formâză melodia sau armonia succesivă. 

Fie care ton armoniază numai cu cutari alte to- 
nuri anumite. Dacă d6ue tonuri sunt disonante unul 
cu altul, fie. care, dintriinsele pote să armonieze cu. 
cutare alt ton și :să formeze -cu: acela armonie. 

„1. O isingură emoție, în sine .nu..vine în. considerație 
de. calitate de cât. din. punctul de vedere simplu psi- 
chologie; 'ea.pâte să fie neplăcută, indiferentă, ori
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„plăcută; asemenea, un singur moment de joc nu vine 
în consideraţie, de cât din punctul de vedere fisio- 
logic; el pâte să fie nefavorabil, indiferent, ori favo- 
rabil pentru: deşteptarea, sentimentului de mulțumire 
simplu psichologică,., * : DE 
„Aşa dar din punct de vedere ostatic, calitatea ori- 

cărui „moment singuratic e indiferent. (V. I. pag. 75.) 
" Când un element se asociază cu altul, fie-care e- 

 1emens considerat în parte e indiferent în respect. 
estetic; este important numai raporlul în care se află 
elementele -unul cătră altul. In raportul acesta, se 
pot ivi mai multe specii: de: casuri,' ori. cum ar fi e- 
lementele unul câte unul î în sine din punctul de ve- 
dere fisiologic şi psichologic; anume: după e cum va 
fi emoția transilivă sau dispositivă. | 

:- Aplicându-se aceste principii la natura tuturor to= 
„nurilor în' particular, se formâză ştiinţa despre ar- 

„ mMonia. și composiţia musicală.. : 

3. Opuri de. Arta Musicală. 
) i. 

Prin ajutorul organului vocal „omenesc și ainsteu- 
mentelor -musicale se pot deștepta | în ascultători fe- 
lurite. serii de intuiţii acustice, . serii de tonuri, drept 
opuri de musică,. . Asemenea .. opuri. pot să varieze 
din tâte punctele de vedere și se caracterisâză . cu 
numiri diferite,
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"Se. -pâte produce” Uh Sp: musical 'cu'icantitate mo- 
acra, “restrinsă. ini, tii ti ei iei tz ai 
-“"EL se'pâte: cela cu ușuririță,: cântată: vocal: -ori 
cu iinstrumente, fără. vre. o. complicaţie “mai. . mar6, 
fără vre un rol pronunțat, pentru” vre 'un ISCOp-iGa- 
Tacteristic - iudividial, - și fără "legături Gu'alte: scopuri 
iadăugite ori alăturate! n: Acesta 'ar-fi iun op; “prin care 
sufletul .numai!se J€gănă;-în ;sbor anusical ugor.::.Ase- 
imenea 0p se :humește-cu. numire generală. cântec. El - 
ipâte.să varieze. în infinit, după tâte -punctele.de; vedere; 
însă „pentru casă fie frumos, trebue, :să, fie :bogat:i— 
-proporţionat,' tare =— moderat, şi variat, atât în can- 
titate. şi. în :tărie;icâţ,, Și în calitatea „părților. sale.:: AL: 
poi-trebue să fie şi, armonie, ie ii ur 

Cântecul mai tot-deauna... deşteaptă, și sentimente: 
aceste iinsă sunt. elemente, de Doesie. “Despre. acesta 
-se tratezi, mai.jos,. . it, ta 
Șirul tonic il putem forma în: tactil. anitorai. al: mer- 

su'ui. Asemenea op musical se numește marș, El tre. 
bue: să fie bogat-—proporționat, tare—: moderat, şi:va- 
riat, atât în cantitate şi tărie, cât și în calităţile şi 
formele părților lui; „apoi trebue :să fie” diimonic a- 
tât În cantităţi, cât şi în 'calitățile părților sale.“ 
„Se pâte forma: “şirul “tonic: în rindul darițărilor, In 

asemenea cas 'se: nuinește miuisică de” "daniţ: „e 
Seria tonică so 'pâte alcătui așa, câ să:0 'esecute 

„i .. 
taia 

mai multe persne, în cor, deodată. Statie



;. Afară-de. “opurile: „musicale -. mai . :restrinse, ;se pot 
“alcătui: “Și: opuri, mai «complicate, :mnai, bogate, —  Astm: 

fel se. formâză, serii; „ori.combinaţii de mai: multe: serii, 
de tonuri, se:compunropuri,, de;.valâre-: mai. mare,; și: 
senumese cu diferite:numiri;; cum; sonată;:simfonie, etc. 

La opurile; tonice; trebug;- “să. aplicăm, . t6te.:princi-: 
pile. despre, onarile „estetice: în general. V. I.- pag. 
88.—94). . CA i a e aa 
„„Opul tonic, trebue , să, fe. consecvent; proporționati 
în: părţile | sale, variat și: armonic; prin: timbru, tact, 
ritm, piano-forte,; melodie, : armonie,... oxdență; ste,; 
EI va. fi cu atâta-,mai; plăcat, cu ;câţ „va, fi „mai: bo- 
gat, mai. tare, și „mai: variat 'fără.de, a :fi.. „ostenitor,, 
dureros, ori: disarmonic.; a are 
 Desvoltându-se; mai. departe condițiile, teonice,. se 

aleătuește: pința apecial: i deapr niusică,. .. 
. - . - .. see pe et Li : e Muza ”. pr 

su Arta Zi Oua uiotorică, tă 
i ui Să e. “y: pas. 3581) - E Tarta, 35 
Cantitatea estensivă. Lunginia unităţii i in n emoția. 

motorică e. aprocsimativ de:.0. secundă,, „as se- mulţi- 
plică, și se, ia şi -in; ifracții. e. :, 
„Intuinţia motorică, mai scurtă; „de cât 6 terțe nu..se, 

pote simţi ușor distinsă, cantitatea, a dâua: variază, 
între:.5: şi, 15 minute,.cu; ;pausele corespunietâre;;, şi, 
așamai departe, până la; osten6la,. corpului propriu, 

pa? pi 

+
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- După cantitatea. intensivă, intuiţiile motorice pot 
juca in graduri de piano-forte de la intuiţia abia per- 
captibilă, pianissimo, * până la fortissimo - -motoric, la 

intuiţia de ostenâlă și durere momentană. ;.. ..: 
“In calitate intuiţia motorică variază, după feluritele 
forme de mișcări ale părţilor corpului propriu. 

“ Opul motoric trebue să fie bogat, insă proporțio- 
nat, nu ostenitor,—să fie tare, dar cumpătat, nu vio- 

„lent, apoi 'să fie variat, atât in cantităţi şi pause, 
cât și in calităţi şi forme; ânsă varietatea lui să. nu 
trâcă in disarmonie, ci. să fie armonică. | | 

Intuiţia, motorică urmând uniformă 'timp peste o! 
minută, produce in suflet o apăsare şi durere. : Tre-: 
bue să preschimbăm mișcările, ori să facem pause. - 

Pe unele” mișcări le pote efectui corpul de o dată, 
fără sforţare- ostenitâre, ori disarmonică. Asemenea - 
combinaţie : de mișcări deșteptă intuiții armonice, al 
tele deșteptă intuiții disarmonice. 

Seriile de mișcări asemenea pot; să fie armonice şi 
disarmonice ; „tot asemenea şi tactele și ritmul mo- 

- torie, ice i 
Cu cât mișcările corpului vor fi mai energice, cu 

atâta mai scurte trebue să fie; adecă: lungimea sau. 
cantitatea. lor estensivă trebue să fie in rațiune in- 
versă cătră tăria sau cântitatea lor intensivă ; — și 
cu cât tactele motorice vor fi mai lungi, și mai forte, 

"cu atâta pausele vor trebui să fie mai dese şi mai
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mari. Astfel lungimea și desimea pauselor trebus să 
fie in .raţiune drâptă cu lungimea și tăriă mișcărilor. - 
-- Ori ce op 'motoric' pâte varia in cele 27: categorii 
principale, :prin tâcte, ritmuri, - melodii, strofe, ca- 
denţe, varietate, armonie, repejune, forme și graduri 
de piano-forte motoric. . aa cc 
““El.xa & cu atâta mai plăcut, cu cât! va fi mai 
bogat, 'mai tare și mai variat, fără de a fi: ostenitor, 
dureros, ori disarmonie, * o 
„. Tâte principiile fundamentale ale opurilor estetice 
(v. p. L:-pag: 88—94) trebuese aplicate şi la opurile 
motorice. 'Trebue' anume, ca mărimea; părților 'să fie 
consecventă, proporţională, variată. şi armonică; in 
fine să se și schimbe din timp in timp. 
„Nu se pâte ficsa, cum să. fie în sine ori ce op 
motoric, in starea sau cursul seu de mişcare. Numai 
atâta se pote şti, cum să fie emoția, ce au să de- 
ştepte. Mişcările. esteridre trebue să se formeze “aşa, 
„Cum să potă deștepta emoţii plăcute. . : - o 

După diferenţa individuală, alte mișcări vor de- 
ştepta plăcere in un om, altele in altul. Unele miş- 
cări vor plăce tuturor Gmenilor, ori! cel puţin părții 
celei mai mari. a | 

“ Opuri, Preumblarea, fuga, saltul, călăritul, mersul . 
în sanie, preumblarea cu luntrea, datul pe ghiaţă, 
innotatul, lupta, ete. a | 

Când voim să deşteptăm in suflet plăcere mai tare,



esecutăm : unele serii de mișcări. regulate măi: Variate; 
cum danţuri, evoluțiuni: militare,; ori gimnastice. Priri: 
ele deşteptăm. in sufletul nostru emoţii:motorics for- 
mate „in. tacte;. ritmuri, și melodii in câdențe și: strofe 
motorice;. A | , | | a 

Gu cât emoția motorică a  sufietului e mai bosată! 
mai energică, mai variată, : şi cu: tote: aceste,; o. 
porționată,: Cumpătată, şi armonică, „— plăcerea: lui. :e- 
stetică 6 cu atâta mai mare.. aaa 
„Tâte naţiunile șau „format; danțari ; și: fe cara! a. 

susţinut câte unul ori, și. mei asulte, ca danțurile. sale: 
aparte; formându- le, ;după, firea, şi insușirile sale ca-: 
racteristice. . Unele dintr'insele „le. au. format după a- 
numite ințelesuri; și le-au dat diferite nume. 

| „Pentru dănțaitor,, danţul.. „seu e, 'op.niotoric;; dar 
pentru spectator, e op 'optic,. și..vine in considera? 
iune din acest, punct de vedere. : ...;., : 

Formele purticulare:. ale. danţurilor se. ficseză,. şi: 
astfel se formâză, cunoștința, despre arta , Saafaorie; | 
numită, orchestica. . ! as 
„Știința, și | arta, de a. corapune mișcări orchestice; 
sau. danţale se. numeşte: choregrafia.. :
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INI. 
Arta, 3: „Opuri. optiţe.- 

se I. pag. „93—34) 

1). Canti tatea. 
a). Cantitatea estenisiză, 

Cea, mai mică: depărtare, în „care ochiul pote dis- tinge imaginile cele „mai mici, ce se.pot percepe. lă- „murit prin vedere, este depărtarea de la 5 - 20, cen- timetri. Un plan mai mare nu-l . putem diștinge, de cât dintr'o depărtare mai mare. NE , „ Indepărtaro mare, imaginile mari formazii-—infui- ţii de imagini mici ;. iar, „Cele. mici. se perd din ve- dere. Acâstă schimbare, se, repetâză la fie-care creș- tere de depărtare, in „Proporţie inversă ; cu cât obi- ectul e.mai departe, imaginea, : lui din - vedere e cu „atâtă mai mică, Ast-fel putem produce imagini mici, prin obiecte ori, figuri „mari, Ramai. să 1. privim din depărtare mai mare. . - 
Imaginea liniei scurte deşteptă intoiţie abia per- cepută; crescând linia, in aceeași depărtare, „crește și emoția. — Pentru ca să „deșteptăm emoții mai bogate, trebue să inmulţin părţile liniei ori. a figurei și for- mele ei. 
Miisura unităţii Tineare se pote numi tact. optic "Tac- tul acesta, repoţendur “se cu regularitate, formâză,. rit mul aplic, 

E | p
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"Tot așa se formeză melodie, strofă cadență optică. 

“Un op optic pâte să fie grandios prin mărimea sa, 

estensivă, de es. un torent, un lac, un munte, ma- 

rea, bolta ceriului, șel. . "0 ii i 

Cu cât un obiect.e mai departe .de privitor, cu 

atâta mai mic âi pare; se pâte zice dară, că mări- 

mea, din: represeritaţia unui obiect stă in "rațiune i în- 

versă cu depărtarea obisz tului ; din causa “acâsta' '0- 

biectul mai depărtăt trebue să fie mai mare, “pen- 

“tru: ca să facă impresie suficientă. | . 
„Din apropiere nu putem” percepe“ rnrasacie cele 

mari și formele lor, ci numai părțile cele mici, cu 
“formele lor; și, în departare, formele cele mici se 

perd din vedere,' şi nu se pot distinge, decât for- 
mele cele mari. Din aceste cause, se pote, ca unul 

-și același obiect vădut - să ne arăte—in apropiere, 

prin părțile sale cele mici—cutari anume forme; in 

indepărtare (după perderea din vedere a părțiloi ce- 

lor mici), prin părţile cele mari—el potesă ne arăte 

cu “totul alte forme;—Este dară imposibil a ficsa cum 

să fie chipul obiectului în Sine, 

0.) Cantitatea intensivă. 

“Opurile optice variază, îni graduri de” piano- -forte” 

optic, de la intunerec și de la.negru, prin infinite 

graduri intermediare de clar- -obscur, pănă la alb, și 

la lumina sârelui. Dacă privim deadreptul în sâre, 

- impresia e sfăşietâre,
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Afară de lumină, in “general, tote colorile. variază 
de la intunecat, inchis, „prin graduri 2nijlocie, la lu- 
minos sau deschis, pănă la un estrem grad de tărie. 
“Tăria impresiei obiectului esterior “asupra vederii 

scade in proporţie drâptă cu depărtarea ; putetu zice . 
dară, că, in starea, naturală, tăria representaţiei stă, 
in “rațiune inversă--cu depărtarea - obiectului. vădut, 
iar .pentru efectul estetic, tăria luminei - “obiectului 
trebue să fie in rațiune dreptă cu depărtarea lui, de- 
la privitor, „adecă spre a provoca „intuiție mai tare, 
cu cât imaginea -e mai departe, cu atâta trebue să, 

„„ fie mai tare inipresia ce provâcă. 

=.) Calitatea, „i 

Calitatea opurilor optice constă in colozile lor ; 
- apoi in formele liniilor și planurilor. | 

“ Linia drâptă deștâptă in suflet intuiție lină, uşoră, 
momentană; linia șerpuitâre deștâptii mişcare mai sim- 
țită; linia frântă face” prin unghiurile sale impresii 
mai energice ; linea undulată deștâptă emoţii viie, 
dar uș6r. | 

După aceste consideraţiuni fandamentale, trebue să 
se al&gă, diferitele linii in constituire ea formelor sim- - 
plu optice. 

Ori 'ce formă, de linie ne face efectul altei forme, 
dacă o privim dintro poziţie, ori din alta. Tot ast



"fel suprafața, pâte să ne deștepte noţiunea altor 
colori,: de 'cât sar aștepta după starea sa DOr- 
mală,. Aşa in -unele imprejurări, in loc de o col6re 
avem intuiţia coldrei ei: complementare. | 

-Se- pote intâmpla dară, că un obiect, cu formele. 
sale în sine; să ne deştepte plăcere estetică, să ne- 
facă efectul frumosului, și apoi tot acel obiect cu a-. 
'celeaşi forme in sine, privindu-l in altă. “perspectivă, . 
să ne deştepte neplăcere estetică, și să ne facă efec-.- 
tul urâtului.. 
"De aici urmeză, că nu se pote ficsa cum să fie for-.. 

mele opurilor optice în sine, ci numai atâta, că ce fel 
de efecte trebue să. provâce in privitor; şi apoi ar-- 
tistul va sci, conform cu efectele intenționate, cum. 
Să-și compună opul seu. 

5) Opuri optice, 

a.) Natura. 

Ceriul, codri, cascade, flori, paseri, scoice, corpul. 
omenesc, valurile mării, lacuri,; erupție vulcanică, 
lana, munte, aurora boreală, fulgerul, curcubeul, in-.- 
cendiu, peșteră, efectele fortunei, cutremur de pă- 
mânt, și altele. Tâte pot să varieze in tâte cele 27 
categorii de forme ; de esemplu codrul și valurile mă- 
rii privite dia depărtare, arată aspecte grandidse dar- 
monotone, de > aprâpo variate,—ceriul senin ne face:
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efect de sublim:;— Niagara privită de aprâpetne face e- 
fect grandios, ânsă de departe. nu; 

„D.)' Opuri de artă dplică 
„Materialele optice sunt următârele : lumina solară. 
și artificială, fluide, fibre de inipletiţ şi „de țesut, foc, Î a - : Î a . Le a - . : apă, frunze, flori, grădină, omul şi animalele în mișcare, 
lui, Lenin, bronz, diamant, argint, aur, ivoriu, petră, şe], „Acestor materiale li se pot da diferite forme ; și ast- fel avem diferite ramuri de artă optică. 

„ Aci își are locul intrebarea “despre line frumu- sejti“, adecă, despre acea formă lineară care deştptă în privitor plăcerea cea mai vidae şi mai neturburată, Pentru a resolvi acestă problemă, să consideitim mai ântăiu linea dreptă. Pricitorul uitându-se Jai ui ca- pet al ei şi trecând cu privirea peste. ââ;: simte 0 e! moție cu totul uniformă, fără cea măi mică varietătei. - Să luăm,: din contră, o liniă frântă în distanţe 6- „gale, formând unghiuri de câte un grad; privitorul 
percurgând-o-cu privirea, la fiecare trecere de-la linea 
precedentă prin vârvul unghiului la linea următâre, din causa, acestei schimbări de direcţiune, va, simți” 0 sforțare neplăcută, cu cât liniile parţiale vor for- „ma unghiuri acute mai mari, până la unghiul drept, cu atâta impresiunea va fi roni puțin acută. Când 

liniile vor forma unghiuri obtuse, privitorul nu va „ai simţi impresie acută, ci din contra el va simţi - 
i
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o plăcere cu atâta mai ușâră, cu cât unghiul for- 
mat va fi. mai: mare. Apropiându-se ânsă de gradul 
180, emoția de transițiune va fi tot mai nesimțită, 

şi, prin urmare plăcerea va fi tot mai mică. Intre 
linea frântă sub câte 90 grade și intre linea nefrântă, 
“de loc, sau 180 grade, se distinge forma, medie, de 
a care pe de'o parte se pot imagina formele cres- 
cânde in valâre estetică, formele de la 90 graduri 
in sus, 91%, 92...1001010... etc. ear pe dealtă parte 
formele scăzânde in valdre estetică, “ apropiându-se 
de 180 grade. Acea formă medie de frumuseță li- 
neară culminantă este, după acest calcul psichologic, 
forma lineară, compusă din linii inclinate unele cătră, 
altele aprocsimativ sub unghiul 135. (90-+%0— —135. ) 

„Lumina solară o putem frânge prin prizme, dia- 
mante ori apă, și facem un joc de lumină și colori 
in diferite obiecte, precum: diademă, coliet, brațariu, 
agrafă, broş, lanţ, buchete de apă, curcubee ar- 
tificiale, ŞCI. | o 

Cu plumb, creion, tuș, cărbune! și altele putena pro- 
duce diferite forme, graduri de clarobscur, propor- 
ţii şi forme de linii şi de planuri. Prin acâsta con- 
stituim un- ram de artă, desemnul. Adăogind colorile 
se :formâză pictura simplu optică (adecă, fără elemen- 
tul poetice de idei și sentimente.) i 
„Prin aceste ramuri de artă se produc tablouri pe
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hârtie, „Dânză, carton, pe văr, plafo»duri, fereşii, vase, 
covăre, și altele. 

|  Desvoltându- -să condițiile lor particulare mai de- 
parte, se formâză, știința. specială despre desen și. 
pictură. | : - | 

Focul il piatem combina, şi producem diverse for-. 
me și graduri de. clarobscur, colori, proporţii și for- 
me de linii și planuri, precum : stâlpi de fos, păreți, 

„pori, turnuri, poduri, cascade, corăbii, colondde, cu- 
nunti, ghirlândi, rachete, catafalcuri, șerpi, buchete, el. 
„Prin aceste formăm artificia focură (pirotecnică). 
Cu apă putem produce diverse jocuri de . clarob- 

scur, de. colori, proporţii și forme de linii și planuri: 
precum : stilpi de apă, fântâni, arcuri, buchete, spu- 
me și valuri, cascade şi oglindi ; cl. | 

„Prin acâst se formâză, artificia acvarie. 
Din frunge verdi şi flori putem produce diverse CO- 

lori proporţii și forme de linii și planuri, precum ; 
buchete, cununi, ghirlăngi, sc]. 

„ Plantaţia, - se „pote: impărți şi combina în diferite 
 graduri de clarobscur, diverse colori, proporţii și 
figuri de linii, și planuri, precum : grădină, parc, grotă, 
foișor, rond, tallă, șel. | 

Emoţii se pot produce și prin mişcare, prin linii 
optice mobile ; anume prin salț, fugă, danț, marș, e- 
voluții gimnastice, pantomimă, balet, șcl. .. 

"Prin lemn, îvoriu, lut, steclă, petră, „metal, şi altele
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fenomene, cari ne fac să ne redeşteptăm cugete des- 
pre fapte şi intâmplări trecute ; ; precum: chipul unei 
pers6ne perdute, vederea unui inormânt, ruina unei 
case, fărămăturile unei corăbii, câmpul de bătae să- 
mănat cu 'sfărămături de: arme, de: cară, etc. 

Emoţiuni dramatice, representative, provâcă, feno- 
menele din viață şi natură, când se petrece sub ve- 
derea nâstră; de esemplu vedem asasinat, arestare, 
duel, bombardament, adio etern, reintâlnire, luptă. la, 
vânătăre, naufragiu, cutremur de pământ, erupție 
vulcanică, incendiu, trăsnet. Stăm in virval unui 
turn, ori.a unei stânci uriașe pe malul mării şi ne 
inchipuiza, că am căd6 in prăpastie. 

Când căidem noi înșine intr?o completă incuroătură 
care ne deștâptă idea justă despre „acea situaţie a, 
nâstră, noi simțim emoție. adițională armonică şi zi- 
cem : „frumos m'am incureaţ !* | 
„Precum opurile. estetice in general, astfel ele- 

mentele de poesie, pot varia in infinit de multe mo-, 
„duri, atât în cantitatea, lor, estensiyă și intensivă, cât 

şi in calitate „—și se pot manifesta, în tâte cele 27 
de catigorii estetice sistematice ; şi fiecare categorie 
pâte să „varieză in graduri la ivfinit, 
"Viaţa omenimii e plină de scene dramatice ; de es. 

mârtea lui. Leonida, a lui Socrate, a Cleopatrei, a lui 
Caesar, Lorigin, Mihai Vitezul ; intâluirea. lui Corio- 
lan cu muma, „sa ca dușman Romei, esecutarea lui
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Maximilian in Mexico, detronarea lui Cuza, și altele. 
| Viaţa e bogată și in momente umoristice ȘI co- 
mice, mai ales viața celor mai de jos. îi 

In societate, cel mai mult timp se gustă prin Con- 
versație liberă; intr acâsta forte des se improvis6ză 
fragmente de poesie. 

| b.)  Pocsia artistică. | 
Poetul pâte să creeze in sine elemente. de poesie 

| și să facă şi pe alții, să 'și deștepte in cugetarea, 
și simţirea lor asemenea elemente. Tâte aceste pot 
să varieze după cantitate și. calitate in tâte cele 27 
categorii estetice. 

Din: punct de vedere “psichologie Şi: moral, unele 
elemente sunt favorabile, ori cel puţin indiferente ; ; 
altele însă, sunt turburătâre ; prin urmare sunt, nefa- 
vorabile pentru scopul estetic, Sa 

Poesia se deștâptă in alţii prin unele acţiuni, semne, 
și cuvinte, cari tote au şi in sine importanță, este- 
tică ; prin urmare. se consideră „mai complet i in COM-. 
binaiile lor, ca arte compusă, (v. mai jos la artele 
combinate.) E 

- Când însă mijlâcele, cari  destptă poesia, : in altul, 
nu: au rol ca forme estetice,. ci numai ca mijl&ce 
practice, atunci numai poesia deșteptată printr'insele 
vine, in consideraţie. E 

Cantitatea estensivă, Eimoţia prea scurtă e pre a 
nesimțită, şi trebue repetată, pentru . ca, „sufletul. să 

2
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aibă ce gusti, Eimoţia prea indelungăâtă ostenescă sufletul gustătoriilui. „Părţile poesici' trebue să fie proporționate intre sine. Da a Cantitatea “intensivă. Tătia poasiei constă in sân- 
timente iari, cari mișcă sufletul cu energie. In acestă direcție poesia pâte să, ajungă 'puterbică, mă- r6ţă, și chiar sublimă, O Ia 

Calitatea. — Elementul liric sau 'serntimentăl, și cel 
dramatic sa representativ mișcă sufldtul mai tare ; 
elementul epic sau povestitor î] lcâgină mai lin. Poesia seri6să îi face inipibăii' rinai liniscite ; cea 
vide îl mișcă mai repede şi în mod mai trecători. Umorul face: inpresii uș6rs; elementul comic mișcă 
mai tare; cu satiră şi ironie ave de scop a âtinge pre cutare persână, de eserplu in ambiția sa, ceea! 
ce o supără, mai ales când îi dethascăm re cati 
defecte, cari i se pot imputa cui: dieptate ; - satira este element umoristic plătut! piitza toți acei, pre 
cari nu-i atingă. Ed pote; să pază frumosă și acelora; 
pre cari îi: atinge, numai cât tutbararea ler îi im= 
piedecă in gustarea şi apreciarea, frumusețelor ei: 
poetice. i | 

Calitatea” poesiei variază și: după. temeiuri, din. 
cari se' deștâptă şi - anunie, după! cum "poetul plecă; 
de la privirea vieţii sale, ori a altora, din present; 
ori din trecutul istoric. di: privirea universului, din 
viața naţiunei sale ozil q: altor “naţiuni.



Pers6nele din fie-care națiune se mișcă mai ener- 
„ic prin idei relative la naţiune lor; de aceea ele- 
mentele poetice atingătâre de viața, ei. actuală. ori din trecut îi emoţionâză mai „malt, prin. acâsta 
deștâptă, mai multă plăcere in acei individi, de cât; 
in individii din alte națiuni. Astfel in cercul fie-cărei 
naţiuni se gustă mai mult poesia care e „națională« 
pentru dânșii. _ a e 
„ Poesia representativă, face impresie mai puternică, 

„asupra privitorului, din causa, jocului producătorilor, 
fără ca; privitoriul să fie silit a-și da tâtă. ostenâla 
singur; de aceea acâstă specie de „poesie se. gustă 
mai mult, când e produsă in teatru, de cât poesia. 
lirică: și epică, ori şi cea dramatică dacă cetim nu- |. 
mai cuvintele. Ideile abstracte și generale nu sun; 
de cât nisce forme simple île cugetării, de es. ab- 
solutul, teoria, simplul,  causalitatea;; de aceea ele: mișcă spiritul mult mai puţin, de cât noțiunile și 
representaţiile concrete, despre cutari lucruri _anu- 
mite ; pentru că aceste sunt lucrări bogate ale su- 
fetului despre feluritele insușiri ştiute și stabile ale 
lucrurilor; la ideile abstracte și generale, spiritul 
este lăsat in libertate, de â. privi ca intrun deșert, 
iar la cele concrete speciale și individuale, 'se află 
condus să esecute cutari acţiuni despre” cutari in- 

„ sușinţe sciute. De esemplu : Fluviu—și Dunărea, loe 
înalt-—și crâsta Carpaţilor, ființă mistică— şi bălaur 

e
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cu 12 capete, pitic—piticot. cu barba as. un, cot— 
cu el cu tot — șel.— Tot din aceste cause au puţină 
putere poetică; ideile nehotărâte, și, din contra, 're- 
presentaţiile hotărâte și stabilite au mai „mare pu- 
tere poetică in general. . | 

Raportul de negaţie opresce sufletul de â; gândi; 
de aceea negația este in generâl lipsită de putere 
poetică. Din contr 2, afirmarea, are putere şi mișcare 
poetică. 

Dacă cineva âr repeta timp mai indelungat una 
și aceeași mișcare, ar osteni; de aceea trebue, să se 
schimbe „mișcările, să ofectuira mișcări ndue. „Acţiu- 
nea cea n6uă va deștepta mișcare mai mare, și prin: 
urmare plăcere mai insemnată, | 
“Dacă idea abstractă, ori general, nehotărită, 

negativă, ori veche, se află in așa raport, că deş- 
“tâptă mișcări poetice preţi6se, atunci se ințelege de 
la sine, că acea acțiune va fi mai prețiâsă ; de esem- 
plu un cântecel vechiu simplu, care, Pam audit in 
copilărie de nenumărate ori, ne deștâptă plăcere de 
mii” de ori mai mare, de cât. vre un cântec nou in- 
semnat ; și acâsta nu deadreptul pentru forma sa, 
estetică, ci pentru că acel cântecel ne servesce ca, „mijloc pentru deșteptarea aducerilor aminte in su- „fetul nostru, ceea ce produce. mișcare mai insem- 
nată, și prin urmare simțim: plăcere mai mare, fără, 
să fie cântecul respectiv mai frumos.
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Sufletul” efectue acţiunile tai i ușor | in “formnelo 
acele, in cari e deprins. mai mult a le efcetui. EI i in 
general este deprins'â, urina 'ideile' aşa, cum l-a „de- 
prins cursul natural al' lucrurilor, ; precum l-a: conisi- 
derat el de. adevărat, sau probabil, ori posibil, in ar- 
monie cu mersul naturgi j și al 'cugetării. 
. Când vre. un şir de idei ar. contragice naturei și 
adevărurilor,: cs le. admite. ;mintea că: ari: urma, cu 
consecință din firea lucrurilor . „reale, ori inchipuite 
in fantasii, acel șir. de idei Și. fantasii. ar: provoca în 

“suflet Mișcări, -cari. ar  fi'in: luptă unele - cu. altele, 
nisce mișcări Sfăşietore, ori cel Puțin confuse, tur- 
burate, ceea ce ar degtepta numai nepliicere i in. Su- 
fetul gustătorului. | 

Din causa acâsta, şirele de idei trebue « să urmeze 
in mod natural, adecă consecvent; cin firea, reală ori 
închipuită a ucruziloz, in „împrejurările, in cari suit puse, ori presupuse. o Die ta 

Acesta, este cerința: numită ialuvălitate, probabili- 
tate, posibilitate, verosimilitate, ori adevăr natural in 
consecinţă, cu firea: 'reală ori “inchipuită a lucrurilor, 

Dacă, în Gre-carg ţesetură, de” fantasii, ne am in- chipui nesce fiiințe, ca, representante ale principiului 
reutăţii ori a falșităţii, de - esemplu diavol, bălaur, ete., trebue să le tratăm „așa, ca ele 'să comită, ac- 
ţiuni rele, falșe, şi apoi să fie pedepsite. Dacă le am 
atribui, fapte bune, adevăr și sinceritate, ori le. am
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atribui fipt e rele fără de, a Je pedepsi după -drep- 
tate, atunci am imprdeca Și turbura, efectul ; :poetic, 
ce ar urma din şirul de idei de. anai ininte. Ac6șta, 
este eonsecinţa, natnralitațea, Bau adevărul. şi dustiția 
poetică, 

e) Demnitatea, Doesiei, - 

„ Poesia,. precuni :tâte -ramunile artei, 'trebue să se. 
păzâscă,. de ori. ce. element: ordinar, injosit, -ori '-ne-- 
demn;:Din contra, se cuvine, să se “susțină numai în: 
idei şi sentimente curate, nobile, și preţioase. 

: Acesta constitue nobleţa “şi demnitatea Docsiei. 

“d 2) Iijlăcele, pentru deşteplarea poesiei. 
Poesia, originală o „compune spiritul post i in sine. 
In altul deșteptăm poesie prin mai multe specii 

de mijlGce, cum: cuvinte, muzică, mimică, zidiri, sta- 
tue, tablouri, «te. 

In unele cusuri se pot destepta e emoţii poetice prin 
mijl6ce negative, opuse, ori, in. anumite împrejurări 
prin lipsa de ori ce mijloc positiv; unele idei mă- 
rețe se deştâptă, prin semne mici, sentimente tari prin 
—tăcere, şi altele; de es. un părinte pergendu-și uni- 
cul fiu iubit, in înprejurări anumite numâi prin tă- 
cere, numai remăind mut, pote să ne deștepte idei 
despre nespusa sa durere. | 

Acesta prob&ză âncă odată, că „poesia nu.e aceea 
ce e scris, tipărit, spus, ori făcut in ecsterior, A- .
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ceste; sunt numai. mijl6ce .. “Practice, pentru ; ca.: „prin ajutorul lor să ss deştepte pozsia. aderă, emoția po-: etică in sufletul. altuia. ge i 

| e. “Onuii de poesie initiat 

Emoţiile poetice: se: pot deştsp:e a: pri ia siap'ă fort 
mă de conversaţie de petrecere. Acâ:ta se Și ptacti - că intr'adevăr fârte . mult, 'ânsăi: fără vre-o: regulă; : 
numai prin inprovisaţii înomentane, : “intâmplătâre ;; 
şi: nu: se profită; de''dâasa. atâta,: cât:sar' pute pro- 
fita; dacă sar: “susțină cu: plan: cnștiut; în: asemenaa; cas, :in conviețui:e, și in intâluicile intomplătăre S'ar. 
put6 improvisa 'și gusta; forte. mult j joc: postic; icesai ce ar -adăogi: considerabil. la. plăczrile . vieţei;. mii 
vârtos, pentru că nu numai. „poeţii“ ci mai. toți mu-, 
ritorii au câta-o scântee de. poesie,: prin cara. sa pat 
lumina - câte- “vă! momenta din : vieţă, in: 103 de a îve-. 
ce inzădar. . Et i op ţi tute 
“In: cetăţi, momentelă,/- in cari nimeai ” na-(lica: mimica. momentel' ds tăcere” goherală,- “sunt 2ugra- 
măt6ca "pentru fe: -care; 'şi când; după o semăna 
pausă: cineva inicepa: a: dice” ceva; “toţi se sI iat ca sal 
vaţi dintio situaţie durer6să.“ îmi it 
„Afară do conversaţia, poatică, libri, siboi forţa! 

datata 
at 

Dias 
.. 

  

3) 'Florantin: Estetica, partea: 11, speăialsi Asti: i Ta i



mai: multe specii ' de poesie artistică, cu planuri și 
forme: regulate. | | DT a aa 

Speciile cele mai usitate sunt: cântec, 'doină, ele- 
gie, odă, imn, epigramă, narație, novelă, roman, epo- 
“pee, baladă, romanţă, fabulă, basmă, - poveste, comedie, 

„ dramă, tragedie, şel. (v. L. pag. 59—958.) 

- Ia conversaţie, elementul pottic cel: mai. core- 
spungător, mai plăcut, este acela, care mişcă sufletul 
nu în mod: greoiu, ostenitor, ci in. mod.ușor, prin 
care mai vârtos. sufletul se liberâză de lucrări. in- 
cordate, seri6se, aducându-se in joc uşor și vioiu; 
Acesta 'este elementul dis umoristic, jocul repede 
şi ușurel: al sufletului, in- special al lucrării fantasiei, 

Spre scopul acestă,: conversatorul poet are să de- 
ştepte prin cuvintă și mimică, cugete: in "Aga COR: 
binație, ca sufletul celor: presenți să tr6că 'repe- 
de de la unele la :altele, de: esempln deșteptând 
nişte idei, de la cari se scie, că vor trece: repede lu 
altele, . fie că acele deșteptate ântăi au o legătură, 
deadreptul cu celelalie, ori că ele sunt. invederat 
neadevărate, și -ascultătorii trec indată la ideile: cele 
adevărate, ori chiar adevăruri sciute, amintite fără 
trebuință, seri6să, numai pentru jocul sufletului; de 
esemplu un individ, cn spirit umorisțic, când se in- 
tâlnea cu altul, tot-deauna il saluta cu „Adio!“ șcl. 
Altul și lua rolul: de. rege; ori de. impărat, purtân- 

7
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du-se așa in mod consecvent, 'bizib sciiiid,: că ceilalți tot-deauna,; de câte ori îl tratâză-gi! ei ca; atare; in: rolul ce șa luat, cu repegiune trec in gâhăul'' lor 14! idea adevăratei stări de lucruri; ;. 

Di Out diriaa, 
„Cântecul“ e cu atâţa: măi plăcăt, niăi: frumos, 'ci “cât sentimentul ce el deștâptă e mai âdâne, mai ţă „re, fiind. natural, adevărat, și denan. de interes ; apoi | cu cât e mai nou, mai Târ, şi mai distins, mai ng: egoistic; ast-fel e iubirea şi dorul' câl mai sincer, mai limpede, de un umor mai tare, ori mai fiu, etc. 
Doina: consistă in sentimente giiigasej adânci, pă- trungătâre, dor, iubire; jale;:speranțăi IL AIR „ Elegia desvltă santimenta de aducere: aminţe: dă “lucruri demne de iubire; dă veiorațiă și de! pictate; sentimente de jale adârică,. sinceră, naturâlă; tâte „aceste mai mult ca din trecut, | 
Oda cuprindă idgilo cela'nizi: înalte şi rai iihpor- tante, sentimentele de cea: mai puternică insuflețirgă pentru tot; aceea; cs e denirii de idalt: respsci şi ad- mirare; ideile cele mai măreţe,: i Îmnul cuprinde laude, insufloțire, Veneraţie: și a- doraţie pântru ființele cels. aiai inalte,- sublime,. ori - pentru principii sacre. De i | T6te sentimentele trebue să fie” interesante, distin-
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se şi naturale.:  Trebue. să fie motivate, ușor inţe- 
lese, şi tratate, fie-care după valrea, natura şi im- 
portanță sa, 

Când să trateză vre-un sentinient ordinar de tâte: 
zilele, fâră de a îi interesant. macar intro privință, 
atunci se formâză o așa numită „platitudinee; un lu- 
cru fără ori: ce interes, fără ori ce .putere ori preț 
poetic... ..: Da ae DN Si 

.. Când cineva ar.-trata Gre-cari elemente jâse, fără 
vălore și interes poetic, și le-ar da formele esteri- 
âre. a unor. lucruri: de inaltă valâre, când cineva sar- 
insufleți in. mod puternic pentru nisce motive de jos,. 
atunci imaginile lui cele mari, ânsă deșerte de ori 
ce temviu prețios, s'ar numi: bombasi, țipete mari: și: 
deşerte, pentru. lucruri de. nimica, și ar deștepta' ris 
despreţuitor pentru autorul lor. i 
+ Risul. deșteptat; "prin poesie numai atunci fi este: 

favorabil autorului, când el l-a deșteptut cu intenție; 
prin. incurcăcuri - combinate inadins; iar: când poetul 
voesce, să; deştepte . senţimente liniștite şi .idei seri-- 
6se, și in locul lor deşteptă ris și disconsidarare pen- 
tru poesia lui, atunci risul produs e nefavorabil pen-- 
tra dânsul, 

". Lwigrama.— Când poetul are vre-o idee, care, prin 
natura sa ne surprinde și ne mișcă cu tărie şi re- 
pejuue, descoperindu-ne vre-o combinație nouă de.
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idei, atunci formâză un op poetic, scurt; şi energic, Aceasta să numesce epigramă, 
“Ea produce: efect mai mare, “dacă “idea” sa, are „Putere poetică, și e formulată fără ori ca ingreuere ori întârziere şi prelungire, pentru ca. să să p6tă for. ma şi in spiritul gustătorului lămurit, ușor şi repede, Epigrama & espusă mai ales la defectele următăre; idee neiusemvată,. ori nu nouă, formulată cu o lun- "pime disproporționată, cu adause ingreuetâre, care nu . au legătură strânsă cu ea, greu de ințeles, ori: des fășurată prea incet, aaa | 

9). Opuri epice. | 

„Naraţia, 'novela și romanul, sunt mai interesante, când se constitue din elemente; mai importante, cu idei și scopuri mai inălțate, cu sentimente mai adânci, mai tari și mai petrundătâre. Ele trebue să urmeze in mod consecvent după legile vieţii. - 
Dacă, intre faptele naturale și  firesce posibile: sar amesteca idea unui fapt, care după legile naturei e imposibil, şi cu tâte aceste lam arăta ca fapt im-. plinit, fiind nenatural, am aduce pre gustători in mişcări contrarie, turburate; ceea co le-ar causa, ne- plăcere, E a Faptele și lucrurile nenaturale . trebue să le tra- tăm in legătură armonică, cu idea, că ele in adevăr 

,
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" Oâna cugetăm la” Tucrurile acele, pe cari le cun6- 
scem bine de! aprâpe din mai! multe puncte de ve- 
dere, cugetând la insuşiri'e cunoscute, ne oprita la, 
acele idei, şi nici nu ne pulem- 'rediea uşor cu in- 
chipuirea la un zbor liber; ne aflăm ca legaţi dea- 
ceste idei şi cunoseințe ordinare, comune, prosaice. 
Când ânsă cugetăm la nisce- lucruri, pre cari 'nu le 
cusscem de aprope în starea lor reală ordinară, ci 
ni le inchi 'puim numai cu unele insuşiri distinse, par- 
ticulare, mai rari, ca și cum le am veds numai de 
departe, și mai mult numai ni le am inchipui, fie că 
ele ar fi despărțite de noiin timp. trecut ori în spa- 
ţiul depăntat, fie şi in timpul de faţă, Gar despărțite 
de noi prin natura lor cu totul diferită de cele cu- 
noscute, in asemene cas inchipuirea lucrâză mai li- - 
beră, mai vide; prin urmare se pâte deştepta. intr 
insa ușor mai multă „plăcere estetică. 

Din asemenea. cause psichologice, pentru o epo- 
„pee sunt mai corespundătâre. intâmplările cele mai 
depărtate în spațiu, şi mai mult âncă cele depărtate 
de noi prin timpul trecut de mult. | 

Pentru .că, dacă 's'ar - forma o epopee din faptele 
pers6nelor - cunosente “de upr6pe in natura lor co- 
mună, cu amănințimile' ordivare reale, spiritul gân- 
dind'la acele amănunţimi ficsate in cunoscinţa de tâte 
„gilele, nici de cum n'ac put6 pleca in joc şi zbor |
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liber la ideile despre faptele și insuşirile fantastică: 
şi ndue; și din causa acâsta n'ar putâ să- şi deştepte 
plăceri libere estetice. 

Ast-fel, pentru noi se pot realisa plăceri estetice 
prin epopee din faptele lui Achil, Evea, Traian, Fin- 

“gal, Atila, Sigfrid, etc. ânsă la idea despre persâne 
moderne, apropiete și cunoscute ni-se deștâptă ideile 
„despre imprejurările prosaice; spiritul e impedecat de - 
„la zborul său poetic; de es. faptele unui M itice, etc. 

Când se formâză un op poetic, cu adevărul: na- 
tural, posibil, ca partea esenţială a temeiului său, 
atunci totul trebue să urmeze in mod natural- 
minte posibil; .cări dacă sar adauge vre-o parte ne- . 
naturală, idea acestei părţi ar veni in disurmonie și 
in lovitură durer6să cu idea fundamentală și cu mer- 
sul natural al dpului; ceea ce ar turbura efectul său 
total. De esemplu, dacă, intr'un roman o persână ar 
căde intro prăpaste, şi ar veni un „Anger“ și ar rădi- 
ca-o de acolo pa aripile sale, acâsta ar deștepta idea 
contrară, realității. naturale ; ceea ce ar turbura e- 
feectul opului. 

„„Se pâte forma un op poetie și numai cu scopul "de 
a purta spiritul in zbor liber, fără dea se ţine strins 
numai de. aceea ce e posibil după legile naturei; 
ast-fel se pote lua drept temeiu o combinaţie de fan- 
tasii, cum nu le.ar put6 corespunde natura reală; 

4  
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de: esemplu: despre zmei şi bălauri, despre zine și „Năzdrăvani, şi altele, : tâte cu natură fantastică parti- culară. In asemenea cas se pâte: urma şi cu fapte nenaturale, după cum urmeză din--frea şi insușirile fiinţelor, precum s'au închipuit” de la, inceput. Aseme- nea idei. și fantasii armoni6ză cu acele insușiri ale fi- inţelor fantastice; și le putem esecuta in cugetarea nostră liniștiți, fară de a ne turbura. 
Ori și cum sar forma temeiul opului, natural, ori fantastic, trebue să urmeze tâte părţile in mod con- 

secvent și just, după forma temei respective, 
“Acâsta este conseovenţa, naturalitatea, sau adevă- rul poetic; cei buni trebue să fie resplătiți, cei răi să 

fie pedepsiţi, acesta este dreptatia sau justiția poetică: Fără dinsa, sufletul gustătorului sar turbura, ceea 
ce. iar „vimici plăcerea estetică, i 

n). Poctul. şi istoria. 

Po baza acestor considerații se pâte deslega ches-: 
tiunea, că întru cât pâte „schimba“ poetul faptele îstori- 
ce, fără de a turbura efectul poetic, 
"Dacă poetul ' schizabă, vre- un fapt istoric, atunci 

in spiritul acelora, cari îl cunosc bine, in mod ficsat, 
idea, faptului istorie se combate cu idea cea scbim- 
bată provocată prin „opul poetic, şi după câtă im= 
portanță are pentru gustător, intru atâta ză face
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turburare in spiritul. lui ; .și plăcerea, estetică. se mic- 
gureză; ânsă in „spiritul, aceluia, care nu 'are. cuno- 
ştință ficsă despre. faptul din istorie, idea deșteptătă 
prin op nu să lovesce de. nici o idee contrară; şi 
de aceea intr' însul nu se face nici o turburare. 
Apoi dacă se schimbă Gre cari fapte istorice ne- 

ficsate nici intr'o formă, ori fără ori ce importanță, 
ori cătră unele fapte: istorice se adaug altele nouă, 

„în deplină armonie naturală și istorică cu cele cu- 
noscute, fără de a le contraria cât de puţin, în un 
asemene op poetic, prin asemenea schimbare ori a- 
dăugire nu se turbură nici se impedecă efectul poetic. 

Așa dar nu in interes teoretic relativ la sciiunţa 
istoriei, ci in interesul efectului poetic, trebue, ca 
faptele istorice importante gi cunoscute să nu le schim- 
be poetul; iar faptele și imprejurările neinseranate, 
ori cu totul. necunoscute se pot forma in mod li- 
ber, după scopul opului poetic; numai să nu vină 
in contraşicere cu' celelalte fapte istorice cunoseute, 
cu cari vin in Gre-care raport mai de aprope. 

“ Balada. — Farmecul baladei este în imaginile, cari 
in parte sunt imbrobodite într un văl poetic, de sub 
care trebue să se pâtă presupune adevărul cu sigu- 
ranță. Dacă idea, intenţionată nn 'e pusă sub vălul 
poetic, ci e arătată. deadreptul, jocul poetic se mic- 
gorâză, şi din causa: acesta scade efectul, 

? .
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- Dacă, din contra, nici de cum nu se pâte ințele- ge idea intenționată, ori numai după multă ostenglă, atunci emoția poctică atemenea remâne nedesvolta- 

„Romanța.— Puterea poetică a romanței este in gen- timentele cele adânci, puternice, ori gingaşe, pe care le deştâptă. i | 
Ele lEgănă sufletul în plutire uşdră, in emoții dulci, Părţile romanței trebue să fie lămurite, ideile hotă- . rite și arătate deadreptul, | | . 
Fabula. — Dacă, ne inchipuim animalele ori și plau- tele și alte lucruri neinsuflețite, ca lucrând după na- tura Gmenilor, ori a altor fiinţe inchipuite ca vii, şi din lucrările lor impletim o fabulă, ea vafi cu atâta mai- plăcută, cu cât lucrarea; lor „Va Îi mai ințelâptă, mai bogată, mai tare de a ne emoționa, mai varia- tă și armonică, aa i 

Povestea.— Povestea, e cu atâta mai plăcută, cu cât fiinţele fantastice, şi faptele lor sunt mai puternice, și mai măreţe, mai variate şi mai strâns legate in țesetura, lor totală, 

Povestea intregă trebue să fie ușor de cuțriug „t6tă, fără ori ce incurcătură grea, ori intunecare. 
Pentru ca, poesia epică sau poveatitâre să facă im- presie mai vie, mai tare, in 'unele momente se pste
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arăta ca şi cum ființele . representate ar - fi _presiute, 
ca şi cum faptele” lor s'ar. intâmpla in fața cetitorului, 

i : Poesia dramalicil. 
, . 

. ! 

Materialul cel, mai, „propriu. pantera. dramă sunt 
luptele din viața omsnâscă ; “luptele cela „seri6se, și 
luptele acele, in cari, pors6nele sunt ridicule.. 

Comedia. “In acâsta nu se ridiculizâză acele de- 
fecte ale Gmenilor, "de cari nu. sunt responsabi li ei 
inșii, ci sunt defecte naturale, de ,esemplu: a fi sură, 
șhiop, orb, slăbinog, ori. altele; ci; numai acele de- 
fecte, slabăciuni, ori retăciri Şi esagerări, „de. cari 
Gmenii sunt, responsabili ȘI de. cari. Sar. "put6 in- 
drepta, ei. inșii, Pat 
“Ideile „despre asomenea deiecte se o pot, cotabina in. | 

op poetic, priu care spiritul cetitopului să se aducă 
la un „pe vioiu. Ei .va fi cu atâta mai plăcut, cu cât 
va mișca 'sufstul “măi tare, Și în "mod. mai armonios, 

Acţiunea trebue să urmeze in od natural, și | ast- 
fel ca. totdeauna să deștepte curiozitate și aștep ta-- „te te 

Te; la fine să impace tâte așteptările după justiţia 
poetică; cel! 'ridicul să fo “pe epsit, find de ris din 
Causa deiectelor sale. ti i 

:.) . 

Drama.— Poetul pote conibină. luptele + seridse alo 
vieţei oinenesci in op 'poetie representativ, câre se 
namesco "dramă in ințeles restrâns, când anume! lup 
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tele se incheie fără r&notocireai și  nimicirăa pei: s6nelor, N Rai aa Când însă voim: să facem: impresia cea mai tare posibilă, atunci infățoşăm un om în luptă cu sine iosuși; el, urinâna' după' dispoziţia să egoistică; 'se i .]- . ANS Sai viii, SRI CARR le el, 
decida: să iofrângă ideile de bună 'ording a vieţei; ba- sată pe sistemul raţioiial de justițiă suţieridiă. In az- cea luptă se: ninliceses i el.” Aseieniea: draină se nu- mesce: cu' nume particular tragedie, - îi 
„Tragedia, pentru cu' să fie” măi puternică; și să -. - 

oi. o... pir a atat 
misce sufletul privitorilor mai tare, trâbue“ să 'infă: DEP , ie j .. .. SR pi ga 
țoşeză lupta” sentinienitelor ȘI voirţelor celor înai pu- ternice; ânsă tâte' trebue să fo naturale” omeneşti ; căci tot aceea, ce e nenatural, şi “totuși! -s; ihfățoşeză in” legături cu idea “naturălității, âusâză turbutâre ia sufletul privitoralui, Si i | - AIR Dzeu . iei 

Tot acesa ce af fi wiraculoa ȘI Daturalmente im- eu pe pile posibil, ar turbură” efectul: tragediei. 
„Lupta: cea rai proprie de a fi obiect de trâgedie este lupta intre! entimentels și pasiunilă individului, 
Noi privitorii, vădend că eroul tragediei cade lo- „vit de justiția vieţei, ne- temem, că şi pre noi near pute ajunge asemenea sârtă, 
Apoi ne umplem de milă pentru. acela, pre care il duc pasiunile sale in prăpastii -in mod neresistibil,
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Frica: şi mila sgudue. sufletul. privitorului, și lumi- * 
“ nândul, il inalță la respectul. ordinii; .morale şi-raţio- 

nale; și ii deștâptă,. consciința, că el e capabil de a 
recunâşte şi a aproba principiile cele mai inalte de 
justiţie. Prin acâsta el se recunâsce: “pre sine drept o 
ființă nobilă, și lăudabilă, ceea” ce-i deștâptă cza, mai 
adâncă mulțumire morală. 

Dacă peroul“ „ sau peis6na principală a . tragediei, 
nu cade, nu face impresie tare; âusă dacă acel erou 

„cade conform cu justiţia poetică, după lupta pasiu- | 
nii sale contra ordinii raționale și reale, —acâstă, că- 
dare ne: cutremură, ânsă ne câus6ză cea mai adâncă 
rhulțuriie morală, pentru că ne asigură” âncă odată, 
că “justiția fundămentală a; ordinii lumii triumfă tot 
d6ăiliia, și noi nă pătrundem : dă sentiriientul sigu- 
ranţei contra ori căror atacuri ori pericule * nejuste, 

Caracterul eroului trebue să deștepte simpatie şi 
interes, fără de a deștepta disgust ori indiferență. 
-- Dupta. cu: sine: insuși, „cu pasiunile: sale, in mod 
neresistibil,. se carăcterisză: de. tragică; ea este mult 
mai interesantă, ne 'deșteaptă: o așteptare: şi curid- 
sitate mult mai incordată; mai energică, decât lup- . 
tele cu alţii, ori şi cu. u întâmplările neașteptate. din 

viaţă: | | | 
In tragedie e: turburător ori ce luoru, care nu e 

i in strânsă. „legătură causală; organici şi proporționată 
„cu întregul. Di .
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“ Cursul acțiunilor trebue să mârgă in mod intere- sant, să deștepte curiosiţate,: și să o satisfacă in mod Just, și in fine să “corespundă” principiilor Justiţiei ideale. A a Da 

l.) Observaţiuni generale. 

Afară de speciile amintite, sau niai formaţ și alte specii de opuri poetice, mai complicate, mai artifi- ciale ; precum ; la Italieni : sonetito, canzone, stanza, sestiha scl. La Franitezi:" roudeau, madrigal, şel. 
Nu esistă causă, pentru care poetul să fie indatorat a se mărgini la formele cunoscute. Din contra, ori cine pote. să compue și alte forme de poesie; numai să corespundă tuturor principiilor estetice fanda- mentale, i 
Poesia este -numai Jocul sufletului, ideile. și senti- mentele, - 

Ele se pot deștepta, și prin vorbirea in.prosă.. Ver- sul adecă vorbirea, în măsuri musicale: regulate, este elemenţ, și. formă „musicală, nu poetică... 
„? „Calitățile, ce secer la'tâte opurile poetice, sunt urz -mătrele : in - general bogăţie proporționată, “putere moderată, varietate armonică; ear in particular în: tâte: aceste: consecvență,: “proporţionalitate i și ordins natural, varietate și armonie “in niărimea Şi tăria părţilor, armonie in total ;—apoi: demnita- 

a
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tea poetică, naturalitatea sau - adevărul poetic ;— 
schimbarea și noutatea posibilă, | 

Fie-care poet se va conduce mai departe intru a, 
forma opuri poetice, după disposiția sa, orientân- 
du-se mai pe "larg după; gusturea “cu-atenție critică 
a opurilor poetice de cea mai inaltă valâre, precum 

„sunt operele lui Omer, Sofocle, Euripide, Virgil, Ora- pif 

țiu, Ossian, “Sha 
ron,:Goethe, Grillparzer, etc. ete, 

Despre-. condiţiile particulare. als .poesiei, despre ..... 
arta. poetică, tratâză,  opuri speciale... Ele. presintă,, 
acea rătăcire, că intr'insele și elementul:muzical, ver- 
sul, se consideră :confandaţ iri :poesie ; din causa, a. 
câsta, unii se esprimă așa, că versul e poesie, și dic de-.. 
spre poesie, 'aceea ce se înțelege despre vers.— Opo-. . 
siția intre „poesie și proză“ nu e justă, pentru, că şi .. 
prin limba in formă:de prosă se pot deștepta emo-.. 
ţii de: idei și sentimente, adecă, poesie. Diferența, este .-.. 
numai intre. formele limbei de prosă și vers. Acâsta.... 
ânsă nu'ests distincţie in elemente de poesie; „ea este . 
in elementele. și formele muzicale ale xorbirii., De-. . 
spre acâsta, se tratâză in opurile. despre ,, Versificaţie“. . 
ȘI „Metrică. 

a
 

kespeare, Dante, Petrârca, "Lora By-



pe 

IN 

„Arta 5: Opuri acustico-motoriee. 

Une-ori esecutăm jocuri. acustico -moturice, audâna - 
ceva, și tot o dată simțind emoţii despre "mișcarea cor- 
pului nostru propriu. Acesta, e .joc acustico-motoric.: 

Amând6ue -:elementele . acestui Joe trebue să. co- 
respundă “tuturor principiilor : estetice, "unul câte. : 
unul; apoi trebue ca și -in combinația lor :să core- -; 
spundă principiilor de proporție și armonie. - Anume. : 
tactele trebus să ss taie deodată: in amândue se-. 
riile de joc; apoi să deștepte amândoue ; același: fel.. 
de sentimente ;'adecă ori amănddue sentimente scri6se, 
ori amândsue sentimente viGie, umoristice, ușâre. - 

Dacă muzica ar urma in un alt tact; . decât mMiş= 
carea corporală, ne-am simți turburați'. şi supăraţi ; -- 
am simți durere, in loc de "plăcere. 

VI. 

Arta 6: Jocul acustico-optic.. 

Emoţii acustico-optice simțim, când audim ceva, 
şi tot-o-dată vedem ceva; de esemplu: cineva vede 
Îi 

im IIvArtele combinate... ...:
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9 eascadă, și o aude sunând,—aude un cântec, și vede- lumina lunei,—aude muzica, și vede. pre alții dânțu:;. 
ind, ori vede, alte . infățoșeri, . precum. artificie cu foc; ., 
cu -apă și altele. i ai aaa A 

Amândâug. „elementele acestui. joc Combinat trebue. . 
să, corespundă tuturor principiilor. estetice ;: apoi tre-., 
bue,. ca şi combinaţia lor.să corespundă mai ales prin- 
cipiilor de. armonie, etc.; .. 

VID 

Arta 7: Opuri  acustico-poetice. 

Prin audirea tonurilor, și prin dașteptarea emoții-.- 
lor, ideale și, sentimentale, se, formâză, opuri acusti- 
co-poetice, sau muzicale-poetice, precum : | | E 

a) În natură: audim .urletul leului, și ne inchipuim 
puterea lui, —audim pe altul vorbind,. ori suspinând, 
şi ne inchipuim un șir de idei, ne. deșteptăm. foliu- 
rite sentimente. . DE a 

Astfel distingem, in natură, muzica poetică, in dis- 
tincţiune de muzica simplu acustică. | 

b) In artă: combinându-se o serie muzicală cu o se- 
rie de idei şi sentimente, se, formâză un op combi- 
nai, care, caracterisându-] riguros, trebue să se nume-. _ 
Scă: muzie)-poelic, sau izico-poezie, —și-nu numai sim- 
plu, muzică. , a . | 

Seria muzicală trebue să fie in armonie cu seria,
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ideilor şi: a ; seritirienteloi, anume dei 'esemplu : 0 se= 
ri6 de versuri cu:  inţeles despre. tristețe trebue câni=. 
tată in formă: muzicală, care: deștâptă sentimenta se: 

„ri6se, adânci; dacă se cântă in forme repedi, vioi, 
care: deştâptă. vioșie și ris, acâstă disarmonis turbură 
sufletul și deştâptă: durere: | 

Seria muzicală-poetică, in intinderea, cea, mai mică, | 
se numesce „cântec.“ El deştâptă atât emoții acus-i: 
tice, cât şi idei și. sentimente ; aceste de pe urmă; 
sunt, elemente poetice. 

Seriile de tonuri se pot combina in composiții mai 
intinse ; ele deşteptă tot atâte serii de idei şi sen-. 
simente, In asenienea, composiţie - 'se formâză opuri | 
muzico-poetice, precum: cor, 'sonată, simfonie, 0ra- 
toriu, concert. Da | Si -: 
Artistul care compune” muzică, “se dice „composi- 
” (anuzical), fiind că nu se consideră elemen- | 

a poetic, care se: deștâptă, prin muzică; conside- 
rându-se ânsă și acel element, ca parte din opul seu, ' 
artistul e in: realitate compositor poet. 

Când artistul compositor-post voiesce- să deștepte 
prin un 0p muzical o 'serie de idei: și sentimente ho-. 
tărite cu mai mare lămurire, precisie, și "siguranţă, 
trebue ! să alegă acea serie de 'cuvinte, prin care se. 
deşteptă acele: idei” şi sentimente ; Și apoi "aceste cu- | 
vinte să se > rostescă ori să, se cânte în tonurile 3 re 
spective. a



„1 “Când.se consideră ideile, și senţimentele -drept e- „lementul principal, iar elementul muzical ca gecun- „dar, opul e:poetic, e;poeșie. . . e 
„;Rostindu-se cuvintele: in',mod recitator, ca in, viața 
„ordinară, cu intonare „și „accent după, inţelesul lor in „Vorbire, opul se . caracţerisză de. recitare; și cână se rostesce cu espresiune mai vie,: se dice: declama- 
„He; ear. când se cântă in forme. proprii muzicale, se 
„Dumesce cântare... i E 
35 In. fie-care „cas, .cuvintele şi intonarea “sau cânta- 
vea e elemenţ muzical, iar ideile și sentimenţele deş- 
teptate. sunt element .poeţic. ... 

„Arta 8: Jocul motoric-optic, i i 
Sufletul nostru simte, emoții „motorice şi optice, - . 

„când noi inșine : ne i imișcăm, 'şi' vedeta ceva; de. 
„esemplu : xesecutăm .un;:marș, -danț, ne dăm pe.ghiaţă, - | / 
„mergem. în luntre, ori. facem.;figruri :gimnastice, ..șcl. ii 
„și totodată vedem pe. alţii, în .rând „cu:noi, „in inarg i 
„eri danţ, dându-se.pe ghiață, esecutând figuri -gimnas- 
_ţice,: mergând in luntre pe apă, ori vedem alte.in- : .! 

făţogeri şi imagini. | 

"Atta 9: Jocul înotoziepoetic, 
„.. Emoţii motorice şi poețice gimțim, când „esecutăra 
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- “mișcări corpoxăle, și 'ne deşteptăm totodată; și idei, 
'și sentimentă” poetica; de esemplu :: danțăm, ne dăm 
pe ghiață, etc.—și ne inchipuim felurite fantasii, 'și ” simțim “ sentimeinte de desfătare, “ ne 'simțim' pentru 
moment -inălțaţi in O ine: ideală ;ori ne inchipuim, 

„că am fugi de vre un pericul, ori-am fi alergând 
spre a indeplini: o faptă nobilă, șel. 
Cu 'câţ'omul' e mai'tânâr, organismul său e cu a- 
tâta mai agitat; cu atâta mai ușor se 'dispune pen- 
tru danț,—și cu cât e mai bătrân. organismul seu cu atâta e mai liniștit, ii. e 

Omul vesel se agită. cu repegiune și energie. 
Spiritul trist e apăsat și nedispus pentru danț. 

a 
- - . . 7 

i, ui X- 

| Arta 10: Opuri optico-poetiee. 

a) Natura.— Vedem fața și radele lunei, şi ne formăm 
imagini fantastice; vedem cerul cu miriadele de stele, cu aurora boreală, șel.—și ne incercăm “a ne inchi. „pui distanţe cosmice, și a ne forma idei despre pu- ” terile: astrelor, despre insușirile 'misteri6se ale lucru- rilor universului, și despre restimpurile: colosale, -in „care trăesc și se schimbă, acele lucruri ; — vedem fla- cările la un bombardament, şi ne formăm idei de- e 

„Spre puterea, focului, ' despre grozăviile resbdelor, şi i 

"despre sălbăticia Omenilor;—vedem marea turbată
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-:ori 0 câscadă, colosală, de ea... Niagara, şine formă m 
„idei despre puterea, apelor ; „vedem..0, persână- ome- 
„nâscă, și ne formăm feliurite . idei -și sentimente ; — 
vedem oglinda unui lac adânc, şi ne formă | idei 
despre fiinţe fantastice, cari „ar fi, trăind ascunse in 
adâncimile apelor ; — in mijlocul intunericului vedem 
săgâta fulgerului luminând nptea cu strălucire or- 
tore, și ne formâm idei, „despre neşte fiinţe diabolice, 

| san altele. - 
Omul pâte să . “transformeze Tucreţile din, "natură 

. prin artă, „pentru a forma diverse imagini „vădute, 
“fenomene ; şi acţiuni, cari. să deptepte: şi elemente poe- 
tico in sufletul privitorilor, Aa i 

 Ast- fel * se combină „diverse « opări! de artă: “optico- 
„poetică. 3 i . . î ' i. e „isi 

"b) Arta. Pe feliurite siprafejă: “precum. po hârtie | 
“pânză, carton, "păreți, 'plafonduri,: ferești, vase işcl.''se 
“pot face prin simplu desemn' formele vădute' ale lu- 
"cxâziloi, in “feliaritele lor: posiţii, mărită; distanţe” şi 
perspective, pentru ca ptintriinsele să” provocăm 8- 
moții 'optice, ȘI “printr? aceste să "deșteptăm'idei și sen- 
timente, adecă elemente poetice. Asemenea opuri sunt 

“optico-poelice' planare. Tablouri: acromatice, adecă ne- 
;colorate,—-sau :mai : bine” dlicând: “monocromatice, B- 
decă unicolore,. i: ie tri e ae 
“"Acâsta':6 arta "desemnului:-: SI Ei er a 

"introducând şi colorile: speciale în 'urta: desemnihii, 

sg 

 



““compurem 'opuri: optico-poetice colorate, tablouri aro- 

“natice, adecă policromati ice, multicolore; ceea ce 40r- 

mâză! arta: numită pictura. * 

Pictura dară! are d6uă elămente: elem-ntul optic, 

și „elementul poetic. ” Aceste d6uă elemente, fie-cire 

“apărte, trebuia! să corespundă tuturor principiilor 
iți 

„estetice 

“Blomentul poetice este inveiiţia, composiția şi for= 

marea temei, a ideilor ce trebue să deștepte tabloul. 

" Blgmentul optic sunt formele: vădute, este esecuta- 

“rea teraci pictoresci-poetice' in linii, forme şi 'colori, 

“în coordonare, proporții, clar-obscur, perspectivă, ete, 

= ovenţia și, formarea iăeei trebue să corespundă 

cerinţelor poesiei, şi sa apreciâză după ele.  Esecu- 

„tarea v&dută trebue -să, corespundă cprinţelor ele- 

. mentului. „curat optic, Ri scopului. ideal. al opului pic- 

„storase,, adecă trebue. să deştepte emoții optice plă- 

Cute, gi. to! „odată să deștepte și ideile și sentimen- 

„tele „cuprinse ; ia idea, totală, ori in. „tema tabloului. 

E se. aprei6ză.: după tâte.. aceste „Scopuri | „com- 

Binate. == | îi | | 

Poesia şi, pictur a; — — Prin. poesia „epică se pâte. po- 

„vesti '-0.-Berie de acţiuni ' urmate una după alta cu 

tâte amănunțimile inter 6ru ale ființelor.: 
Prin pictură nu se pâte.face.acâsta; ânsă.se pâte 

îinfățoșa :simultaneu.-o mulţime de imagini, cari, .pri-
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- vite, deștâptă. o-mulţime de representaţii : aparte, și 

„sentimente, cum. prin ,poesiei nu;;se: pote; face in.mod: 

„simaltaneu. DI a 

: Prin:urmare poesia -pâte să- desvâlte succesiv.idei 
şi sentimente, fără de a puts! arăta esteriorul lucru- 
“rilor; ear pictura pote. să 'ibfâțogeze mai mult, este- 
riorul lucrurilor in mod simultaneu, fără de'a put 

: desvolta.,„-un șir de intâmplări in -mod succesiv, ori 

„amănunțimile emoțiilor interi6re. 

“La ori-ce' tablou, imaginile despre - părțile lui se 

deşteptă in privitor pe rând, -in ordinea, iu. care::le. 

- privesce în :ori care moment; și numai. ef:ctul, total 

-se constitue aparte, ca un. efect din combinația ta 

turor părților sale,. 

“In lemn, ivoriu, lut, sterlă,ipetră, metal, şi alta cor- 

„puri solide, :se .pot ;produce ;felurite 'proporții,, iși for- 

“me de;linii: şi-;planuri, :şi :priotr "aceste: felurite gra- 

„duri şi 'forme.de clarobscur, ..; i: | 

Putem să dispunem asemene “maţeriale: in formele 

unor - fiinţe esistente in “natură; ori inchipuite în: 6re- 

cari forme organice, de ez: om, animil, diavol, îa- 

: ger, monstru, :bălaur, zmeu; şel. in. măsură micgurătă, 

„aşa: disă „miniatură, „in mărime: naţurală, oriin mă- 

-rime „colosală; . figuri. singuratice,;:ori, grupe de imai 

“miilte figuri. - -.-. ta a 

„„Blementul :postie: nici iaici :nu: eslegat: „strâns de 

 



» elementul optic; - fie-care își are' natura 'sa.. aparte ; 
- ast-fel 'se:'pâte: intâmpla, ca unele. mişcări :să fie fru- 
m6se ca linii optice sau vădute; cu t6!e “aceste să 

- degtepte . idei, contrarie; și din.. contra, unele : mișcări 
„pot să fie: urâte ca linii optica, ori cel puţin. indi- 
_ferente, ânsă să deștepte idei. și sentimente, -adecă 
elemente poetice feumâse, 

: Prin acesta formăra opuri 'sfatuurie precuna sunt: 
“în mărime naturală, ori mai mare: “statuă, în: mărime 
„mai. mică: , statuetă; de la piept ina sus: bust; mai 
„multe figuri inpreună: grupă. i 

"-TOte' aceste. pot să fie lipite de vre-un fandament 
- ori de..0 față, din care ge par a fi râdicate și. se nu- 
mesc reliefuri. : au 

Opurile solide putem să le aplicăm drept stâlpi, 
-pentru a ţin Gre-curi greutăţi, precum: 'baledue, ga- 
-lerii,: şi altele; atunci statua cu infățoșare de bărbat 
se numesce atlant, iar dacă are infâțoşare de, femee, 
cariatidă. i i Da | , 
„Prin asemenea . opuri. se > realisăză arta. “optico-poe- 

tică „lisă plastică, sculptura. . zi 
Statua d. şteptă, pricipa!minte . elemente poetice; 

-căci. prin .nemișcarea.. sa ne simţim. induși a luueca 
-repede cu privirea. peate liniile. sale, şi indată tre- 
cem la cugetări relative la ființele, ce ea:represintă. 
Sculptura” ara dâuă el-mente: “elementul optic, şi
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| “ elemaenitul poetic. Aceste d6uă elamente; fe. care a- 
„patte unul. câte. noul, „trebue, să corespundă, tuturor 

" principiilor: estetice. _ 
e ni î. RE: bă 
PI : n ia 

Elementul „Eostic.. este. invenţia, „concepţia, „compo- 
_siţia și formarea . temei, a, ideilor, ce. trebue să .de- * 

„gtepte opul “plastic; “elementul optic, sant tormelă VE 
dute, este .  esecutarea temci plastice-pootico în linii 

Și forme. 
„s 

Fie- -care , element trebue să. | corespundă. privcipiiloc 
| Bpecialităţii sale, Și să aprecieză după, acele. principii, 

Poesia, şi, sculptura. —Prin cuvinte. se pot. „povesti, 
„serii de” ien și :sentimente,. .cuna se. formâză ele 
„Buccesiy, m | ua 

“In sculptură s se pot. forma, nisce.. , figuri, „cari infă- 
d RI pe 

„ţoșăză- simulaneu cutari. "forme, ș şi deştâptă, nisce sen- 
„timente : de idei, despre tote „amEnunţimile . formelor 
esteriăre, ele i aa ref 

De și opul șculptural. ni se infăţogăză sizultaueu, 
„cal puţin in mare parte, totuşi, ideile ni le deştâptă | 
„numai succesiv, ca şi opul pictural, - i efectul. total 
20 form6ză pe urmă, | pe, baza ideilor “deşteptate de 
„cătră „părţile, opului.. a 

Dee tai 
i 2 ! 

Statua albă, „ori, „in general,; de o colâre, fără dea 
imita colSrea. naturală a obiectului. ce, represiută, dă 
numai irapuls, fantasiei privitorului, să plece, în, sbor 
“liber in joc estetic, limpede. o



 Statua color ată,, cu colorile naturale ale originaluloi 
“său, de es. om, “en colorile sale” năturale, deștâpă i 
dei 'despre vre-un om adevărat, viu, ori Chiar mort | 

Acesta turbură sborul liber al fantasiei ba îi de- 
pteptă chiar: “iofiorăre,: "din causa netbişcării- 'sale.. 

Elementul optic, şi elementul: postie: se aprăciază node- 
 pendeate, unul de” altul, Fi ie- “care dinte” "insele, pote varia 
“în tâte cele” 27 de' "categorii estetice; " fo-care pote. 

să fie.de ori care valre estetică, și cecalaită iarăși 
. "do iori: care: “altă: 'văl6re; dai 

“Mai 'adesa: :ori greşesc inicarcătorii' in ărta optico- 
” poetică : in general' in privinţa “asemănării gurilor 
lor-:cu : formele naturale, * ȘI 'apoi “pot! să “fie “formele A 
liniilor şi a figurilor de cea mai mare fruruseţă- ca 

“Linii 'aparte; caiforme: “pur “optice; dacă inu s6mână cu 
cele. naturale, idea iformai'-lor se- coriibate cu idea-for- 

+ mâlor' adevăraţ;: 'naturale:“in îioddisarmonic, -acâsta 
deşteptă durere, și turbură ori ce plăcere. | 
Din: lemn, piatră, Cărăinida și metal putem forma 

„Si construi nisce “opri, cari să servâscă “pentru S00-. 
pir prăctice, "foloșitâce, ori numai monumentale. A- 
"ceste opuri asemenea “deștâptă "câte “dGuă” 'gorii “de 
jocuri. estetice, anume o serie de îutuiţii optice, şi O 

“serie! de idei 'și sentimente, -adscă ide: joc: poetic; 
“Aste fel se formâză opuri “solide” “ogitico-police, pte- 

“cum: 'columnă, "pod, turn „teâiru, „Far, foisor, portă,
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templu, mausolru, monument, castel, biserică, nuzeu, 
„ fontenă, panieon, catedrală, ce. 

Prin: asombiiea 'opuri 's8 toeză arta a optito poetă, 
numită: Arhitectura, i 

e: 

Opul de: artă în. arhitectură are asus scopuri, şi 
anume: âutăi un scop, practic, pentru, care e destinat 
in prima linee, apoi un scop; forma), „estetic, “Trebue = 
dară să corespundă mai âutăi destinaţiunii sale prac- 
tice, să fie construit solid, format după natura sco- 

“pului practic, la- care are să servescă;.. prin, această 
combinaţiune specială a parțiloe, sale î îşi formeză sti- 
lul seu particular. 

„După acâsta, trebue s să corespundă Şi tuturor con- 
diţiunilor estetice, ca op optico-poetie; și prin ; acâsta 

el realisâză in sine stilul formal al! "frurnuseței: : 

Dacă vre-o construcțiană * nu corespunde suficient 

„Yre-unui scop practic; atunci idea; despre acâstă ne- | 

suficiență turbură efectul total „estetie, cum ar fi de 

es. un palat cu încăperile mai Jose, ori mai i strimte, 

decât să pâtă trăi într osul Goseni. Mă 
po 
„î „ 

„Când. ânsă iam construi un0p: arhitectonic, fără 

Vre-un scop practic, acel op n'ar veni de cât in con-...; 
sideraţiune „estetică, ;de es un. castel construit; din. 

ghâță, :ori:0: „colonă,: un turn, ete, :
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XI: 

“Arta: si: “Jocul! acustic: motorie- -optie, 

Sufletul „nostiru.. efoctue joeuri. an sustico-raptorice şi 
optice, când auda muzică, esecutăra. vre-un marș, 
danț, ori facem alte mişcări gimnastice, şi “tot- odată 
vedem Și pre alţii esecntând 'mişsări, danţ, figuri 
gimoastice, ori veleni alta infățoșări, ilumitaţi, ar- 
tifiţii de foc, de apă şi altele. i a a 

„Arta 12: „Jocul acustic-motorie- “poetic, 

Sufletul nostru esecută jo--uri acustice- inoțorice şi 
poetice, când audi: muzică, esecutăm marș, danţ, 
evoluţii gimnastice, ete,, Ri ne formără ima zini fin- | 
tastice, poetice. : a 

AXUL 

“Arta 13: Opuri- acustice- optice- poetice." o 

Pentru « ca spiritul gustătorului să efoctue jocuri 
acustice- -optice' și poetice, trebue să. „audă ceva, să 
vadă ceva, și să-și formeze idei şi sentimente, 

Pentru acâsta sunt: motive in natură, și se pot for- 
ma; și prin arta omenâscă. . 
a) In natură, de esemplu: 'augim privighitârea 

cântând intrun codru, vedem ceriul. primăverii ori



. 

un ;lac liniscit, şi ne deşteptăra. idei. despre... dulcea 
„linisce'a naturei; : vedem, un: “bombardament, „ȘI gân-, ; 
dim la ingrozit6rele. contraste ale vieței ; —audim.răc- .. 
netul leului, .zuraiul.. unei. 'cascade,;. ttunetul,. tresne-., 
tul, erupția unui vulcan, mugetul , vântului, . ve-:. 
dem. ceriul senin, o cascadă, munții de valuri :și.de 
spume pe, mars, o erupție vulcanică bombar- 
dând nourii cu foc, un. incendiu mare, La. augul unor. 
asemenea fenomene acustice, şi la vederea celor op- 
tice, ne formăm idei Și fantasii, adecă elemente po- 
elice, - EI 

b) Arta. — Artistul cu fantasie pâte compune câte | 
o serie de elemente acustice, tonuri vocale - ori in" 

strumentale, ori chiar şi cuvinte, pe cari să le efec- 
tue artiștii esecutori ;—in arimonie 'cu' aceste se pot 
esecuta ' asemenea, serii de acţiuni şi alte fenomene 
optice. . 

„Prin aceste serii de fenomene: acustice şi optice se 
deşteptă, serii de cugete, idei, fantasii şi sentimente. 
Aceste sunt. elemente poetice sau ideale. : 

Prin acâsta se coustrue câte un con: plecs de câte 
trei serii de elemente diferite, anume o serie acusti- 
că, o serie oplică şi una poetică sau ideală. | 

Un asemenea complecs de câte trei serii. consti- 
tue un op total, care se numesce op teatral. 

Se pot conibina opuri teatrale din trei serii de di- 
versă natură; anume:
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1) : Pentru: un iasemenea compleos putem compu- 
„De seria acustică! numâi din muzică. iostrumentală,— 
seria “optică: din: danţuri, + “acţiuni: ŞI: evoluţii: :mimice, - 
decoraţii și “alte 'imagini: visibile; aceste d6uă''serii: 
apoi' să! daștepte : seria''de idei; adecă seria: -poatică. 
Asemene! op muzico-orehesticd:poetic se: nuimesce: balet. 

Pântru' „dănţuitoral din: balet, 'opul e fot-odată A 
motorio, fina: “că el își sitate! mişcările: corpului : săv. 

| 2) Seria acustică o pu tem compune dia „muzică _ 
„vocală, in combinaţie « cu muzică instrumentală ; se- . 
ria optică din acți uni, mimică, decoruri, şcl.; pentru 
ca acesta d6uă serii” să deştepte seria de idei ; şi sen- 
timente, adecă seria poetică, 

Compleesul artistic , combinat „din asemenea trei 
serii distinse se „caracterisâză de op muzical-dramatic, 
şi se numesce operă. - 

3). Seria acustică o. putem . compune din. cuvinte, 
nu “cântate in 'regularitate muzicală. -matematică, ci ro- 
stite numai conform cu. înțelesul. lor ca elementele - 
limbei pentru: comunicaţie: de idei,. seria optică din de- 
cor,: obiecte . din viață, și principalminţe din posele 
şi acțiunile. pers6iielor esecutâre, din mimica: ȘI ges-.. 
turile lor, in. diversele: lor situaţiuni,: | a 

„ Aceste d6uă-.serii deștâptă seria. a treia, compusă. 
„din idei și. sentimente, „seria poetică, -- sau poesia 
„proprie. | DI E ae
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ă Complecsul artistic compus din asemenea trei se- 
„rii distinse se caracteris6ză de op dramatic; sau dramă. 

Cerinţele diferitelor. elemente, din. dramă sunt cele 
cunoscute pentru fie-care serie în parte, anume ce- 
zinţele opurilor acustice, acelor optice Și acelor poetice. 

„ Opul trebue să corespundă, şi prin combinația; gi 
- prin intregul seu tuturor cerințelor de armonie în 
te sensurile; căci pot să fie frumâse tâte părțile 
sale una câte una; şi dacă vre-o “parte nu va core- 
spunde tuturor celorlalte in t6te formele : armoniei 

„cantitative și calitative, opul intreg va fi urit, | 

XIV, 

Arta 14: Jocul motoric-optic-poetie.. 

„Acest joc combinat îl efectuim, când esecutăm di- 
verso mișcări, de es, danţ, gimnastică, joc de arme, 
etc., vedem elemente optice, de es. un lac, un codru, 
luna pintre ramuri, şcl., și aceste serii de elemente 

„Motorice și optice, distinse ne deştâptă, o serie de idei 
şi sentimente, o serie poelică sau ideală, | 

| XV. | 
Arta 15: Jocul general, acustic- 

motoric-optic-poetie. 

„ Jocul general, compus din fdte patru elementele, | 
îl efectuim de esemplu: când ne dăm- pe ghâţă, au=: 

| a 6 
y 

y
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dim muzică, vedem iluniitaţie, ori i artifiio ao foc, şi 
cugetăra ori- ne: inchipuim zboruri” fantastică; — ală- 
tistul' aude muzică, esecută, dănţuri, vede' celelalte fe- 

| riomene: de pe scenă, și-și fori6zăi ideile, cari! i-lg 
deștâptă tt: acesta serii acustice; motorice şi: € op- 

 tice gel. Ă | n 
Fie-câre: element; aparte, şi” tâte i inipreună trebua 

să i corespundă tuturor regulelor estetice, 

 



e 

„Din Istoria: Artelor, » 
'" După ce ocnul Își satisface negeșităţile- materiale, pentru asigurarea esistenţei. sale, agentul seu, con= „scient simte trebuința | de a face mișcări libere. El | atunci incepe a-și purta privirea asupra fenomene- lor din natură ; ânsă cu atâta nu se pâto mulțimi deplin; Şi se pornesce a-şi deștepta | felurite idei şi sentimente, fără de a considera lucrarila dimpreju- . rul seu.. 

"Aceste idei şi sentimente: sapt erzoţiani poetice, sau posi, 

Omul emoţionăt ast-fel se simte! indemnat do a fa- _ ce Gre- cari. mișcări in afară, în parte pentra. a co- muvica şi altora: ideile Şi sentiinenţela sale, adecă a deștepta Şi În alţii, asemenea idei și seatiriente, sau -cu un cuvânt: poesie. 
"Une- -ori el deştâptă poesie ai a prin cttr II 

3%) Schițe și eseaple - al cărora, scop este de a deștepta interesul pentru studial istoriei Gompleto a artelor, *
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și atunci el se pâte numi poet-muzical; altă dată el 
deșteptă emoţii postice prin pictură; şi se. pâte numi: 
poet-pictor; iar altă dată le deştâptă, prin sculptură j- _ 
şi atunci se pâte numi poet-sculptor. 

Altul dă unor zidiri nisce forme, prin cari să pâtă. 
deștepta in privitori idei şi sentimente distinse, poe- 
tice; acesta, e poet-arhitect... 

Altul, inâne, deștâptă, in noi poesie prin cuvinte, 
fie in prosă, fie invers, " Acesta se numesce numai 
ci numele - general de poet. | 

Ast- fel “vede, „că elementul cel mai i principal din 
tâte. ramurile artei, este „emoția compusă din idei și. 
sentimente, sau in scurt: „poesia, - 

Opul de' artă din ori-care ramură, care nu de- 
aşteptă emoții poetice său poesie, ci numai impresi- 
uni simple, fisiologice, nu are valâre artistică: mai 
considerabilă. Ast-fel sunt: unele forme muzicale, 
mișcări corporale, ornamente desemnate, ori săpate, 
ori şi. forme construite, | 
“In practică, Sau format i in cursul istoriei omerii-- 

mii următârele principale ramuri de artă: „arhitec- 
. taraf, „sculptura“, „pictura“, „muzica“ , şi „poesia“ 
proprie sau pură, 

"Pre tie aceste le-am put numi mai corect ra=. 
muri de artă mai mult sau mai puțin poetică; și in- 
special : poesia arhitecturală, sau esprimată prin. ar-



  
hitectură; - tot ast- fel: -poesia- plastică, !  poesia-pictu- 
rală, poesia- muzică, şi infine * poesiă pur verbală, mi- 
mică, etc. au , _ x 

Tote popârele din. anticitate! au: facut lucrări. de 
caracter artistic; ast- fel in' norâul: Europei, in nor- 
dul: Americai, și pe: mai multe insul; asemene in 
împeriul' Incă in Peru, in Mexico, America- centrală, 
ete. ete. - 

I. carta la. Esipteni. - 

„La Egipteni « sa desvoltat, de timpuriu o insemnată, | 
activitate artistică, mai cu. s6mă -in. arhitectură, 

Dinșii sau silit -a imprima opurilor lor . arhitecto- 
» nice in general caracterul” măiejici; :de acera le au 

ii 
"construit ia: dimensii colosale. - 

"Regii lor. Șau' redicat “mâbrmmiate'” nedistructibile, 
"spre a se' conserva .-indefinit; spre :-a-şi asigura ră- 
paus perpetuu. : De aceea le, „vedem. construite atât 
de solid şi.in mărimi estraordinare.. , gi 
"Cele mai insemnate morminte “de regi : :stinţ pira: 

midele, cari se văd şi. astăzi aprâpe de Cairo. | 
? Ele sunt; construite in formă geometrică, 

Piramida lui Cheops a fost nâltă de 133 metri; a- 
vend un volum de peste 2 miliâne metri cubi. Celelalte 
sunt mai. mici, decât acâsta..:. i, ii 

„ Tâte deșteptă idei de: soliditate, ranăiositte; dar
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fi idea, că sunt ;gredie, idea de :apăsare, „idea, că 
_intemeetorii lor au fost. ingâmfați, „despoți. . 

Bserciţii.—Câna piramida fu completamente 'constiii tă 
ce fel de idei și sentimente putea să, deştepte in :sutetul:'re- 
gelui, care și-o. redicase ;ca. mormânt, prin mărimea, sa, prin 
tăria sa, prin forma sa? Ce. fel.de idei putea să deștepte .in 
simplul cetățân egiptean 2 Dar in muncitorul, care a lucrat la 
terminarea ei? "Dar in. ud străin, care o! vedea pentru în 
tăia Gră 2—Ce idei și sentimente pote ea deştepta ' astăzi in: 
cetăţenul egiptean, in ':un străin necult, și in un arheolog, 
poet, etc.? | i 
„__Ce fel de efeat a' produce piramida, când i sar schimba 
dimensiile ? 4) 'făcându-s6 de 10 ori mai. mare, sau-de 1330 
metri inălţime ; și b) .reducându-se la i0 metri inălţime ; 
c) la 1 metru inălțime ? — Dar când ar fi cu totul n6gră... 
albă, roșe...2—Dar când ar fi de alt material, cum: lemn, etc.?: 

„„Pentru zeitățile lor, Egiptenii -au redicat temple, 
'cu:păreţi şi col6ne formate „Caracteristic şi armonic. 

„Acestora asemene le 'au dat dimensiuni 'colosale. 
„Aspectul lor masiv :şi inchis : în :taine deşteptă idei 
de soliditate, și misteriositate, dar. și idea de gresie, 
intunecate. | i “ 
Ast-fel. sunt, templele de la Carnao,. Luesor, Megi- 

net-Abu, și altele. | i 
„ Bserciţii.! Coriăiderând forma şi Cimeăsiile pitanăiăei şi:ale 

„ templului egiptean, ce emoţii. poetice pot -ele. deștepta in su- 
"fictul cetățeanului egiptean, a preotului egiptean ? Ce impresii
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simplu. optice pot. ele .să: facă, sin sufletul unui străin ?—De- 

ștâptă ele sentimente . simpatice ? Atracţiune ? Ianălţare. ? 

„ Egipţenii- Wau ocupat fârte mult şi cu :sculptura; 

ânsă mai: mult tot 'ca subordinată la arhiteotură. . 

Dosinaţi de spirit despotic, tot in acest spirit au . 

format fi! figurile sculpturale, in " posiţiuni: şi atitu- 

dini, cari deștâptă în sufletul privitorului! idea, de le- 

gat, forțat, inţepenit; fără de a 'deştepta Gre-cari e- 

moții vioi, distinse, ideale, ori Gre-cari anume -sen- 
timente. 

Apoi. ei -au a 'zepetat de: nenumărate “ori „acclaşi fi- 

guri, în. aceleşi: forme, fără varietate. 
4 

Eserciţii- Dacă statale egiptene ar av , dimensiile de 2 

ori, de 10 ori “mai mici, ar armonia ele cu mărimile temple- 

lor 2—De la ca distanță trebue să privim 'statuele de dimen- 

sii colosale 2—Dacă in templul egiptean s'ar :representa prin 
“sculptură, scene .de :ecstremă veselie, . efectul „lor ar armoni& 
6re cu.impresia,. totală. a templelor? 

“IL. Arta la Greci... 

Sub ceriul blând al Greciei sia ivit in epoca: lui 

Pericles geniul și capacitatea, de a forma opuri de 
poesie,, prin. arhitectură Și sculptură, care să potă de-. 

'ștepta in „privitor 6moţii Şi. plăcere estetică „în gra- 

durile” cele mai inalte, 

Pe „Acropolea din Atena s'au constituit un număr
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de capodopere, adecă de opuri de culmea, valorii e- 
stetice, a 
» Ast-fel a fost templul Atenei, numit Partenon, plă- 
nuit- după geniul lui Fidias, de cătră Ictinos şi Cal: - 
lierates, | i 
„Acest templu e model de arhitectură de ordine do-: 

" rică saustil doric. Ele o navă sau, casă plănuită pe 
un drept-unghiu, incungiurată. de. tâte părțile cu 
col6ne. a _ d - - 
„Dimensiunea generatrice pentru tâţe părțile sale 

e inălţimea col6nelor, care de 10.3 metri, cu un dia- 
metru de '1.78m. Lungimea templului: e de 71.3m. 
lăţimea de 30.8m,, iar inălțimea ei de 19.81. 
“Ta laturile longitudinale are câte 17 col6ne, iar 
la cele latitudinals câte 8 col6ne. Da 
"Spre a se evita liniile fics geometrice, cari deștp- 

tă idei despre lucruri fără viaţă, la părţile Parteno: 
nului, tâte liniile orizontale sunt ușor curbate con 

„vecs, ast-fel la subassamentul sau podişul templului, 
la arhitrave, şi alte părţi; la fețele laterale şi la pă- 

_reţi, liniile tunt' concave. i 
Ordinea sau stilul ionic „constă in col6ne și alte 

“părţi cu dimenisii şi forme mai uș6re și mai ornate, 
„ Nălţimea, col6nei ionice e! de 8 ori diumetrul seu. 
de la bază, m Ne 
Formele de acest stil deştâptă in privitor idei şi sen- 

.
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timente mai viGie, mai vesele; pe când aspectul ter- 
plului doric e mai simplu, mai solid, și deșteptă idei 

“de nobilă simplicitate, şi linisce senină. 

„Ordinea sau stilul corintic e şi mai ornat, şi aspectul 
seu deștâptă in privitor idei și sentimente . şi. mai 
vibie, idei de bogăție şi pompă. Nălţimea colângi co- 
rintice e de 9 ori diametrul seu de la bază. IE 

Templul grecesc, prin forma $ și proporţiunile stric- 
„te ale părţilor sale, deștâptă in privitor idei de se- 
nină suavitate, de nobilă simplicitate, fără ori-ce: ele- 
mente turbur ăt6re, ori părți c cari ar impedeca ori mic- 
şora efectul estetic. | | | 

"Tot capodopere de arhitectură  grâcă, sunt, pe A- 
citopole, minunatele Propilce,. pârta de: pompă a A- 
cropolei, de arhitectul Mnesicles, ct mărețe scări, co= 
IGue şi porți; apoi templul Brechtheion, cu. frumâsele 
sale cariatide; și templul Victoriei- Ne cariziate. Cătră, 
aceste e de adaus templul lui -Zescu in : Atena, și altele. 

"âte părțile templului grecesc au rolul lor arhi- 
tectonic, uşor de vădut şi de ! inţeles, totul clar și. 
proporţionat, Prin acâstu, el ne deşteptă idea de ui 
viu organism; ceea ce asigură o 'viie și neturburată 
plăcere estetică, “fără ori-ce adaus superâltiu, care ar 
întuneca ori: ingreui€ emoția plăcerii. 
“Totul concură la scopul unitar, --ceea ce face, ca 

templul să aibă adevăratul 'stil,
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-Eserciții „Ca efect v'ar :face .un . templu grecesc .de 300: metri ; „inălţime, 200 matri „lungime, și 100, m. lăţime? :Dar unul de 3 metri, 2 m. şi 1 :m?—Ce efect; le „ar, f făcut gre- cilor antici o mare catedrală „gotică? 6re un templu do- Tic, având 0: diinensie de esemplu înălţimea, egală cu a Par=- tenonului,. tot acelaşi. efect. ni-l ar face, când ar ave celelalte dimensii. de 10 ori „ai mari, ori de 10 ori mai mici? 

Fidias, genialul plănnitor al necomparabilulai Par-. 
tenon, a fost neimitabil geniu in sculptură. 

EL. a. făcut, colosala Și admirabila statuă a Atenei 
Promachos pe. Acropole, maiestâsa şi incântătârea. 
atatuă, a Atenei Partenos, in aur și ivoriu, redicată, 
in interiorul Partenouului ; 9] a .creat statua Atenei 
din Platea, statua colusală . şi sublimă a lui Zeus, in 
aar şi ivoriu, redicată in templul - lui din Olimpia 
„Fidias. :a creut și numărâsele grupe săpate in re-. 

lief pe părţile interire şi esteridre ale -Partenonului- 
Aceste sunt nrmăt6rele : nascerea „Atenei, lupta -Ate- 
nei cu Poseidon pentru dominaţiunea Atticei, lupta 
centaurilor, procesiunea festivă, a ce tăţenilor la finea 

| „panatenerlort; şi altele. | 
„Tte -aceste represintă culmea perfecțiunii .sculp- 

„ turei pentru tâte timpurile; căci, ideile sunt de cea | 
mai innaltă nobleţă, :composiţia şi formarea figurilor . sunt, ast-fel, că deștâptă emoţiile cele mai vioi, mai 
bogate, și mai variate, ânsă tot-odată de 0: demnă



— 9] — 

moderaţiune, de o justă măsură, in raport. cătră .fa- 
| cultăţile privitorilor,. și stau în totul in.o 'completă, 
armonie, atât cu idealul formelor vieței omenâsci, cât 
şi cu.ideile particulare, ce -sublimul lor autor .a de- 
șteptat prin .ele. i 
_ ; Corpul :omenese e. conceput in. cel :mai inalt: a- 
devăr, libertate şi frumuseţă, „ânsă in o așă ;putere 
şi strălucire, redicată: peste t6tă. realitatea, că :nepe- ritârea. grație -a idealităţii divine; pare -a-l -pătrunde 
cu o lumină nepământenă. | 

„Fidias forma statuele sale omenăsti in iseuiniă pa- 
ce, cu. fire mulțumită in sine, care iedică pre' om in 
regiunea idealurilor.“ i 
„Nici un element escepţional ori :greoiu nu turbură nici ingreue' impresiunile, „ce aceste;infățoșări eserei- 
tă asupra privitorului, Totul e de o. claritate 'Și 'sua- 

vitate 'răpitâre ;. cele “mai distinse infăţoşări di for: 
mele generale și perpetue ale vieţei omenesci. 

SI “Acâstă neturburare a efectului, și acâstă corespun= 
| dere ca -formele. generale idealizate, ale vieţei. ome- 
nesci, asigură scu!pturei lui Fidias. admiraţiunea tu- turor timpurilor, E ae 
. Statua Atenei Partenos. şi a lui Zeus au “ajuns a 
fi. admirațe chiar de greci cu un. adevărat cult, .a- 
prâpe ca 'nisce minuni, - | 
„După geniul lui. Fidias. s'a creat statua Venerei de 

a



Melos. „Acâsta presintă o inălțare” seri6să, apr6ps 
- severă Zina nu e. devenită femee pământână... For: 
mele ei, de Şi frumâse, totuși presintă âcel ceva re- 
spectabil,: care e adevărata espresiune a; divinului.& 

„Statua colosală a Herei în templul! din Argos; de 
Policlet, presintă o neapropiabilă sublimitate divină; 
trăsăturile - ei sunt severe și puternice; părul undu- 
lant îi infrumuseţâză faţa 'cu dulce suavitate. Privi- 
rea :e mare; volupt6să, :totuși arată şi severitatea zei. 
ței, care scii a domina chiar și simţul lui Zeus, şi: 
a cărei ființă sufletâscă își are .redăcinile in sancti- 
tatea căsătoriei,“ : 

Eseroijii. Ce efect ne-ar face o statuă n&gră, roşă, ver- de? Dar una de 100 metri inălțime? Dar de 0.10 'm., de „0.01 metru ? Dar una de mărimea naturală & omului, ânsă cu capul de 2, de 3, ete. ori mai mare, mai mic ?.. ori nu- 
mai cu gâtul mai lung, mai scurt, mai subțire... etc,?.. - e 

„Grecii antici au adus și arta picturei, adecă po- 
esia pictorâscă la'0 insemuată trâptă de perfecţiune, 
- Ei au avut mare: înțelegere: pentru. coordonară şi 
composiţie, o neimitabi!ă fineță in desemu, un esco- 
lent ritm în linii. N a 

„» Pictura lor decorativă arată fină armonie, bogată 
gradație, și gingașe contopire a colorilor, Ea are 
chiar şi adâncimea, și intimitatea espresiunii. | 
„ Pictorii” greci au: desvoltat viaţă prin colori, au
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compus cu gingășie formele corpului, prin lumină Şi 
umbră, prin fină aplicare de .clar-obscur. In tablou= 
rile lor ânsă a lipsit. perspectiva, şi prin urmare a- 
dâncimea „perspectivică. . Ele au remas -mai mult in. 
caracter : plastic, adecă. au modelat formele mai 
complet, tote ca apr6ps de spectator, : : 

Cleantes a lucrat mai ântăi din toți cu conturele 
umbrite, Ecfantos mai ântăi în mod monochromatic, 
adecă in câte o singură colsre; Eumaros a fost cel 
Antăi, care a infăţoșat figurile bărbătesci in colori. 
mai inchise, decât; pe figurile femeesci. 
„Zeuzis a fost activ in Efes. Figurile lui represintă 

gingaşe suavitate, graţie feminină, şi viie ospresiune. | 
„Parrhasius. se ingriji, cu drept cuvânt, .de propor--: 

ţiil figurilor, și de espresiunea' caracterelor, El dă- 
du feţei fineță și espresiune, gurei un farmec dulce 
EI observa bine lumina, umbra şi reflecsele, şi for- 
ma, figurile sale ast-fel, ca să deştepte adânci emo- 
iuni psichologice, adecă elemente de poesie. 

Timantes escela,. prin puterea, invențiunii, adecă a- 
crâaţiunii de forme n6uă, prin profunditatea. Şi in- 
semnătatea concepțiunii sufletesci. 
 Apelles sciă a da opurilor lui o. perfectă suavitate' E 

și gingășie, 

Alexandru. cel-Mare adiniza pozizetul seu 1 făcut de. 
Apelles,
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i- Grecii antici au: ajuns lao inaltă. perfâcţiuno: și in „arta poesiei,. adecă: in: arta; poetică pur: verbălă. i 
“Cei mai: eminenți. poeţi in' acâstă ramură au! fosti: iai poesie lirică; Pindar,. Anacreon. Safo, şi alţii, in cea: epică, „Homer, in cea dramatică. Sofocle, Euripide, Eschil şi alți 

DI. Arta, la Romani 

Ia arhitectura, romanii au luat de la Etrusci forma, doltei, şi: au' desvoltăt din ea, şi din. are in general un intreg sistem de. forme arhitectonice, 
„Bi au: compus planuri măreţe, seri 636, in combi: națiuni felurite, pentru a corespunde; la, interese mul: tiple, mai: mult practice. . Ti dădură zidarilor' lor” o soliditate. nodistructibilă.. Văgând acâsta privitorul; i se deşteptă, plăcuta; idee de. siguranță; şi durabilitate; ânsă și Gre-care: simţ. câ! zidirilo: sunt cama gredie. 
Ei adoptarii de la: greci cotânele; redicară arcurile. peste ele; și prin acâsta provocară idea, că zidirile: sunt mai uș6re, mai! vioi, și ast-fel mai frumâse; 
O boltă: prelungită numită Dolta- tonă, fără razim puternic, nu presintă, soliditate mecanică, și totodată - deştăptă in privitor. idea despre nesiguranţă. Acesta e o emoțiune agitată, turburaţă, şi Brovocă neplăcere. Deci, arhitecţii adauseră, la bolta- tonă ziduri asi- gutătâre. Prin ele Btabiliră soliditatea mocanică, și
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durabilitatea; și deșteptară: în privitori idea dăspre 
_6aş: ânsă  prin- acâsta se. deștâpiă in ei şi: idea de- 
spre 'siguranța zidirilor, producând ast-fel o-emoţiune 
estetică: netuiburată; câre ânsă e intru. cât-va cam 
grebie: | | 

" Bolta-tonă ânsă presintă. ua aspect; şi:pr6 simplu: 
Arhitecţii au incrucişaţ ps un plan: pătrat. câte dâuă 
bolte-tone; in unghiu drept, și ast-fel au construit: 

„așa numita Dolta-cruce. Ea presinta: soliditate,. fără . 
„ îngreuere,. şi totodată o: mai mare bogăţie” şi varie- 

tate: de forme, in o completă armonie.. Varietatea an 
fi și mei mare, mai vibie, când boltele-toue: star 'tăi& 

"oblic, formând: unghiuri ascuțite și. obtuse. 
Pe bază circulară şi păreți asemenea circulari, ro- 

 manii redicară un; semiglob deșert, numindu-l cupolă; 
deasupra nişelor iustalară: semicupole, (ca: secțiunea: 
lor verticală); adoptând col6nele, le modificară, com- 
binând! capitelui. corintic cu cel ionic; pe acesta îl! 
numiră, apoi capitel-, composita.« -- . a 
"Prin ajutorul puternic: al: boltalor, ei își “putură 

permite a, redica zidiri frte inalte, formând. şi câte: 
trei: etaje: sau: rânduri suprapuse, Rândul de jos.îl 
făcură cu col6ne dorice, ca mai solide; :al doile: cui. 
colâne ionice, şi al treile. in .col6ne corintice, NE 

Pentru înălțimi: mai mari, pe 0 colonadă redicară; 
âncă şi "o':semicolonadă, numită: Attica, ai 

-
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„Ușor se observă ânsă, că părțile arbhitecturei „ro- 
mane“ nu:stau intr'o aşa de strictă legătură orga- 
nică, precum sunt elementele arhitecturei grece. .. 
Ca esemp!e - putem cita „Basilica,- adecă o specie 
"de palat, servind ca bursă și ca. palat de justiţie; 

” teatrul lui Scaurus pentru. 80,000 spectatori; teatrul 
lui Pompeiu, in pâtră; amfiteatrul lui - Cesar, “Basilica 

- Iulia; Panteonul .lui Agrippa, teatrul lui Marcellus;. 
Mausoleul lui August; Colosseul lui. Vespasian, pen-— 
„ru 800,000 spectatori; apoi: termele lui Titus, tem-. 
plul lui Vespasian, -arcul lui Titus, forul lui Traian, . 
de Apolodor, „in mijloc cu Basilica Ulpia; Mauso-. 
leul lui Adrian, columna lui Traian, și altele. 

" Eiserciţii.—Să se facă, comparațiune intre emoţiunile, ce: 
pâte provoca, arhitectura romană și cea grâcă.—Care pâte de- 

_ştepta mai plăcute impresiuni curat optice ?—Care pâte de- 
„ştepta, mai preţi6se emoţiuni: poetice ?—Care ce calități pre=.. 
sintă din punctul de vedere al solidităţii, şi al utilității ? 

Romanii practicară, şi sculptura in o măsură forte 
„mare. În Roma se formă chiâr o așa numită „nuă 
şcOlă attică€, . . : o 

„Sub Cesar și August culminâ maiestria lor sculp- 
turală. . o Se 

„___ Btatuele lor presintă mari calităţi de frumuseță.” 
Ânsă, pe când figurile lui . Fidias ne » farmecă.: prin 
naiva şi sincera, lor simplicitate, şi ne prov6că cea.
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| “mai intimă sinpatie,. statue roraiiior in “general, 
au aspectul | cva, cam căutat, cam calculat, miiestrit; 
"unele au chiar” aspectul teatral, prin. care, de şi ne 
impăn, totuşi nu sunt în. stare” de: a ne inspiră, o in- 
„timă și căldurâs să simpatie, ci numai respeet. 

„: “Aci se pot, cita: Venus Iedicea din. Floreni, de 
Cleomenes —Horcule „Farnesianul de Gilicon,. În, Nea- 
poli,— Torso al lui Hercule din, Belvedere, de „Apollo- 

„nioz,— Gladiator ul Borghese, de Agasias, — 4pollo. din 
„Belvedere, Și altele. pie e 

Afară de asemene statue de gen idealiste, roma- 
nii au făcut un număr. colosal de:portrete in sculp- : 
tură; ast-fel este statua, lui August, „a Agripinei, a 
ui Traian, etc. ete. .. ID e A 

“Sculptură în relief au făcut in un forta mate nu- 
"măr. Pe cele 31 blocuri de. marmură, din: cari-e 'com- 
-pusă Columna lui Traian, Apolodor : 'a' săpat 2500 
figuri, tâte in forme clare; in atitudini: mişcate, - vi- 
6ie. Grupele sunt formate ca “perspectivic, adecă u- 
nele sunt ca fiind mai depărtate, iiar altele mai -a- 
“prâpe de spectatori. ' . iu Dai 

'Pe acâstă columnă sunt săpate uraittdiel bguri şi 
“scene “principale: Sri 

D6u5 Victorii, ținând cartela! inseripţiunii tura - 
nuleţe; —foneţionari romani ; barce: incărcate cu cor. 
turi şi buţi; — Datărea ; — armata romană trecând 

7
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” peste un poă de lentri;— călăreţi; — consiliu de res. 
ă boiu; ;— saerifoia un 's0l;; — -coinandant ține un dis- 
curs; cohstioţia: unei taberă întărite cu Șanț; —'spion: 
dac condus dibaîntea lui Traian; ;— construoție, de ta- 
“bără;— călăreți armată romănă in marș; luptă;- — 

„_ arderea unui săt ;— trecere ! peste un iu; ținerea u unui. 
"discurg ;— soli daci; ;—prădarea! unei! „cetăţi; j— captive 
— cavalerie dacă trecând" peste un ria „armata dacă. 
atacând: tabăra romană ; ;—-port; — debarearăi i<"Gavale-.. 
rio romană inimici în fugă; ;—luptă;— daci. suplicanți; 
—tabiră romană; ;— captivi; —răviţi;—ârzăata. în DArș.. 
"spion dac; maşină, de: răsboiu; — luptă; — armata, 
dacă în fugă; - ţinerăa unui: discurs;— captivi; —ină- 
părţire : de. recompense;—dici chinuind ș pe captivi rO- 
mani; - imbareari ; — debarca re; ;— trecere peste un pod;. 
„tabără intărită, — Traian 'ținâud un. discurs cătră 
„ostașii: sei; — romani tăind” copaci; — Bacrificiu;— ţine- 
„Tea unui: discurs;—armata, in mars; — romani tăind. 

. copaci, „și aprindând. un sat; - Traian trecând. peste - 
-un pod; — armata dacă in. munţi; —arderea unui sat; 
„— construcția „unei tabere : intărita.. cu șanțuri; sol. 
dac; ;—fargâne; — tabără; — Traian, comandând la.o lup- 

tă; — - cavalerie. maură; — fuga armatei, daos; —.con-: 
strucția unei tabere;—'soli; raașini de resboiu; —luptă; 
„daci tăind . „copaci; —luptă; - tabăra romană;—s aţie 
_.pe, malul unui riu; —- Decebal in genunchi; Vinerea „unui i discurs; ——Viotoria, între două trofee. —Port; e9 
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răbii; — Traian sosind; — Traian plecând;— sacrificiu; port; -— cetate intărită;— cavalerie, romană; —.duci su- plicanți; — sacrificiu; -ali-ți tăivd; copaci;— armata da- 
că in. fugă;— cetate dacă; - dacii atacând, tabăra ro- 

” manâ;-—sacrificiu;—pod -peste:Dunăre;— cetate roma= 
nă;— Traian primind o soiie; = armata romană, tre- „când peste un pod; — cavalerie; — tabără; —sacrificiu;— 
ținerea unui discurs;—tabără; —urmata în Mars;—aue 
csiliari romasi;—scerători;— șanțuri „dace ;—luptă;— 
tabăra romană; —un principe dac sup'icant dinaintea lui Traian;—daci aprivil6ud o cetate;—daci otrăvin= 
du-să; —armata dacă in fugă; — suplicanţi. la Traian; — - 
ostași romani. ducând: saci cu griu;— Traiun aclamat “de: cătră „rmată; — tabără; —prinţi daci. 'suplicanţi la 
Traian; —trecerea unui. riu; —daci incunjnrând o ta- 
bâră romană; — dacii bătuţi; - “ținerea unui discurs; — - u . . . . . 1. a u , 
pradă;—principi. daci in consiliu; -.soli;—luptă de ca- 

„valerie; —captivi;—tab&ra „romană; —capul Ini Decebal “adus la Traianj;—captivi;—laptă; — romanii aprind g- 
rașul . Sarmis-kgetusa;—ete,*) SI 

EESR Francesii au Scos o copie a columnei in mărimea naturală, Ea se -ată, reprodusă pe .220 planse colorate, in: Paris, la ministerul "de resbul, de instrucţiune, de lucrări publice, de comerciu, la.bi- bliotecele :. Sorboane, Mazarine, Ste-Geneviâve, și în Madrid, la “acâdemia istorică, in Viena, la muzeul de anticităţi, in Turin, la . muzeul de auticităţi, în Pesta, . la 'muzeul naţional, în Londra, la | biblioteca muzeului, în Stockhohm, la şeGla. de arte;—la uni. versitățile. din GâLtiugen, HOnigsberg, Bonn, Moscva, at, Pe:
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" Eserciţii.: Pentru ce scopuri au: putut: servi la ro- 

mani: statuele „zeilori ? “Dar :statusle: con- 
"“ sulilor, ale împăraţilor, eroilor, artiştilor ? 
Ce -rol şi 'destinațiune are. stâtua istorică ? 
"Dar statua, :care e portretul unei pers6ne 
necunoscute: de -pnblicul mare?—Ce specii 
de: material estetic .deştâptă statua ?—Ce e- 
fect ar produca o statnă peifectă ini. forme, 

"dar care ar fi lucrată ini material „uşor dis- 
solubil ori distructibil, cum in câră, in gh6- 

“ță, zăhar, sare, carton, ete.?—Când statua 
ar: fi de 2, 3,... 10 ori maiinaltă, ori mai 
J5să?—f, egal, în ori-ce: ge vom redica o 
statuă 2—Când voim să rădicăm'o statuă la 
o inălțime forte mare, în co mărime trebue 

„să o facem? — Or6 in asemene cas trebue 
să esecutăm şi părticelele: mici cu: ;comple- 
tă precjsiune ?. 

Pictura au imprumutat-o romanii dela greci. 
Ei lucrară in fresco, adecă pe fund umed âncă,; 
- apoi lucrară şi cu colori cleiâse pe fund uscat, au 

  

tersburg, Viena, Heidelberg, Praga, Varşovia.: Strassburg, Miin= 
chen, Upsala,—Bucuresci, şi Iaşi —apoi la diferite biblioteci in 
Berliv, I.issabon, Wiesbaden, - Darmstadt, Gotha, Copenhaga, 

- Newyork, ete. 

Am pus acestă notiță, find că pentru noi acea columnă e 
"de multiplu şi mare interes.
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Iucrat şi în mozaic, adică aşeză: .d mici corpuri cu 
propriile lor: colori.;:: “Psemplu: „Lupta, lui - Alexindru: 
cu: Dariu, ete. i:-;. i i; IRI - 

„. Romanii : cultivară. şi: poesia. „verbală. : 

Cei mai insemnați poeţi” au fost la; 'romani: in po- 
esiă lirică Horaţiu, "Ovidiu, :și alţii ;; in cea: epică Vir 

% 

o. p 

-p. 

gil; ete. iar'in-cea; dramatică ! Plaut şi: Terenţit, ete. ” 
„Ei asemene cultivără și arta: muzicei, "ti i ni a 

După stilul: „roinanic&, planul bisericei':era.0 cru=.: 
ce.: De''la-'seculul al: 11-lea, coporişul se făcu-in boli: 
tă; pentru susținerea ei, se redicară proptele ' este- 
rire,: şi: stâlpi. masivi, colâne' cuprinse. in: .păreți, al- 

- 

ternând. cu. col6ne isolate.. Se aplicară cornişe pen-' 
tru. depărtarea. apei. de pidie, : Fereştile . erau arcate, 
adese:ori 'ingemânate. .. pe ti 

In interiorul : bisericei 'se forma' un pasaj impreju- 
rul! navei: centrale;: pentru a se put6 face procesiuni. 
La: mijloc se:redica un'turn' inalt. Forma capitelu-" 
rilor” varia după“ fantasia arhitecților. : .-: + 

Totalul bisericei avea un aspect solid, greoiu, stim, 
intunecat ; apăsat. ” ” n 

  

, . PI n . ee ar Roza pg aa ! :. 
SD E ia i tat?
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tisdă şi” agervire- îşi. indreptau! cugstarea : spră! su-. 
pranatural, se perdeau in visuri și sentimente imisti- 
ce, se ocupau cu deşerte âbstrazții, mai'înult verbală. 

“Prin artă, se-siliau a „simboliza *.. idei. cj 
" Lafăţoşau forme; fica geometrice, contr aste lovitre,. 

forme imobile; nenaturale;. nemotivate, „ eonfuse, stra-... 
nie, fără unitatea, care dă. claritate. : ! 

Mulţi arhitecţi formau frontâne rupte, ieşiri neu- 
tile la faţade, torme conturnate; micstilinie, detailuri 
tăiete fără: motiv, redicări undulate ; apoi : imbrăcau 
zidirile cu figuri . necorespundătâre,. zise. „ornamente,. 
Părasitet, e msi, 

„ Bserciţii. Prin: forniele cele confuse; şi! emotivată! 
căt râbiuri: de- mişcări erau 'ătinse ini mâoă: 
nsplăcut, riiimai sensul visual, ori! şi: Grecari:: 
idei ?. O fațads, care, privită de aprâe;se a! 

„rată incărcată, 6re tot aşă se va arăta, gi când - 
o:vom privi de la o distanță indoită, —in=.. 

"decită.:2 Ca efect ar face o.casă cu totul 
n6gră ? Dar una cu totul roșe .ca sângele ? 

. . "e . + . “e . . . . . . * 3 . | 

Deşteptându-se dorinţa, de a râdica biserici in. 0 
formă, prin care să “îna!țe sufetul privitorului i inspre 
ceriu. cât. se pâte':mai. mult, s'au format „arcurile .ră- 
zămate unul de altul, dând forma ogivală; care pre- 

s
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“sl î2 sis OsATi oi tut cari Duirrorgli chir mai sintă o mai mică presiune de cât arcul unic „cu Bia | 

centru; şi ast- fel permite a se rodica bisericile Și 
DT li, , turnurile” la” inălțizai fete. mari, DD DDD cai ati ÎI Le Olea ass aia tata 

: „Pentru. siguranță, se „aplicară, arcuri, contra-forturi , 
şi colâne sprijinitGre, mănuncho de colonete, supţiri, 
numite „nervure, parte isolate, parte cuprinse, in pă- 
zeji. Ast- fel, "t6te „părțile concură, la un scop, în „aică 
riguros. “ Să - 

  

Pișerici dn, acest s stil,. numit cina și tt Sau 
rodicat „fârte. multe, ă Rheicas, con, „Paris, St. 
Qaentia, ( “Chaiteeă. Acoiină, Beau, Stracburg, Colo- 
via, Viena, Lobără, Toledo; ŞI niulte dltelă, i in „Franţa, 
Italia, Anglia, Germania; ete, 

viel ni il pă : 

a pie IV. Renaseerea,,.. Ş 

şa 

  

ierti Ea Pi a it aaa mia fi e „După, o, indelungat retăcire, eta, a icoput a se 
DIR RR renaseț, 

o în ori vi bă Li 

Studiând. liberi filosofia, adetătată, “artiști « se urale. | | 
nară, i. relativ la zolui „artei... 

i a 5) 

ri 

2" O pi 
In loc, de asimboliza “abstracţiani, şi “confasiuni . 

“mitice, cari lasă, ; pre, spoctator. rece, ei, repreșentară 
forme ; iinteresante,. ;simple, dar naturale, armonice, 0- 
ziginale, „și. libere, cotit, | cita oii iei e 

«Planurile şi măsurile le ficură, mai „simple și "mai 
nobile. . |
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'Trebuinţele devenind mai măreţe, Provocară și pla-. 
nuri mărcțe.. ii iai 

E i e i Ci 

Ps fațade, etajele 16. despărțiră, mai clar, „decăt 
mai nainte; ferestrele + și portalele. le cadrată că ai 
visii antice; și 19" incorohară - ca 'iutablamentă'! „pro- 
porționale: E ital a 

„Arhitectul. “Br unellescți începă renascerea, “ arhiteo- 
turei. EL intră alte lucrări, a completati cupola cate-. 

„dralei din Florenţa, | . 

"Palladio,. avu “gust “tâţiozal, și esecuţici pură; 'el com- 
piuse forme și 'detailuri organizate strict Jogie și curat, - 

EI, redică bisericile SA Ioan de, Lateran, St, “Geor-., 
ge-Maggiore, Redentore' în Veneţia, iar În „ Vicenţa, 
patria lui, teatrul olimpic. a 

Renascerea completă a" ârhitecturei o intemeă Bra- 

manie, dând opurilor sale infăţoșare limpede şi măreţă, 

Ei 'creâ astfel palatul “Cancelaria: din Roma, cu 

o singură puternică fațadă, in proporții nobile, * şi i 

disttibuţie armonică, zaulpimindu- se ci - “profilul : 'cel 

mai modest, care cu atâta e mâi “plăcut. "Cubtea, : azi. 

cestni : palat are. galerii: de-col6ne iin. trei etaje. ;! 

Bafarl cică pălatul” Pândolfini i in Florenţa, EL pen-: 

tru ântăia '6ră “incadra ferestielă cu: pilastri ori 'co-:. 

l6ne, cu intablamente triunghiulare ori: aroute; "îi: 

  

“Aichelanielo- Buonarroti nu se ocupa: mimuţioi de 
era
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detailurile opurilor, ci forma mai mult numai i, planul 
total: in mod “grandios, i ai id 

EI, iritre altele, lueră;: la forinarea Gapitălului in 
Roma, și. la biserica st Petru din “Roma. ! 
Acâstă biserică erai in lacrâră do demult; lucra- 

seră. la dinsa Brâmănti, Bafuei, și Peruzzi. 
vzt 

Dichelangelo fi “Bica mai multe părţi, și pe urmă 
îi creă grandidsa, cupolă, surpripgonă lumea cu pu- 
ternicia planului seu. . Ea . 
După. mOrtea, lui, esecutară + restul d părţi alți ar- 

hitecţi,; „ânsă, „după, „planurile, La modelul . „creat de 
dinsul., a Poe aia a ae ia 

Acâstă biserică « e forte mare ; ânsă  grandiositatea 
ei nu se arătă uşor, mai ales'in îsterior, căci părţi i 
le ei: secundare, Bird şi ele grandi6se, inapedecă-” pe 
privitor de: a-i! simţi! dintr Gdată totală: ei măreție u- - 

„nitară. Ba faţada ei nu presintăelaritate nici măre- 
ție ;: dar acopere . “şi impedecă i ivirea. „părților. celor. 
măreție... ie Rita a az - 

Tacepend a, privi: biserica : din- o ;depărtara, cu cât: 
te 'apropii:de ea,:.cu âtâta: pierdi „din vedere” mări=:: 
mea. cupolei. ati pi ivi 

In interior - - massivii pilastri. "groși fac :efectul. de ” 
greoiu, 'apăsători Ansă plânul mobil. a] părţilor prin- 

| cipale, proporţiile măreţe, și torentul de lumină, tâte 
aceste impreună” fa efect: de: sublimă solemnitate. ' 
iri E pi 

n ce
 e
m
a
 a

 
a 

aa
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Ret bateau Situl iar Butot în cler “0 ulii loie. 
Eserciţii. Dacă am reproduce biserica. Sântu, Petru . 

n mărime, ;X9dusă |de. :40, de, 100,.de eri, 

renţă a ar g intre efectul, co. ar m produce, p- 
tanci, și, între efectul, „6 produc în mâri- 

_ mă. sa actuală —Ș ar put, esercita efectul 
“seu complet o zidire, câte n? mar f desbrisă, 
decât pri cifră ?—Cofapărtind uh Gaita, | 

de 100 metri inălțizae, ŞI. 1000 metri lun- 
gin orizontală, cu 'vnul de 100' metri lu 
gima orizontală, Gu 1000 metri” ibălțime,- 
care ar face efect estetic mai considerabil? 

"eg ie li ai Da O a Date La ro 
„Precum | in n arhitectură, așa Şi in Sculptură, toţ ita-:. 

liapii au. început, a, forma opuri in: forme, mai națu- . 
rale, „eu viaţă, mai. „liberă, cu. espresiune: mai, clară. 
„Inceputul îl. făcu. Ghiberti „i alţii. |, pi, 

“Michelaiigrlo: formă: opuri ; de cea -mpi „mare in-i- 
semnătate. EI căuta a „esprima“ -prin statuele; sale :: 
câte o idee;.un „cuprins.“ Amiritira: din -opurile sale 
in sculptură :pa urinăf6rsle:  Madonna,.in biserica :St;..: 
Petru in Roma, statua lui David; „apoi Moisi, -: care : 
deșiâptă,, idea .de putere activă, ;;.: „sai 0 tuia ni 

„Pe: lângă, aceste, Crist, inviind; dus, monumente, 
ale, lui, (Giuliano, ;Și Lorenzo, de, Medici, cu orrete, pi 
statu; simbolice; Adonis, Broţus, şi. altele.. ta 

Renascerea picturei 'o pregătiră Cizaabue, Giotto, 
a.
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Fra. Giovanni, şi o. , inaintară,  Nosgceio, şi. alţii com-, 
punând tablouri,. in, cari figurile. semănau cu cele din 
viața . reală,. cu „mişcările libere, i 

, 

* 

Filippirio-Lippi şi mulți: alţii, in secului. al a, și 
15.: radicară pictura. la: un-inalt nivel. Se formară 
mâi multe centre de: activitate: pictorâscă,. precum ;. 
sola toscană, gc6la paduană, venețiană, »umbrică, 
romană, napolitană, etc. 

? a ui | dpi ară „Leonardo da Vinci creă i in Gina cea, de tainăe vin 
op "nemuritor. ia | 

AVichelangelo- Buonarroiti € Caii ada): â toat unul 
dia „cei, mai mari pictori, e cau eo aa 
EL compuse forte. multe opuri,- prin. „cari destâptă 

în privitor idei măreţe, sentimente adânci, „puterniee, . 
EI dâdu figurilor sale forme de « o , mișcare indrăzn6- 
+, ifposantăi i ia aaa 

Din multele sale tab'ouri vom' aminti pe următâ: 
rele? Genesa, profeţi şi sibile ;. șerpele . de aramă; 
Goliat; : Iudită ; Estera;  judecătă cea'.deipe :urmă: 

| convertirea lui Pavel, crucifidarea lui Petru; Leda... 

“Rafael Santi, (1483 —1520), :creâ după un stil pro- 
priu al seu nemuritâre'opuri de pictură: Ele! strălu-. 
cesc prin claritate, adâncime, căldură -de : 'sentimente, .. 
ce deșteptă:in privitori; figuri. mărețe;; mhișcate nobil -- 

şi cu putere, in mod natural, „totdeauna liber. şi clar.. 
Din opurile lui vom aminti aci pe următ&rele :
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Logodna; Crist in glorie; Sfânta Familie; aș.zarea in 
mormânt ;! liberarea lui Petru;; ; Attila; incendiul; lup- 
ta “lui Constantin: cu! “Masentiu; protetul: Isaia; Sapt 
le; triumfal Galateei; Sânta Cecilia; Sântul Mihaiu; 
Sânta'Margateta ; Sântul Ioan ; purtarea . crucii ; schira- 
barea:la- faţă; și. vr'o cinci-zeci de -,, Madone*: minu-" - 
nate,;: din 'cari „Madonna: Sixtina, și altele e deşteptă, 
adevărată: adroitaţiune, .- ta 

i 

„Rafael a creat „Hpul clașie al Feciârei prin per- 
tecția frumuseţei | comună, “prin contrariul absolut al 
frumuseţei, pe care Vinci o căuta in distinețiunea, ti-” 
pului, și raritatea cspresiunii. Rafael îi atribue un. 
caracter de serenitate cu totul omenâscă, o“ sănătate” 
aprâpe! 'junoniană. “Madonna 'della - sedid- va : vremână 
tot- deâuna! „ăcâdemiat divinității femeei, E a 

e . zur ri 

„Michelangelo e “pictorul bibliei, Rafael. g. pictorul 
evangeliei.* în eter 

” 

HPI i 

Afară de' aceștia, au rai escelat in pictură Tiziari, . 
Correggio, gi: mulţi. alţii; 4 asi 'gurând Italiei un :mare 
merit in cultură Omenimii, et i tt 

„După acești: mări. artişti, “nici arhitecţii, . ici :sculp- 
torii, .nici pictorii''nu nai: 'produseră, .opuri;;de val6- ; 
rea celor: amintite; ba “mulți dintr'înşii. se retăciră cu... 
totul, căutând: forme esagerate, estravagânte,: forme . 
fără 'naturalitate,':turburate.. . . i, i: tii 
pe ui RI ; : Ă i pp re pe ie - i o , pi aa at aut,
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"cu viața reală; deşteptând dusă idei și sentimente 
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, V,. „Arta modernă, 

In: nordul Europei; pictorul Hubert van 2 he imce- 
pu o n6uă direcţiune in “arta picturei. EL nă. şi pro- 
puse a forma opurile sale -in “stilul formelor distinse, 
măreţe, inobilate; ci, din: contra, "le forma. in' direc. 
țiunea strict nafuralistică,. udecă, în mod asemănător 

intime, căldurâse, interesante, 

In direcţiunea lui urmară numeroși pictori din Ţe- 
rile- -de-Jos, şi alții. 

"Unii compuseră scene! din viaţă, numindu- şi spe- 
ca de motive „genret, alții represintară; părți din 
czea ce se: vede pe suprafața pământului, numindu-le . 
„peisaje“; aceştia se numesc peisajişti. 

Unii esecută mai des portrete, şi se numesc „por- 
„tretişti e. 

În spec: tal Rembrandt făcu insemnate efecte, apli- 
când mari contraste de lumină Şi obscuritate, sau - 
aşa numitul clar-obscur, | 

Uoul 'din tablourile sale cele mai celebre este 
„Veghea“ sau, „Ronda.*) 

Cu timpul, in tâte ramurilg artei tot; mai i eopres 
Be pronunţa divergența intre direațiunea idealistă, şi 
intre cea „naturalistă.& 

- Cu cât civilisaţiunea se respândi i in mai îmulte ra- 
muri, cu atâta mai mult Omenii simţiră necesitatea
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de a fi mișcați, prin artă, in măsuri mii multiple, 
și mai variate. : Sufletul mulțimii "ceră, ca arta să-l 
misce în mâi multe direcțiuni; şi ast-fel nu :se'pută 
mulțumi cu emoțiunile, ce-i procurară opurile. idea- 
listice, fiind-că pentru gustarea acestora se cere. -și 
Gre-care muncă mai. consid+rabilă din: partea gustă- 
torilor. 

„Ce e drept, molţi artişti £ au alunecă la csngeraţi- 
uni, in amend6uă direcţiunile, 

“ mari, alegerca lucrurilor, i anețanea lor, rectifi- 
carea lor. Mai curend absolutul, decât relativul, 
Corpul omenesc fa prototipul mai al tuturor forme- 
lor. Natura le servi numai drept cadru, aprâpe per- 
maneat, uniform. Onuuul era totul... statură complet 
frumâsă, față frumâsă „—ca să fe mai suveran în TO 
lul, ce juca.— In stilul” olandez, fie-care obiect iși are 
interesul seu.  Adese-ori, tablourile de, acest stil nu 
"cuprind nici o fiuţă omenâscă.  Acâsta este pictura. 
cetăţânului,: a mulțimiii înuncitâre, a— ori-cui, Ea co--. 
pi6ză viața, așa cum este;  devisa ei este: a au in-- 
fruniuseţă, a nu innobila.ă | 

Arhitecţii moderni au a satisfaca diverse necesităţi 
materiale ;. și de” aceea le vine” atât: de grev, a găsi 

forma: curat: estetică, “in care să pâtă imb: ăca. “zidi- 
rile lor in mod strict organic, adecă a găsi adevă- 

- De Ri ” ratul stil modern.
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Unii adoptă câte un stil anterior, cum stilul grec, 
ogival, etc.; ânsă' acestei stiluri: na mâi au 'moţivarea 

lor reală! în: trebuințele modernă; in: "cât; le: remâne 
numai efectul” “formal, „fără legătură : zăai adăiică cu 
realitatea: vieței iGstrer ii 0 i i d 
“Alții 'modifcă 'stilurile anteriGre,; 'spre a le: „adap- 

ta“ la trebuințele nâstre. Prin acâsta, ei-sacrifică 
efectul estetic, spre a'servi scopurilor reale. 
„Stilul “modern :'se' va găsi atunci, când dintr'un 
principiu unitar se -va desvolta o formă, sub -care 
zidirea să corespundă, scopului seu real: practic, 

- In sculptură şi pictură, direcţiunea idealistă riva- 
lis6ză cu cea naturalistă, 

Ramurile principale ale sculpturei sunt următârele: 
| monumentale, grupe Și statue singuratice, staue călare, 

şi pedestrn, idealuri simbolica, religiGse ŞI, profane, por- 
trete, istorice, și; cetățănești, —in "dimensiuni mărite, 

în mărime. naturală, redusă, și mică, Qisă. „miniatură 
—neredicată s sau jos-reliet, dis bas- velief, nult-relief;- — meilali6ng:; i— aplicată in” industrie. * 

Speciile principaie ale -pioturei sunt următ6rele : . 
tablouri monumentale, „religi6se, ideale, simbolice 
istorice, resboinice, marine, geare, adecă scene din vi- 

aţa simplă, portrete, peisaje, animale, flori, natură 
mârtă, —strict artistice, decorative , gobelin, :udecă fe- 
sute, mozaic, adecă așezate din mi-i. corpuri cu co> 
lorile lor na'urale, aplicate in industrie, etc. etc. 

o
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a
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a
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Atât i in sculptură; cât. şi. in. pictură, s se pot repre- 
- senta infăţoșări, cari să, ne deștepte emoţiuni serise 
„Plăcute şi jelnice,. cât Ri, emoțiuni umoristice, comice, 
burlesci, sau agalnice, bizare fantustiee, i. carica- Ş 1. = ParIC turi, adecă figuri in forme esagerate,. pentru umor şi 

: satiră, A Pa pie 

o _ 

Precum in: seniptură şi. piotară,; astfal Sau format şi în muzică și poesie; id6ă -direcţiuni principale, a-. decă una id; «alistă, și alta: naturalistă.. 
Altă distincţiane este în direețiune e ciasică, Și 70- 

"mantică. da | 
„Clasic“ este un op, când el conţine calităţile ca ce- 

1 mai obiective; de val6rea, cea mai generală; de es. 
” dramele lui Shakespeare, ete.; din contra,  opul se 
" carăcterisâză de „romantic“, "când autorul l-a format 
„în Gre-care formă particulară, individuală chiar; de 

es. multe opuri “de ale marelui Victor Hugo, multe "epopes modern in „Prosă, numite romanuri, ete, _



  

iii i. 0. n v Li iz 

consiterat: din: punct de vedere. estetie. 
“In mijlocul: naturei;; : forma şi calităţile pers6nei. 0- 

menesci presintă un: obiect de: artă in, «mai '! multe 
sensuri, : 

aspri Starea lui verticală, formele corpului seu, ;organi- „Sațiunea, | şi, capacităţile lui, Varietatea . ftuturor,, ace- “stora. după secs „etăţi,. ŞI alte . „cațegrorii „—aceste con- sideraţiuni fac ca; omul: să presinte infinite “sorginți | “de, motive estetice, 'pentru. vedere, aud, şi. mișcare, Ă Multiplele şi variatele sale. calități. şi, lucrări, inte= lectvale, morale, și estetice dau un nemărginit câmp 
a "de motive ideale, postice.. Aa a Sculptorul şi pictorul îi reprezintă formele cu în finita lor varietate, deșteptână 1 mişcări vistiala;, “poe- Ă tul-sculptor: ș şi Postul-pictoi il: represintă. in momente de aibudini, « de mişcări, “de! niimică, gestini” şi acţi- 

TRIER az
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uni, şi ast-fel deșteptă infinită bogăţie de idei şi 
sentimente, adecă de poesie, 

Prin cântare, recitare, declamare, prin luptă ori: - 
balet, prin atitudini, prin mimică, gesturi şi acțiuni, 
omul ne deșteptă infinită bogăţie ȘI varietate de e-: 
moțiuni visunle; acustice, și poetice. 

Acâsta se face in viaţa reală, in momente de „pe- 
„receri“, conversaţiune, iu - „baluri“, in lupte reale, — 
Și diverse” monisuită' 'solemiig ;::d8'altă” pante :se efec- 

“tuo ti după „cpniposiţiaf - poeților, iprin':anuzică, - ro=- 
presentațiune: drămatică, şi alţe. producțiuni. artistice. 

_Dela ce elemente depinde feumasoţa persGnei 0- 
| mmenssci mai mot? i ai ” 

" Dela'calitățile: visiiale, acustice “și Vortice; — anume 
“dela dimensiile 'săle;-de la :col6rai: sa Şi formele sale, 
dela * “proporțiile părților cătră :total, “apoi dula -or- 
ganisăţiuinea “10r, dela: ctatea Şi inteligența omului, ș 

7 dela cârăcterul lui : "moral: gi estetic, i te , 
“ Propor jiile co “puli omeiteșt?). —Înăţimca. inedie, la 

, bărbaţi, in metri 1 600—4, 700; ori, in milimetri : i 
1600-71700; Ja femei: la 1550 milimetri. A 

: Toâad pesaţă: sifră. drepk. termin de Fozaparațiu une, 
9, Ayem: armătârele, proporţii. normale::., i 

Lungimea picidrelor, de sus până jos, la băr- 

  
* Dașă Dr. C. Langer, ete,
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baţi, = LL, adecă itiălțihica totală a corpului (ID) * 11.97 i 
împărţită - prin: l. 97;—ia. temi a -- ȘI a ra 

Circunferența pieptului a 

 Langiiea eplGnei vertebrale— =33 ta aa i 
I tai 

Datu = 25 tt ie pt atei i 
ha ii ba ar pi or BRE Distanţa” diiite a nimeni 

„Ivălţimea pieptul = ei 
, Lungimea „piciorului, dela: eălcâiu. până a :Vârvul 

degoteor = 55 aa 
îi ee -f i iii , 

„Memoini=a SRI e 

„ Tpălțimea siluetei frontale î 

] Distanţa „dintro polăuri = =19. 

, Da braţul Longimea mânei = == 
o ue 

Î 
LD 

_ eolona- vertebr. - IL 
Pg 125 

„Toăimea picior, (dela talpă” până la  lezne) 
I | 

ia ta 

“Lua; gimea gătuluiz= 
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« Femurul = flaierul; “așa dară la bărbaţi —5-ga- 

| II | 
la femei= z : . iai La ati 

Lungimea deschisi: itnrei gurei do zgori lungimea 

ple6pei. 
Lungimea urechiizzde 2 ori lungimea. deschigăturei 

ple6peiZjumătate din înălțimea capului. (calculat de- 

“la canalul urechii până la creştet). | a 

Lungimea nasului —lungimea urechii. pa 

re * Lubgimea truuchiului= z Dei Ie a rai 

“Unghiul facial la un negru 'e de 70. "graduri, la an 

european de 80%, .Ja Apollo de 20, iar la Zeus, in 

statua grâcă, de 100%, tre at tai 

"De ordinar pentru a se considera cineva de „fru- 

most, trebue să intrunâscă,: între alte! e, şi următârele 
; | “condițiuni: | „ | 

Tote părţile corpului. s să aibă forml6 notmale; să 

corespundă rolurilor 'lor, fără esageraţiuni. - SE | 

PleGpele. să fie in “dcelași plan vertical cu fruntea 

şi cu gura, n nasul să fo regulat, iar. lățimea „lui să; fo 

astfel, „ca liniile, ce 'unese unghiurile interidre ale o- 

cehilor” cu Tiarginile înferiâre. ale nasului, ş şi cu col- 

"ţurile gurei. să. fie drepte și paralele, iar nu. diver- 

 gente, buza superidră să nu fie disproporționat da lun- 

„gă; urechile să fie ovale, sus mai rotunde și mai
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largi, nu depărtate. de cap, :şi nu așezate prâ oblio; 
apoi, in general, dimensiile părţilor să nu.fie nepro- 
-porţionate. cu măsurile. medii :sau.. normale. 

- Coldrea feţei,-—(fe albă, roza, bronzată, etc.,)—să 
„fe curată, naturală, moderată, şi: cu tonalităţile co- 
respundătâre. Prin ea trebue să se prevadă. colorile 
naturale ale corpului, cari. nu s6 pot. imita artificial. 

„Faţa albită, ori rumenită, prin mijlce. artificiale es- 
teri6re, . face efect mai . „reșpingător, decât . -0  colâre 
naturală ori câţ de. contusă. 

Ca forme: principale ale feţei urile se. consideră 
următârele :: fruntea fugită. inapoi, + proeminenţa, făl- 
cilor şi a obrajilor, nasul lăţit, cu pr6 mari cur- 

bături,: cu nările : deschise iriainte, :ori -pr6 depărtate: 
una de alta, ochii..prs depărtați unul de altul, des-: 
“chidătura gurei. „pre lungă ; etc. ete. in general, ori- 

ce disproporționalitate, ori nesimetrie. : 

Omul considerat după etate. Copilul diutre 16 
ani .ne deși€ptă, idea |. de nevinovăție, de sinceritate, 

| francheţă,, necundștere.. a pariculelor,. senină veselie, 
incredere in ori-oine; apoi idea, de slăbăciune,. invo- 
când protecţiunea n6stră. El se miră de tâte lucru- 

rile, căci îi sunt. n6u5 tâte Şi îl surprind, se interesâză 
de ele. și le. studiâză, EI. e. lipsit de calcul. Și de fal- 
„gitate; duce o viață in pace, cu sine, in pace. cu totă 

lumea. Copilul nu vre. „nimănui, nici un eu; „crede,
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că se pot face t6te; ei: are nici 6 Siipărare apăsă: 
„târă,; se interes6zăii de tote dn: sinipatie,- tâte:i stint 
prețidse, dir f6t6:'et își :fac6: otâsiuiia: 06 veselia “ne: 
turburată. .. Când. vedem.-un Gâpilăş; ns deşteptămă: a- 

„coste. grupe :de cugete, și :uităm supărările. vieței. 
“ Bărbatat de 30-40 ânt Hi6 deșteptă dez; de: pi- 

„tere şi! calificiiţiurid Iă Xftei *0 o, epătiălitate, cate "pro | 
ș: si . a sii Pi. Ti „VOGă incredere. - i»: iii i 

"Omul bătvâr că tâtă de familie, te. „fhco' Efect 
maiestos, 

a 
"Omul: inteligent, coiversatoriul destevt, poatioj: te- 

sil, umorist;: ne: > inspiră, atracţiuua ș sim: de sigu: 
PANĂ, e DN CE ae 
Omul: necruţător: oradal, probâză, că: are.suflct - 
slab, ctud, degradat; el-rie inspiră repulsiune : şi revoltă, 

it) 

Oniui terhp, mărginit, igniorânf, re: iispiră depte- 
siune; În societatea, liii 'n6 simţita 'ca zugeorăaţi, | 
"Omul eu catăcter Toriitat 16: deştâptă plăcere &ste- 

tică; „cel cu caracterat: rh6tat: ne inspiră şi sinițiatie, 
cel cu carăcter uotioral ie Brovâcă, din coztia, « ai: 
Eiphtie: ce 
 Plăcereă pur 'estătică stă: in fiport drept câtră '6- 

H-igia, Gui cară: daicotedal: se pritie în activitate, Cu 
cât ui ni hicreză cu Sheigie, răi his, cu: ătăta h6 
ptodtice” efect mai înforesânt, ai 

Caracterul heratal nu'se pâte iscunăe EL se trâ-
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-dâză prin espresiunea neconsci ntă a feței, prin. tim- 
brul v6cei, „pri rhâniera de ă vorbi, Şi de'a păși; 
in „gerieral, prin toti infițoșarăă şi coiduita “pârs6nei. 

Caracterul: falş jispiră Topulsiiie, disatst, Și dis 
pret; pe când! dușmanul ftario i inspiră respect, 

Omul” cu "caracter deşert, dar ingăiiităt, ce cară se fori- 
4&ză a poza în „petsână prâțidsă, „aspiră disguist, și 
une-ori milă. : iat 
Ga cu esterioi frumos, dusă liră vioiciiine, "fra 

deşteptare” și agilitate. “poetică, n6 provâcă “deprosi- 
“une şi urit, ori. cât as sgelentă. inteligență Și sciiri 
ţă ăr fi âvând;" i 
„Diri contra. oaia” vioiu, “vesel; postie,: pâto: i ze 

inspire cel râzi 'Tăâră ititores;: “chiar” dăcă di 46 un 
esterior urit; “ba, dâcă d Tiodest; Şi: de: un căracter 
mobil, pât& să viei inspiră: căa!! răai. tiare! atrăcțitin6; 
fiindcă atenția si cugetarea nostră Uşor! se detuvaă 
dela așă, disa uriciing” a feței, şi 6. ociipată în curând 
în mod esclusiv Buitiăi cu calitățile” cele proţi6s0. 
“Voipitorul indică specia s6tititnentoloi pin vâris- 

tatea toriitilor, pri” mhitnică “feţei, pria gesturile jiâi- 
nilor; prin” ătitudiăeă Și mbişcareă corpului” initreg. 
Chiar piin adeleşi serii de cuvinte, proniiâțăndu-le 
după scără întonăţilinilor 3 Şi a ibodalaţiunii vecii, îă- 
zoţite, cu. mimica respectivă caracteristică, putem. in- 
cică o infinită. varietate de. sentimente, j 
„be eseplu, la începutul unui sentiment "de bu 

psi 

  

ie PM Pee
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curie, mai Antăi se „mişcă “buzele, apoi. celelalte or- 
gane. ale vorbirii, respirațiunea, se accelerâză; ser 
produce. „tist, | La, o mai „mare. emoțiuăe' de ve- 
selie, copii, bas in. ; paline,. Gmenii, adulţi își frâcă 
palmele, Crescână veselia şi mai mult, genunchii in= 

„cep a se, bate unul de altul, capul se "plecă inapoi. 
şi inainte, spinarea se rocurbăză inhiontra, 

ca rugare e, „ pronisite, chezalie, congediare, amenin- 
are, cerere, „negare, Tefus, intrebarg, admiraţiune, 
numărare, mărturisire, arătare, căință, temere, rușiue,. 
îndoială, "instruire, ordonare, escitare, asigurare, ete. 
Graenii țin forte. mult, ca. şi, obiectele, ce e: po- 

sea, „să, corespundă scopului frumuseţei cât se pâte 
mai, mult; în special, mobilierul, Şi mai cu samă, îm- 
drăcămintea, = 

Dela un timp însă.  forinele vădute nu msi de- 
ștâptă, considerabile emoțiuni. plăcute; incât, trebue 
să le schimbăra.. Formele, cele n6uă  deştâptă emoți- 
uni nOu5; ceea ce. caus6ză re- -cară plăcere. In acâ-. 
ată epocă, formele anteridre, zise, de, „moda: veche,. 

3 nu mai deştâptă asemâne plăcere ; “de aceea, _6menii: 
tind. a- Și procura in locul lor obiecte. cu "forma de- „moda“ uduă; Și tot; așa mai departe. 

In formele Gbiectelor industriale se consideră pro- 
porțiunile, simetria, şi "ritmul cu era mai mars rig6- 
re, fiind-că neregularitatea lor tiirbară fârte Ușor im- 

"presiunea estetică, şi provâcă imediat durere psichică.. 
——————



 Moralitatea artei. 

Cu cât; omul. se ocupă mai.mult cu: arta, fo ca. 

poet-artist, fe numai: ca: gustător, din ce în ce tot; 
mai mult ii sunt superâue: mijl&celo egoiste, nemo- 
rale,: de a-şi procura „petrecerea“ necesară; căci și-o 
procură prin artă ; şi âncă îşi procură plăceri mult mai 
intense, şi mai sigure.: Prin acâsta se vede dar pre- 

 “servat: 'de conduită: nezmorală, s totodată” e și mai: 
fericit. . -: IN a , 

"De alta parte, cugotarea ŞI : sentimentul omului. de-- 
vin din ce in 'ce tot mai: mult animate de: repulsiu- 

ne, contra viciilor şi. a nemoralităţii. in general;.ele 
sunt, din contra, . tot „mai mult „pătrunse. de cea mai: 
adevărată moralitate, DR ae 
Din aceste imprejurări se , pâte “evalua “importanţa-. 

| deşteptării societăţii pentru cultura artelor. „ 
Acesta este motivul, pentru care: trebue, să se cre-



-eze instituţiunile de arte, ca mijlâce de educațiun e 
morală a societăţii. 

Fserciţii diverse. Studiaţi-vă psichologie ce fel de 
“smoţiuni vi s'ar deștepta, dacă aţi ved6 o piramidă 
redicată pe vârvul unui munte urieş? dar când aţi 
vede-o așezată intr'o adâncime cât e inălțimea pira- 
midei? când aţi ved6 un glob de volumul piramidei? 

“dar când aţi veds un con de volumul ei,—ori o se- 
mi-piramidă. —tăietă vertical, tăietă orizontal, etc.? 

Când un arhitect ar face o copie esactă a Par- 
tenonului, ete. efc., 'că' sfect ar face acea copie din o distanță de 1,000, 500,. 100: metri? — Dar 
dela--20,: 10... înetri? + Dacă-un sculptor ar. .face o 
Statuă fără on ochiu, . ori fără :nas,-. fără 6 mână, 
„ete, care efect ar lipsi? şi: care sar turbura:2—Voind 
sculptoral a: face o statuă, ca: portret al, unei pers6- 
ns istorice, Gre. trebue 'să g formeze frumâsă, chiar 
dacă n'ar sămăna cu otiginalul ei, ori'să oi formeze ! 
asemănătâre cu originalul, chiar dacă acesta n'ar Â 
“fruriog?-—Ce- ramiiri do: material estetic deştâptă: sta- 
“tua, palatul, danțal, cântecul propriu? .. 

Iiăginaţi-vă sticeosiv diforiţi Ouisni, cui diferite părți ale corpului în alte proporții, decăt “cela esi- 'stente, în plus, ori in minus, in alis colozi, și forrăs;;  —studiaţi i ii6d Bsichologic, caii figuri, ce tel de
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moţiuni var produce ?—şi din ce cauze psichologi- 
ce 2—Imaginaţi-vă de esemplu, o figură omenâscă a- 

„< nd părțile sole in forme strict geometrice, in colori 
;omogene, de es. curat albă, verde, albastră, TOŞE,... 
etc.;—și studiați-vă, ce efecte Var produce? 
Imaginaţi-vă, că aţi intra intr'o societate, și timp 

“indelungat nimene n'ar zice nici un curânt, nici nu 
Sar mișca;—ori, Sar mișca, ânsă toţi ca muţi ;—ce 
„emoţii vi Sar daștepta? | 

Gândiţi la globul pământului, ori la -6recare regi- 
“une de uscat, și vedeți 6re este el in condițiuni de 
„a face efect estetic clar prin mărimea şi forma sa? 
— Pentru ce?—Dar oceanul in linisce ?-- Dar oceanul 
agitat? — Ca” efecte ne face s6rele ? — Dar luna? — 
Stelele ? 

Apreciați din punot de vedere estetic diferite cor- _ 
„puri neorganice, şi organice; și căutaţi, care ce spe- 
cii de emoții psichice ne deştâptă, şi prin ce?2—Ur- 
mați ast-fel cu diferite minerale (diamantul, etc.), cu 
diferite plante, (viorica, lăcrămirele, rozeta, tranda- 
Ârul, st-jarul, urzica, etc.), apoi cu diferite: animale, 
(colibri, elefantul, leul, gerpele, etc.) 

Sar pută. re studia estetica, fără studiul psicho- 
logiei 2 — Pentru ce ?
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