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DISCURS PRELIMINAR. 

Importanța Esteticei literare şi artistice. 

Filosofia, ca știință aplicată la literatură și artă, 
trebud să intereseze pe toţi acei, ce vase a-şi da sa- 
mă de emoţiile lor față cu objectele liter are şi 
artistice, precum şi de îndemnul ce simt toţi acei 
ce stiu a exprima în afară prin opere de tot felul 
starea lor de emoţionalitate. 

Fie-care din noi in adevăr, este curios de a sti, 
ce îndeanană lumea de a căuta atît de mult emoţiile 
estețice.  Veden, în fie- care an apărând romanăi, 
piese de teatru, carQ sunt citite cu mult interes de 
lume; vedem de asemenea că teatrele în țările civi- 
lisaţe sunt pline de spectatori; in fine, curioși din 
tote părţile lumii merg în museele mari, în sălele 
de exposiţii anuale și universale, pentru a admira 
artele și a le aprecia... 

Bi bine, nu: trebu să ştim, ce ne face să admi- 
râm un obiect de artă, ce „Sste în el, care ne pro- 
duce emgţia estetică? Mrebuk oare să ne mulțumim a 
fi numa ptisaţi susfestionați de obiectele de artă, — 
să ne mulțumim numai a simpatisa cu geniul arti- 
stului, fără a sti: pentru ce? Până cînd să continu- 

i
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ăm a lăuda, sau a critica operile artistice și literare, 
fără a ne conduce de vre-un principiu estetic,—până 

cînd să ne improvisăm ilie, fără nici o ştiinţă ? 

Hmoţia estetică împingându- -ne a dice ceva, despre 

un obiect de artă, este necesar, a ne da samă de 
starea noastră de admirare. Și, dacă nu sintem în 
stare a înţelege o operă de astă, cel puţin, nu tre- 
bue s'o criticăm cu răutate pentru motivul că nu 
simpatisăm cu autorul ei, —trebug să ne, recunâștem cel 
puţin insuficienţa şi incompetenţa năs&ră, 

Fără îndoială, filosofia artei și a literaturi, sai 
Estetica, în care s€ resumă ideile și sentimentele unei 
epoces este importantă pentru ori ce om cult care se 

interesează mai cu seamă de direcţia ce trebuă” să 

jee artele și literatura. .- 

Estetica ne intereseză atât din punct de vedere 

teoretic, cât şi din punct de vedere practic. 

Ne inter esteă din punct de vedere teoretic, pentru 

că înalță “subj6ctivitatea no%ră, făcîndu-ne să dobân- 
“dim constiință de mișcarea sensibilităţii față cu lumea 
și obiectele de artă. Şi, acestă constiinţă ate cea mai 
mare val6i6 pentru noi. Cea ce ne face să, fim supe- 
riori celor“alte animale este tocmai acestă lumină 
intelectuală. Fără acestă lumină internă am, fi întoc- 
mai ca petrele, ca plantele, în fine ca, cele= alte ani- 
male inferidre, cari, de-și sint inzestrate cu instinc- 
te, de- -ȘI au o sciinţă a lor proprie, instinctivă, tră- 
esc lipsite de lumină, de personalitate, de cârmă, 

„ Neapărat, prin studiul Esteticei organul apercep- 
tiy să desvâltă mai mult.  Cănd cineva meditâză a- 
supra causelor, ce produc frumosul, ce desvâltă în noi 
sentimentul și gustul estetic, când devine în stare a
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spune pentru ce remâne în admiraţie înaintea unei o 

pere de artă, devine prin acesta și competent . de a 

critica şi aprecia momentele de fericire procurate de 

artă, —momente în car uităm mizeriile lumii aceştia. 

Din punct de vedere practic, Estetica, este impor- 
tantă, fiind-că influințează producţiunele artistice. Da- 

că filosofia ajunge cu timpul a se desface de trecu= 

tul seii în stiință, reuseșce de asemenea și în litera- 

tură şi în artă. Să scie, că de la Descartes nu numai 

sciinţa, a rupt cu trecutul, dar de asemenea și litera- 

tura și arta. Artiştii vrând, nevrând să inspiră de 

Estetica timpului pe care o realistă î în operie lor. ) 

Ideile filosofice nu pot să nu aibă infinenţă asupra for- 

melor artistice ; exprimarea și cugetarea merg în 

paralel ; ce fel sunt ideile nostre, ce fel ele s& 

combin, D aşa sânt și formele sensibile prin car le 

manifestăm. „o 
. Y/ Ș, 

S6 die astădi că arta nu mai voşte ca în tre- 

cut să represinte (leii; ea caută subiectele sale în do- 

meniul realității, unde să: sileşce a deştepta simpatii. 

Dacă, într “'adever sdiința modernă este independen- 

tă de credințele şi superstiţiile trecutului, dacă, 

ea nu se basâză numai pe autoritatea celor vechi, 

arta, trebue de asemenea să se emancipeze cu înce- 

tul de trecutul său şi să devie independentă, cum a 

fost în epocile cele mari artistice, 

Estetica neaparat, veacţionăză în contra ideilor 

trecutului, în contra regulilor dogimatice, cari'de mul- 

te ori înădușe ori ce încercare de emancipare și des- 

curajeză genițile artistice. Dacă academiile artelor 

planteză în spiritul tinerilor artiști, fără educaţie fi-
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losofică, o mulțime de prejudiţii, Estetica scienţifică 
va emancipa cu siguranță spiritile independente, cart 
împinse de mișcarea spontanee a imaginaţiunii lor, 
caut=. arta, unde o găsesc. Deja întîlnim în seco- 
lul nostru o mulțime de spirite independente, carfau 
protestat în contra clasicismului. academic, pentru cu- 
vintul, că acest despotism omâră geniurile artistice şi 
face, ca comisiunile concursurilor şi a exposiţiilor să 
tecompenseze numai pe acei, ce să țin de formele 
vechi academice. 

A venit vremea să înțelegem, că sinceritatea es- 
te tot atât de necesară în artă cal în “stiință. A 
luera cineva cu convingere nu este un Lucru fără im- 
portanță, chiar din punct de vedere estetic. „»Convin- 
gerea imprimă oare- care unitate cugetării, o ordine, 
o măsură şi ne facă prin forme extoridte să produ- 
cem emoții estetice şi să deșteptăm simpatii. 1) 

Dar importanţa Esteticei să simte mai mult, dacă, 
ne dăm sâmă de înrîurirea ce are arta, asupra socie- 
tății,—dacă observăm, cum arta caiși morala ne u- 
neşte pe toți prin simpatie, ne face mai buni, mai 
miloși, mai iubitori ! 

— S& stie, că înaintea unui obiect de artă ne uităm 
cu desăvârșire și simpatisăm împreună, ori de câte, 
ori înţelegem subiectul, sau ori de câte ori artistul 
stie prin talentul său, a mișca nu numai pe cei ini- 
țiaţi în artă, dar pe poporul întreg din care face par- 
te,-—dacă nu pe lumea întreşă. In artă, calşi în na- 
sură fie- care simte, fie- care este emoționat după pri- 
ceperea sa... . 

  

") Gyyau Ivart au point de vue sociologique p. 160 Paris 1889.
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După cum natura -ne face, să vedem într'o pi- 
cătură de apă, într'o celulă, o lume întregă, de ase- 
menea și arta p6 e să ne facă pe toți, a vea! în ea 
vi6ţa n6Stră întrega : existenţa at mațerială, şi 
morală. Intr adevar, aria să amestecă în vi&ţa n6stră 
materială, morală și politică%) emoţionându-ne Și fă- 
cându-ne „Şă ni s& bată inima, centrul vieţii nostre ! 

Acâstă î înriurire a artei asupra vieții n6Stre ma- 
teriale, morale, și politice, a făcut neapărat, pe filo- 
sofi să e sîndefei, la direcţia ce trebu& să se dea artei 
şi literaturei. 

Arta este chemată a juca un rol moral Şi s0- 
cial. Excitaţiă artificială a unei pasiuni determinate, 
sau a unei grupe de pasiuni, pote să producă o ten- 
dință „către o anumită pasiune, o modificare a voin- 
ţii nâSfre. 

O operă literară și artistică, fireşte, este un mij- 
loc de suggestiune! ȘI, acestă gestiune pote fi bu- 
mă sau rea. Câte crime mau putut fi suggerate de ro- 
manuri ? Cine ct cunâște, cit de mult pictura și sculp- 
tura a stricat moravurile, sau le-a, îndulcit ? Socio-| 

„logia a probat îndestul, că arta pote să împingă po 
porele spre civilisație şi „ct să le menţie în Stareal 
lor primiiivă. 

Neapărat, tipurile sociale alese de artiștă, stndigie 
lor exprimate în opere de artă, cari?s& adreseză pa= 
siunilor n6stre, nu sunt fără importanță, fără valdte 
socială. Tot ce emoţionâZă, ce este simpatic este con- 
tagios. Miseria socială pote fi comunicată unei socie- 
tăți prin literatură și artă. 

2 Guyau. Problâme de VEsthâtique. Prefaţa p. VIII,
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De aici, însemnata problemă a esteticii: unde 

trebue să caute, artistul, tipul său social? In socie- 

tatea veche aristocratică, ori în societatea democra- 

tică,—în lume ideilor, ori în lumea _reală,—așa cum 

este ea cu tote e viciylile și pasiunile, sale ? 

( Problema realismului și a idealismului în artă, 

„care a preocupat în tot- de- -una lumea este de domeniul 

„ Esteticei. Estetica este nt 'adevăr chemată a se pro- 

nunța asupra drumului ce trebue să apuce arta și 

literatura. Ea trebul să ne spus, dacă formele mul- 
tiple ale speranţei sunt favorabile formelor vieţei te- 

restre, individuale „Si sociale,— dacă prin artă trebue 
să uităm, că picidrele n6stre repausâză pe pămînt și 
să Bicem cu Al. de Musset: 

i AMalgre nous vers le ciel il faut lever les yeuz! 

lată în scurt pentru ce Estetica întrun mod ge- 
neral trebu& să ne intereseze pe toţi. 

Din parte-mi mărturisesc, că Estetica, dintre toate 
studiele filosofice, ne atrage mai mult, pentru motivul 
că această știință înalță subiectivitatea nostră prin 
sentimentele sugg erate de chestii asupra cărora ne 
deşteaptă atenţia. 

Prin explicaţiile de tot felul, ce se pot da asu- 
pra principiilor sale, Estetica, face ca filosofia cea 
mai grea să devie cea mai atragătoare. Kant, de ex., 
ma putut să cucerescă mulţe spirite, cu Critica rafiu- 
nei pure,—forma sa severă nu atrăgea în destul, —dar 
a devenit mai popular cu cartea sa: Critica judecății 
|Ckriza der Urtheilskraft), cu observafiunile sale asu- 
Pra sentimentului frumosului și-al sublimului.
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Se pare, într'adevăr, că Estetica ne destepită gu- 
stul pentru Filosofie.—Mulţi învaţaţi și erudiți n'ar fi 
citit filosofia lui Aristotel, dacă n'ar fi citit mai în- 
tăi Poetica şi Retorica sa. Şi, câtă popularitate, n'a 
dobândit filosofia lui Platon, prin Huyppias, Phedru 
și Banchetul său! Ideea frumosului, într'adever, a înal- 
țat pe Platon în regiunile înalte ale idealului de un- 
de a putut zări Binele, pe D-zeu! Cea ce pare a în- 
sufleți dialogurile sale este tocmai acâttă chestiune a 
frumosului, care ne transportă pe aripile lirei şi a po- 
esiei, în regiuniie cerești, în lumea ideilor. Dar nea- 
parat, importanţa, Esteticei depinde de sistemul sti, 
care trebue, să corespundă cu direcţia artei şi a li- 
teraturei şi cu ideile predomnitoare ale societâţei în 
care trăim. Toată greutatea constă numai a găsi ade- 
veratul sistem al Esteticei contemporane. 

Estetica astădi devenind sciinţifică nu mai pote 
avea ca în trecut minunata putere de a converti mul- 

„țimea. Sciinţa n'a avut nici o dată o acțiune directă 
asupra mulțimii. Ea nu poate să-și altereze caracterul 

getă ; filosoful, analisând sentimentele și cugetările es- 
tetice, să departeză forte mult de credinţeie şi ideile 
sale asupra frumosului. Dar ce zic? Există de ase- 
menea 0 deosebire între filosoful care meditează asu- 
pra frumosului și artistul, care s6 inspiră de frumu- 
seță și o represintâ, saii o exprimă în afară prin forme 
sensibile. Beethoven, ascultînd în interiorul său sim- 

„foniile sale, credea, ne spune el, că „aude chiar pe 
D-zeu vorbind la urechile lui“! Suntem departe as- 
tazi de această ordine de idei în Estetică! Sciinţa 

pentru a se face populară. Mulțimea simte, dar nu cu-f 
3
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n'a cruțat. nici acest domenii a] frumosului și al artei. 
După ce a atacat basele diferitelor religii, a început 
a ataca morala şi arta,—acest domenii păstrat odi- 
nidră, pentru liniștea sufletelor nostre. Artistul vrând, 
nevrând, trebue astădi să creeze nouă forme  cores- 
pundătoare cu ideile sciiuțifice, 

Societăţile moderne au un spirit critic, care nu 
mai pote tolera ficțiunea, de cât pentru a exprima 
o idee adeverată, o tendință a naturii nâstre. Artis- 
tul trebue să-și dee samă de tipul ales dee], cu care 
voesce să ne facă să simpatisăm, căci ori ce con- 
cepțiune particulară a vieţii sociale corespunde cu o 
concepțiune particulară a artei. Lstetica este în tot- 
deuna condusă ca—și morala de ideile timpului în 
care trăim. e 

Pentru ca Estetica să ne intereseze astăzi, tre- 
bue să fie în stare a formula întrun mod clar le- 
gile realisării frumosului, spre a sci pănă la ce punct 
formele elementare ale composiţiilor artistice depind 
de proprietăţile particulare ale sensaţiilor noastre,— 
până la ce punct în fine, căutarea legilor sensațiunii 
Și percepţiunii contribnesc la teoria artei. Numai ast- 
fel s& pste deștepta în noi curiositatea dea ne explica, 
cum geniul artistic este impins a produce opere, pe 
cari le admirăm, și cari ne interesează mai mult de 
cât tâte lucrurile de cari suntem incunjuraţi. Nau- 
mai aşa vom putea sci, pentru ce epoca lui Phidias a 
fost vârsta de aura Sculptarii și a Architeeturii gre- 
cești, pentru ce, acea a lui Praxitele era un timp de 
slăbire și chiar de decadenţă a artei. 

*
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Care va fi dar sistemul nostru de Estetică, care 
este Estetica ce avem a expune ? Iată prima, chestiune, 
ce ni se presintă la începutul acestui studia. 

Pentru a face alegerea sistemului, sau pentru a 
căuta un nou sistem, trebue, să dobândim mai întâiă 
cunoscință de sistemele, ce stai desvoltat, până acum. 
De aici, se naște trebuința de a face înainte de toate 
Istoria Esteticei. | 

De sigur, înainte de a expune noi Estetica, tre- 
bue să ne dăm samă de trecutul ei, de diferiţii serii- 
tori, ce ai organisat'o, constituit'o. Numai ast-fel vom 
pute să precisăm până la ce punct ne apropiem de 
predecesorii noștri şi până la ce punct ne depărtăm 
de ei. Istoria Esteticii, pe de altă parte, va avea fo- 
losul de a ne pregăti, pentru a înțelege problema, 
acestei sciințe și a cunoşte literatura filosofiei rela- 
tivă la Estetică. 

Nu gândesc cu toate acestea, dându-mi sama de 
trecutul Esteticii, să înlocuese istoria cu sciința Es- 
teticii, expunând pe larg toate sistemele filosofiei 
relative la Estetică, 

ME voii mărgini numai a face Istoricul Isteticei 
cu scop de a ne da sama de caracterul acestei sciințe 
din trecut, —caracter, reînoit cu desăvârşire din causa 
ideilor nou€ și a direcţiei artistice şi literare a vea- 
cului nostru.



CARPEA. ] 

ISTORICUL ESTETICEI



SC0117F 
„ S0OEETE VECHI DE ESTETICA 
i aL 3 SCOLA ACADEMICĂ 

IDEALISMUL ESTETIC PLATONICIAN 
1. Teoria frumosului lui Platon€. 

U 
In peri6da d'ântâi a filosofiei grecești nu gă- 

sim nici o urmă de Estetică. Problema de căpetenie a 
filosofilor era cosmogonică. Ceea ce preocupati pe toţi 

., ilosofii era prinăiul explicativ al lumii, a fiinţelor ne- 
insufleţite și însufleţite, în fine a unității și totalității 
hecrurilor. Astfel, numai de la Platonţ să începe a se 
da 6re-care atenţiune problemei frumosului. 

Platone este cel dintii filosof care sa în- 
cercat se ne deeo teorie a frumosului şi a ar- 
tei. Acest filosof, de-și nu să ocupă într'un mod 
special cu problemele estetice, cu tote acestea mai 
în tâte dialogurile sale, Estetica devine o urma- 
ie, un corolariii a dialiecticii sale: aq teoriei ideilor, 
de care aceste scrieri sînt însuflețite. — Pe de altă 
parte, acest însemnat filosof, în unele dialoguri, -pre- 
cum în Hyppias, Banchetu /$i Phedru, alcătueşte des- 
tul de lămurit teoria, sa, estetică. Cu câtă profundi- 
tate întradevăr, Platond, i; Hyppias a de- 
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monstra importanța problemii frumosului făcând pe 
Socrate să discute cu adversarii săi, pentru ca în ur- 
mă, prin dialectică să formulede definiția frumo- 
sului. 

Fată în ce mod familiar, Platone, formulâză 
pentru întăia-și dată problema Esteticii in Hyp- 
pias : 

„Cum ai putea iu, dice Socrate, vorbind cu Hyp- 
pias, să șcii, dacă cineva a făcut un discurs frumos, 
sai o acțiune frumoasă, dacă nu șcii: ce este fru- 
mosul“ ? 

Punând acestă întrebare, pentru a arcta im- 
portanța chestiunii frumosului, Platone, face pe Socrat 
a căuta cu Hyppias frumosul pretutindinea în lumea 
materială, precum și în natura nâstră fisică și psichică. 

In lumea materială, frumosul, dice Hyppias, este 
avuția, — ceea ce ne trebue, este utilitatea, plăcerea. 

Dar, nemulţumit, cu acestă definițiune care “i pare 
a fi o tăgăduire a frumosului, Platone, să silește a 
ne dovedi, cu talentul stu admirabil, că frumosul nu 
este nici utilitatea, mici plăcerea, dar ceva, pe care 
nu-l putem zări în lumea matarială Şi în mișcarea ac- 
tivității noastre fisice. 

Argumentul, pe care st bazâză Platone pentru a 
nu căuta frumosul în lumea materială, este că fru- 
mosul există (_de sine și prin sine, independent de 
lumea materială, independent de existența noastră 
personală. Frumoşul este ceea ce este cu adevt- 
vat veal, ceea ce este esenţial in lucruri,  îysoz 
&. EL există, nu pentru câ suntem noi, tot-de- 
una legaţi de lumea materială, peritoare,—nu, pentru
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că există lumea, materială cu manifestările sale pe- 
ritore și schimbătoare,— dar, există și s€ presintă 
îmaginaţiei nostre, pe cât timp vom fi în stare a ne 
desface de corpul nostru și de lumea materială. 

In zadar vom căuta noi frumosul în lumea ma- 
terială ! Lumea materială, continuă acest însemnat fi- 
losof, cu corpurile şi fiinţele din cari să compune ne- 
existând intr'un mod real, dar numai aparent, nu p6- 
te să coprindă de cât o închipuire a frumosului, grade 
de trumuseţe,—nu, frumusefea în sine, 

Pentru Platon, ceea ce este frumos nu pote fi 
ceea ce există numai -din întâmplare, dar ceea ce exis- 
tă pretutindinea, în t6le timpurile și locurile. Da- 
că observăm intr'adevăr bine lucrurile, dice Pla- 
tone, nimic nu există intrun mod real ; ceea ce | 

ieste astădi, mâne să schimbă, se preface, dispare! Din | 
causa aceasta, frumusefea din lumea acesta este mela- 
tită. Ceea, ce ni st pare astădi frumos, mâne este AT 
rât, ceea ce place unui-a, displace altui-a! / 

Pentru a vedea dar frumosul așa cum este el, 
trebue să închidem simţurile noastre destăcându- 
ne de a ceea ce este material,—să, ne refugiem în lu- 
mea ideală, singura reală! 

Frumosul, în scurt, dupa Platone, nu este de cât 
0 idee, ce âpare numai în mintea acelor'a ce scil a să 
desface de lumea acesta, ce sciii a se absorbi în lumea, 
ideilor. 

Dar ce fel? Lumea, în care trăim, nu este și 
ea frumosă, nu este ea o splendâre a lumii idei- 
lor ? Nu există re frumosul în natură, determinat, 
de sentimentul pentru natură ?
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Lumea este frumoasă, susține Platong, numai pe 
cât timp participă la lumea ideilor gterne și absolute, 
adecă, pe cât timp putem să privim lucrurile prin 
prisma, ideilor eterne, nemuritore. Numai prin ajuto- 
rul acestor idei, întradevăr, putem zâri în lumea ma- 
terială ceea ce este permanent, neperitor, ceea ce re- 
mâne în dosul schimbărilor Şi tr "ansformărilor de tot 
felul. Genul, specia, unitatea lumii, varietatea şi amo- 
nia, eată ceea. ce este neperitor, și prin urmare fru- 
mos în acestă lume. 

Platonţ, ne spune în Timeă, că D-gdei a făcut o 
singură lume pentru ca să fie eternă, perfectă și fru- 
mosă, caşi autorul ei. Unitatea lumii este esenţa fru- 
mosului, care există în lume, pentru că, unitatea a- 
dăogându-se pe lângă multiplicitatea lumii produce 
armonie și ordine. Nimic nu este frumos, fără armo- 
nie. În ori-ce lucru, mâsura și proporția ((pzrpricne mai 
cuupetpia), constitue frumuseţea și virtutea sa. 

Ideea domnitâre, care caracteriseză frumosul în 
filosofiia lui Platonţ, este aceea a existfenții pey- 
manente a frumosului, caracterisată, la rîndul sâu, prin 
perfecțiune şi bunătate. Ceea ce este frumos trebue să 
fie etern, perfect și bun, 

SE pare, după spiritul acestei filosofii, că fru- 
mosul s& objectiveză în concepţinea divinității. . Ce 
pote fi intr'adevăr etern, perfect şi bun de cât în- 
suşi D-dei ? D-dei, ca autor al lumii, face ca lumea 
să-și păstreze unitatea și armonia sa, și, prin acesta 
să trăescă în veci. Prin presenfa Sa și a ideilor Sale în 
lume, frumosul strălucește înaintea ndstră ! 

Astfel, lumea este frumâsă, pentru că este opera
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lui D-dei,--operă perfectă, plină de armonie, de vi- 
6ţă și de şciință. — Ceea ce este frumos conține ceva 
divin, este însemnat cupecetea divinității. 

Dar, dacă ceea ce este frumos în lume este di- 
vin, putem 6re susţine că, după spiritul filosofiei lui 
Platone, frumosul ar fi însuși D-deu? 

Nu gândesc că acâsta a fost ideia lui Platonj ! 
Dacă D-deiă în acest sistem este autorul perfecțiunii, 
al sciinţei și frumuseţii, El este mai presus de cât 
frumuseţea. Platone, tără îndoială, gândește că frumo- 
sul nu este însuși D-dei, dar unul din atributele lui 
D-deii. Frumosul este bunătatea supremă, care să vevar- 
să asupra lumii, prin menţinerea unităţii şi a armoniei. 

Lumea este frumosă prin grația lui D-dea ! Fru- 
mos este, cea ce trăeşte într'un mod etern, prin gra- 
ţia lui D-gei,—cea ce aparţine lumei raţionale, divine, 
prin ideile de unitate, de armonie. Nu este, prin ur- 
mare, plăcerea, sai utilitatea lucrurilor, ceo simțim 
noi, care face lucrurile frumâse, dar unitatea, drimnonia, 
în fine perfecțiunea, care w'o zărim în lucrurile parti- 
culare, peritâre, dar în lumea ideilor. 

Lumea, opera unei arte divine, este frumâsă, gi- 
ce Platon, pentru că suprema bunătate a făcut'o a- 
senănătore cu ea însași (mapanhista taur) 1. Frumu- 
sețea sa provine din faptul că ea este insuflețită, că a- 
re un suflet, o inteligenţă 2). Dacă omul este consi- 
derat ca ființa cea mai frumosă din lume, acâsta 
provine, din causă că este ființa cea mai perfecţă, fi- 
ind-că are un suflet, o inteligență prin ajutorul cărei 
participă la lumea ideilor. 

1)  Sofist,, c., 313, 318. 
2) Timeii., C., 119, 

 



Ceea ce admirăm în lume, ceea ce produce. emo- 
Hia estetică este arta divină. Fie-care lucru priimesce o 
formă, devine cutare, sai cutare lucru prin forma im- 
primată de D-deii, coresponzttâre cu o ideiă, și, tâte 
fiinţele insufleţite nu sunt create de cât pentru a re- 
presenta, formele vieţii și ale inteligenţii supreme, căcă 
aceste forme,-— deși peritore, ca individualități, —sunt 
neperitore, caşi mișcarea și schimbarea, lucrurilor, caşi 
vieța. Ideile divine, cari au imprimat tutor Iueruri- 
lor o formă, fiind nepritore,—lumea, cu tâte felurile de 
lucruri și ființe este neperitâre. 

Dar, cum vom pute noi aprecia frumuseţele din 
natură ? Cari ar fi procedările estetice prin care am 
zări în univers ceea ce este perfect? Cum vom put 
noi vede cea ce este divin în natură? Opinia lui 
Platone este de a vede frumuseţele naturii prin pris- 
ma ideilor eterne. Platon voeșce, ca se conducem 
simțurile, de ideile cari intră în conceputul frumosu- 
lui: de idea perfecțiunii, a unității şi a proporjiuuii, 
în fine, de idea adevevului şi a binelui. Numai la lumi- 
na acestor idei, putem zări intervenţiunea divină, și 
sonda intenţiile lui D-deu. 

Dar, cum va fi posibil să ne conducem de nişce 
idei, cari nu vin de la simțuri,—cum ne vom pune în 
relație cu lumea ideilor ? 

Prin ajutorul reminescenjii, a amintirii ideilor din 
lumea ideală, susţine Platone.--Omul înainte de a veni 
în acestă lume a trăit alături cu D-dei, în lumea 
ideală ! Și, dubivea, ce avem de cea ce am vedut în 
lumea ideală, ne înpinge a ne apropia de ea.
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Teoria amorului lui Platone, desvoltată in Phedru 

şi în Banchetul s6i complectedă teoria frumosului. Iubi- 

vea de ceea ce este dumnedeesc ne înalță în lumea idei- 

lor și, aci, zărim frumosul, mergând treptat din fru- 

museţe în frumusețe păna la principiul absolut: din 

care derivă ori-ce frumuseţe. 

Prin ajutorul dialecticii  intr'adever, și, impinși 

de iubire, înaintăm grada “ttrecând din ipotesă, în ipo- 

tesă,— de la frumuseţele relative pănă la frumosul ab- 

solut. Colorile frumose, de es., formele frumâse, corpu- 

rile frumâse în fine, ne fac să simțim ceva nexpli- 

cabil, care ne amintesce din emoțiile ce simțiam 

când eram înaintea lui D-deu. In acest mod divinizăm 

objectul iubit, și remânem în admirare,-—caşi când am 

fi înaintea unui dei! 

Acel'a, dice Platone in Banchet, care să va firi- 

dicat în misteriele amorului pănă acolo unde suntem, 

după ce a percurs tâte treptele frumosului, va zări de 

odată o frumuseţă miracul6să, eternă, necreată și ne- 

peritore,—o frumuseţă, care nu va fi frumosă într'o 

parte și urită, în alta,—frumâsă pentra uni-a şi urîtă 

pentru alţii, dar, frumsă în sine, independent de 

ori ce alt lucru. 

Acâstă frumuseţe, după Platon, este scopul vie- 

ţii, indicat de calea drâptă a iubirii.—-Observând fru- 

musețele de pe pământ, și, neîntilnind frumusețea în 

sine, ne înălțăm pe aripele amorului pănă la frumu- 

setea supremă. De la corpurile frumose ne înălțăm cu 

mintea la ocupațiile frumose, de la ocupațiile frum6- 

se, la sciințele frumâse, și, mergend din sciință in 

sciinţă, ajungem la șciința prin excelenţă, care nu
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este alt ceva de cât sciinfa frumosului ' în sine (Lste- 
Hica). 3 | 

„O scumpul meu Socrat, dice Diotim ), cea: ce 
mface ca vi6ţa nâstră să aibă farmece este numai con- 

“ templarea frumuseţii absolute. Dacă vre o dată cine- 
va ajunge s'o contemple, nimic în lume nu-i va 
„mai plăcea: nici aurul, nici copiii frumoși, nici ti- 
“„nerii. In faţa acestei frumuseți ar uita chiar să 
„măniînce şi să bea. 

Dar, ce ai putea gândi de un asemenea om  ca- 
„le ar contempla frumuseţea pură, simplă, fără ames- 
„tecătură de carne și de colori omenești și de tote 
„vanităţile peritâre ...? Gândești tu, că arfi o viţă 
„miserabilă ca cineva să-și petrâcă vremea privind 
„Şi contemplând frumuseţea divină? Nu credi tu, din 
„contra, că acest om fiind, singurul aici pe pămâut, 
„în stare de a percepe frumosul prin organul cu care 
„frumosul este perceptibil, va put singur să concâpă 
„adeveratele virtuţi ...? Dar, numai acela, care năs- 
pCocește și, practică adevărata virtute este iubit de 
'D-deu ; și dacă cineva voește să fie nemuritor, de 
„Sigur, că numai un asemenea om pote fi. 

„Acesta a fost, scumpul mei Phedru, și voi, toți, 
cari ME ascultați, discursul lui Diofim-. 

Astfel, dialectica lui Platon, aplicată la Fsteţică, 
devine mistică. După ce st serveșce treptat de pro- 
cedările dialectice, ajunge a se servi şi de contemplare ! 
Dialectica serveșce lui Platon pentru observarea 
frumusețelor relative şi pentru a se inalţa, împins de 
înbirea divină, în lumea ideală. Dar, odată ajuns aici 

  

| 2%) O străină din Mantinea.
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rămâne în extas, să uită pe sine, pentru a contempla 
frumusețea absolută. 

In scurt, pentru. Platon, frumosul este o reflectare 
a idealului, o splendâre a adevărului, o reminiscență a 
bunătății și perfecțiunii supreme, contemplată de sufle- 
tul nostru în lumea ideilor. Unitatea, perfecțiunea, bi- 
nele, care să reflectă în lume, eată aspectele frumu- 
seţii ideale, ce putem admira în lume și în acţiunile 
nostre!  Pretutindinea, unde vedem unitate, armonie, 
perfecţiune, suntem coprinși de iubire, de sentimentul 
frumosului. 

Principiul dar al frumosului este D-dei, de dre 
ce unitatea, bunătatea perfecțiunea nu sunt de cât 
nișce atribute ale D-deirii. 

2. Teoria artei.—Imitaţia artistică. Scopul artei. 

Dacă acesta este ideea generală a lui Platone a- 
supra fmumosului, ce este arta, care este objectul 
și originea sa ? 

Arta este opera geniului, singur în stare a se 
"înălța în lumea ideilor, pe aripile iubirii, singur in 
stare a ne face să contemplăm lucrurile în sine. 

Ceea ce împinge geniurile a-și exprima sentimen- 
tele lov estetice prin operile lor sunt sdeile eterne,—ob- 
jectul esenţial al artei,—-cu totul deosebitede ideile 
ce le dobindim prin experienţă şi observare. Artistul 
trebue să exprime, să concretiseze ideile intuitive, 
contemplative, adecă formele durabile și esenţiale ale 
lumii, și a tuturor fenomenilor. 

Dar, cum putem realisa prin artă frumosul „— așa 
cum "1 înțălege Platong,—ca o sensibilisare a lumii ide- 
ale, divine ?
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Ideea domnitâre în acestă materie este dea 
imita pe D-qei, ear nu formele materiale, peritâre, 
cari nu sunt perfecte, ear nu, natura. D-dei este de- 
mâurgul, artistul suprem! Pe El prin urmare să-l imi- 
tăm, refugiându-ne in lumea sea ideală. Dacă avem 
datoria de a imita pe D-deu în tâte lucrurile,—adevă- 
ratul artist va fi acel'a care să va asemâna cu artis- 
tul suprem, imitându-l pe cât va fi posibil. 

Cea ce a făcut D-dei creând ce este per- 
manent, și etern în acestă lume, sensibilisând uni- 
tatea, armonia și varietatea eternă a lucrurilor, ast- 
fel trebue să facă și artistul. După cum D-gei a fă- 
cut lumea cu idei semănându-le pretutindinea, şi, după 
aceste idei ai priimit lucrurile forme, așa trebue să 
facem și noi. Să îmbrăcăm ideile eterne cu forme e- 
terne, perfecte! Imbrăcarea ideilor cu forme sensibile, 
neperitote, eată secretul artei. Dacă voim a crea o- 
pere de artă, trebue, să concepem subiectul nostru, 
refugiându-ne în lumea ideilor, și să-i dăm o formă 
sensibilă, plină de vi&ţă, care să represinte tipul unei 
concepțiuni eterne, neperitâre. 

Astfel, în loc ca să îmnitâm natura reproducând 
fiinţele și lucrurile individuale, peritâre, Platone, ne 
sfătueșce, să imităm pe D-deii veproducând tipurile e- 
terne, neperitâre, pline de vieţă. Platone combate re- 
alismul în artă, căci, nu ne sfătueșce de a reproduce 
realităţile inviduale, de a copia, sai a fotografia lu- 
crurile particulare, dar a reproduce tipurile ideale, pro- 
totipurile din cari s'aă format lucrurile. 

Pentru a ne convinge de interpretarea acâsta n'avem 
de cât a citi cartea a II-a din Legile lui Platone în
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cari, arată intrun mod clar, că scopul artei este expre- 

Siunea unui ideal de frumuseţe, că, arta trebue să re- 

presente tipurile neperitâre, caracterile, viâţa și în 

special viâța sufletescă a omului în tâtă perfecțiunea 

sa. Arta, după Platone, trebue să ne înalțe într'o 

lume mai perfectă,—alta, de cât acâsta,—să ne facă a 

uita miseriile acestei lumi, ear nu, să ne ţiiă legaţi 

de ea. In loc ca să aţiţe pottele şi pasiunile lumei, 

arta, trebue să le disciplineze. 

Platone deosebeșce dou feluri de muse: musele 

culgului şi ale înțelepeiunei, şi ne spune că nu trebue 

să ne luăm după musele vulgare, cari, ne îndemnă dea 

reproduce în artă lucruri immorale, indecente, dar, să ne 

luăm după musele ințelepciunii, cari, ne îndâmnă a 

cânta, a descrie, a zugrăvi vița perfectă, cu senti- 

mentele sale cele mai înalte. | 

Arta trebue să moraliseze pe om, să-l facă mai 

bun, dar nu mai r&i pasionându-l. Pentru acest cu- 

vint, artistul, susține Platone, nu este liber a repre- 

senta ori ce îi trece prin minte.— Pictorul, sculpto- 

ral, musicantul, poetul, nu trebue să ne turbure în o- 

rele nâstre de repaus prin lucruri, ce nu exprim 

calitățile bune ale sufletului. Asemenea artişti trebu- 

esc dispreţuiţi, ba chiar pedepsiţi! 

Există, de sigur, un curent materialist în artă, 

„pe care Platone îl combate. Platone vede un pericol 

pentru stat, când. să va lăsa arta fără nici o direc- 

țiune, când, prin artă, artistul va depărta, pe cetăţeni 

de la adeveratele principii ale justiției, ale binelui. 

Arta având o mare influență asupra societăţii, Platone, 
gândește că, prin emoţiile ce ne procură, ne face să
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contractăm obiceiuri, ca acelea pe cari ni le vepresentă. 
Dacă, de es., artiştii ne ar representa necontenit si- 
nuciderea ca o virtute, și, ar face din Gmenii pasio- 
nață nișce Omeni virtuoşi, neapărat, că s€ vor găsi 
mulţi, cari vor imita pe eroii lor. 

Geniul practic al lui Platone, pătruns neapărat 
de influența artelor în bine Și în răi, a susținut că 
artiştii trebuese supraveghiaţi, censuraţi, pentru ca să 
nu dea nașcere, prin imitaţiune la sentimente și ac- 
țiuni indecente. Platone nu permitea, ca artistul prin 
talentul săi, să s& imbrace într'o haină frumâsă, spre 
a strica obiceiurile și credințele poporului. Ori cine 
ar fi artistul, fie chiar și Homer, n'are voe, să fie un 
disolvant intelectual, să conrupă sufletele. 

Astfel, scopul artei, după Platone, nu este amu- 
sarea, petrecerea, dar moralisarea societății.  Plăcerea 
petrecerea nu este de cât un mijloc, iar nu scopul 
artei.— Scopul, idealul artei este binele, datoria, legea 
supremă a voinţii. 

Deii, dice el, împinși de milă, pentru omenirea con- 
demnată la muncă, ne ai păstrat re de repaus la 
sirbătorile instituite, în onârea lor. 

Fi ai voit ca musele, să celebreze aceste sărbători 
împreună cu noi. 

Arta fiind supusă la 6re-cari reguli, Platone, să 
încercă a ne artta pentru fie care artă regulile co- 
respunţlătore. 

În cea ce priveşce Musica, Platone, ne spune că 
ea nu trebue să deștepte în noi sentimente vulgare, 
să n€ facă numai a petrece timpul, cum ne fac acei
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ce îmblă cu marionetele. Ceea ce trebue să admirăm: 
în muzică este numerul, măsura şi armonia. Lui Platone 
i place formele și legile matematice pentru că deștep- 
tă în noi unul din cele trei aspecte principale ale 
binelui : calităţile cele bune ale sufletului și ale cor- 
pului. El supune, sunetul, vocea și mișcarea la regu- 
lile matematice. 

„In ce vom face noi să consiste frumuseţea unei 
_pfisuri, saii a unei melodii ? Spune-mi, gesturile şi to- 
| „nul vocii unui om de inimă, în o situaţie grea şi vio- 
„lentă, se asâmănă ele cu acelea ale unui om fricos în 

“ „asemenea împrejurare ?... Ori-ce figură, ori-ce melodie, 
- care exprimă bunele calităţi ale sufletului, sati a corpului, 
peste frumâsă,—din contră, este urîtă, dacă exprimă 
„calităţile cele rele. (Legile 11. 77, 76, 0).* „Din cau- 
„sa armoniei, audul, a priimit facultatea de a percepe 

"sunetele muzicale. Când cultivăm cu inteligenţă rela- 
“sțiele nâstre cu musele, armonia, ale cărei mişcări 
„corespund cu acele ale sufletului nostru, nu pare a 
fi destinată pentru plăcerile vulgare ; musele ne in- 
„Spiră armonia pentru ca să regulăm depe ea mișcă- 
„rile neregulate ale sufletului nostru“. (Ibid.) 

Muzica nu trebue dar să imitede vocea animale- 
lor, strigătul lor, dar vocea, omenâscă, organul sufle- 
tului nostru. .Imitând vocea omenescă ea trebue să 
exprime adeveratele sentimente și să ne inspire gustul 
virtuții. | 

Virtutea trebue să fie scopul muzicii, ca şi al ce- 
lor alte arte: ea nu trebue să exprime viţiul şi să 
contribue a conrupe sufletele. Cea mai perfectă musică 
nu este aceea, care ne place, fără să şcim pentru-ce,
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sati aceea, care ne place pentru că imitedă mișcările 
din afară, dar, aceea care vepresentă, sau execută, 
mișcările inimii nâstre în lupta sa pentru virtute. 

Ceea ce Platont ne spune de muzică, ne spune și 
de cele alte arte: danţul, pictura, poesia etc. 

Danţul, na trebue să imitede numai mișcătile 
corpurilor frumose, dar, mai cu semă, a sufletelor fru- 
mose. Nemini nu pâte să ne spue că jocurile, canca- 
nurile, cari ne representă vițiurile prin mișcări şi fi- 
guri bizare, ar fi mai frumâse de cât acelea ale vir- 
tuții. Ele pot să fie op imitație a obiceiurilor, a ca- 
vacterelor dobândite prin educaţie și pot plăcea celor 
Vițioși, dar sufletele sănătâse iubesc spectacolul ade- 
văratei frumuseți. 

Pictorul, de asemenea, trebue să imitede pe pân- 
za sa objectele reale, cu colori și trăsuri corespundă- 
tore, dar, prin acâsta, nu-și va ajunge scopul, dacă 
prin objectul conceput de el nu exprimă ceva, din vi6- 
ţa nostră sufletâscă : o calitate, un sentiment nobil 
al naturii n6stre sufleteșci. El nu trebue numai să 
imitede elementele materiale prin care concretisedă 
subiectul săi, dar trebue mai cu seamă să imitede cu 
exactitate ideia ce voeşte a o representa, care nu 
se mai adresâdă simţurilor, dar minții nostre. A- 
cestă idee trebue să fie de indată pricepută de ori- 
cine priveşce objectul de artă, și, pe de altă parte, să 
exprime tendinţele nostre, lupta nâstră pentru virtute. - 

In Poesie, Platon, ne povățuesce că să nune lu- 
ăm după ori-ce inspirâțiune; trebue să ne conducem 
numai de masa înfelepciunii. EI face cea mai aspră criti- 
că tuturor genurilor de poesii: epopeii, dramii, come-
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diei, şi ne povățueșce că poesia nu trebue să ne 
represente passiunile și vițiurile. Ori-ce eroii al poe- 
tului, trebue să ne represinte imaginea perfecțiunii, să, 
represinte oamenii cei mari, care luptă pentru virtute, 

care cântă imnuri în ondrea deilor. 

3. Caracterul doctrinii literare şi artistice 
a lui Platone. 

In urma celor expuse, care este caracterul  doc- 
trinii biterave și artistice a lui Platong: 2 | 

Acâstă doctrină este idialistă cu tendență  muis- 
ticd. 

[ste idealistă, căci, subiectele operilor de artă, 
Platone, le caută în lumea ideilor prin procedările dia- 
lecticii și cu ajutorul inspiraţiunii și al iubirii. Omul 
primesce impresiunea frumosului, devine artist, adică,— 
capabil de a-i reproduce în afară prin forme sensibi-. 
le,——din causa reminiscenţelor ce are de frumuseţea ab- 
solută, din causa inspiraţiunii. Poetul, cași artistul. 
coprins de iubire pentru cea ce este divin, prin dis- 
cursurile sale, prin poesie, pictură ete. ne presentă. 
cea ce vede după modelul idealului s&ă. Indată ce 
delirul înspirațiunii 71 coprinde, începe a cânta, a 
visa, a transforma lucrurile ce vede în giurul s&i în 
lucruri. frumâse perfecte. : 

In al doilea loc, doctrina lui Platone are ten- 
dința mistică, căci principiul frumosulni și al artei 
este D-dei. După Platonţ, arta, trebue să imitede idea- 
lul invisibil, ear nu realitatea. Modelul artistului de-. 
pe care trebue să copiede operile sale de artă trebue 
să-lă iee. din mânile lui D-deu. Fără a dispreţui rea-
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litatea, servindu-se chiar de ea pentru a concretisa idealul sei, artistul, trebue să fiă fixat asupra forme- 
lor ideale, pentru a ne vepresenta ceea ce este per- fect, în fine, pentru a ne vepresenta sufletul nostru: emoţionat, în acţiune, în luptă cu suferinţele, cu pa- siunile, tot-dt-una virtuos, assemănător cu ceea ce este divin. 

Arta trebue să aibă un Scop prache ;— contem- plând'o, să devenim mai buni, mai periecţi, mai mo- vali! Filosofia având o direcţie practică, Platone Voesce ca arta să represente virtutea, — frumuseţea, sufletului nostru. Nimic nu este mai frumos, după el, de cât o fiinţă inteligentă, care să să asemene cu D- Jeii, prin purtarea sa dreptă, prin sfinţenia și înţe- lepciunea caracterului s&u, 
Virtutea, buna disposiţie, a sufletului constitue 

frumuseţea. 

pâr fi a necinsti sufletul, ne spune Platone, „dacă am preferi frumusejea corpului în locul wi- “ ptuții. O asemenea preferență av da mai multă valore „scorpuluti, ceea ce nu este logic, căci nimic din ceea ce „meste pe pământ nu are valdre Față cu ceea ce vine din ceri Sufletul nu este o plantă a pământului dar a _ycerului.“ (Doro oi E7atov dA” 0dpdnto). 
Astfel, Morala care servesce de ideal Politicii şi Educaţiunii, servesce de ideal, în filosofiea lui Pla- 

tone și Esteticii. Acestă înrudire a Esteticii cu Mo- 
rala, sai a frumosului cu binele a fost admisă de la Platone mai de toţi filosofii Greci. Cuvîntul xaăâ este întrebuințat adese-ori pentru a:asâs și chiar amăndouă a- ceste cuvinte sai unit împreună în limba, grecă,
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spre a forma un singur cuvint: 3 AXĂSAIazĂ, Așa, în 
Gheorghias, Platone, voind a. deosebi binele de plă- 
cere dice: „că este mai frumos (zahiov) de a suferi o 
injustiție de cât de a o facet. Dar ce dic? 'Tâte 
expresiunile întrebuințate de Platone în ordinea mo- 
vală, sunt întrebuințate şi în ințeles estetic. Cuvin- | 
tele : ăcuoviz, epuduia, de ex., întrebuințate în înţeles mo- 
ral sunt întrebuințate și în înţeles estetic. E] gîndea 
că viţa morală are trebuință de măsură, de numtr. 
Inveţatul, înțeleptul este un musicant, (£ ceoâs povotx6$), 
Ca dovadă, că acestă doctrină a idendităţii binelui cu 
iramosul era adoptată de tâte scolele idealiste din 
Grecia antică, avem faimbsa sorită a stoicului Chry- 
sipp: „Binele este de dorit; ceea ce este de dorit este 
de iubit ; ceea ce este de iubit este lăudabil; ceea ce este 
de lăudat este frumos; Așa dar, binele este frumosul. 

Acestă identificare a frumosului cu binele, — a- 
cestă tendință de moralisare în literatură și artă co- 
respundea cu tendinţele societăţii ateniane. Nici-un 
gubern ma impus dramii Și comediei condiţii mai se- 
vere. Se șcie că la Atena nici-o piesă de teatru nu 
putea să fiă representată înainte de a fi supusă cen- 
surii,— examenului unei comisiuni, și fără a se aproba 
în urmă de puterea publică, de archonte sai de rege. Platong fără îndoială, confanda legile Esteticiă u 
acelea ale Moralii. Dar, dacă arta și literatura aă influ- 
ență asupra Moralii, din acesta, nu putem induce iden- 
tificarea acestor manifestări a sufletului nostru. O a- 
semenea identificare ar compromite viitorul artei. 

Ori-cine pote înțelege că arta nu trebuie să fie 
tendenţidsă; ca manifestare a spontaneității geniuri- 

3



lor, ea nu trebue să fie contrariată în mersul său; 
censura nețărmurită a puterii publice nu pote fi favo- rabilă desvoltării artei. Dacă, înti'adever, s'ar exclude 
din epopee, dramă Şi comedie, representarea ori-cărui 
vițiă, ori-cărei pasiuni, ar trebui să renunțăm cu de- 
sevârșire la aceste genuri literare şi să ne mulțumim 

“a face numai imnuri în onrea deilor. 
Pe de altă parte, cu ce drept âm pute noi să mărginim fantasia, autorilor, — mai cu semă că Statul nu este în stare a judeca operile de artă? Un aq- ministrator pote fi capabil de a administra, fără 

a fi capabil de a judeca operile literare,— afară na- 
mai când sar dovedi că cel mai puternic are mai mult gust literar, și, când republica literilor nu sar deosebi de organisația administrativă. Și, dacă ad- mitem că un administrator are și gust literar, el pote judeca operile literare, nu ca administrator, dar ca literat, şi, în acâstă calitate, trebue să fie și el apre- 
ciat de toată lumea. | 

De sigur, domeniul artei și al literaturii s& gă- sesc într'o sferă, strâină de politică, superidră chiar politicii, adecă interesului.—- Ne supunem cu toţii au- torităţii publice, pentru a administra interesele țării, dar nici de cum pentru a judeca acâstă parte a activi- tăţii geniurilor,— considerată de Platone ca divină,— care, concepe frumuseţea şi care, prin esenţa sa nu pâte deriva de cât din lumea ideală. 
Dar, nu insist asupra acestei chestiuni : dacă arta trebuie să fie, sai nu, subordonată moralei, și, dacă, pentru acesta, guvernul trebue să se amestece în qi- recţia artei, care, de natura sa, este liberă. Vom a-
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ve ocasiune a ne ocupa de această chestiune întrun 
mod special 44. Constatăm numai că la Platone, arta, 
cași sciința avea un caracter practic,—era un mijloc 
de educaţiune, prin care omul devenea mai bun mai 
fericit,— că, Platone explicând astfel direcţia artei, 
nu face de cât a se conforma gustului estetic al ar- 
tiştilor și poeţilor mari din timpul stu, pe cari “i 
cunoştea destul de bine de oare-ce a trăit în mij- 
locul lor, devenind prin influenţa lor poet şi pictor. 
S& scie, că în timpul lui Platone, arta grecâscă ajun- 
sese la apogeul stu. Architectura terminase Parte- 
nonul ; sculptura decora monumente cu statui de totă 
frumuseţea ; arta dramatică prin puterea genială a lui 
Eschil era în splendâre; Sofocle ne facea să atingem 
idealul ; Euripide resona asupra sciinții ca un filo- 
sof și mișca inimile ca un adevărat poet ); Aristofan 
era admirat, pentru că biciuia fără milă imoralitatea, 

Ei bine, Platone trăind în mijlocul acestei mMiș- 
cări estetice,— din poet devenind filosof,—nu putea să 
ne dee altă doctrină estetică, de cât aceea, care cores- 
pundea cu gustul poporului din care făcea parte. 
Grecii despreţuind în artă expresiunea pasiunilor, Pla- 
tone, ne recomandă expresiunea, virtuților, a devota- 
mentului, a sacrificiului etc. EI nu voesce, ca arta să 
mai represinte pe Jupiter cu curtea sa, dar, pe D-deul 
unic și imaterial pe care Phidias Pa visat şi Socrate 
la explicat, dar,—iubirea ce trebue să avem pentru 
D-dei, pentru bine, pentru virtutea în sine, incorup- 
tibilă, desprețuită și persecutată ! | 

) Vezi mai departe Cartea III, Morala în artă şi literatură. 7 Levâgue, Spiritoalisme dans art.
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4. Evoluţia istorică a idealismului platonician. 

Idealismul mistic. Plotin. 

a) Concepţia mistică a frumosului. 

Sistemul de Estetică a lui Platone represintă di- 
recția generală a artei și a literaturii vechi clasice. 
Platone observând, aşa de bine lumea ideală a, ferme. 
cat tote spiritele, și, ori-ce încercare de a le abate 
de la acestă, direcţie a fost zadarnică.  Materialismul 
în adever, părea în ochii tuturor un sistem ce nu s& 
putea concilia cu objectele imaginaţiunii, ale ficţiunii. 

Nu avem prin urmare a căuta,—în urma lui Pla- 
tone,—-evoluția istorică a matevialismului în artă, față 
cu idealismul, dar numai evoluția istorică a acestui 
din urmă sistem. Se șeie că, în cursul desvoltărei 
filosofiei vechi, toți filosofii s€ întilnese în giurul 
ideii platoniciane (ca object de a”tă), pe care o consi- 
deră că este asociată cu iubirea nâstră pentru lu- 
mea morală. 

Ceea, ce deshină cu toate acestea pe filosofi, în 
urma lui Platone, și, prin urmare, ceea ce explică e- 
voluția idealismului estetic este neințelegerea lor în 
privinţa ideii platoniciane. 'Trebne oare să credem că, 
objectul avtei este ideia dobindită prin dialectică, sau, 
aceea dobîndită prin contemplave, sai estas, ori în 
fine,— aceea elaborată de mintea nostră, în urma con- 
templărei 'lumii perceptibile. 

Aristotele, neadmiţend că ideea este ante vrem, şi 
observând frumuseţea în lumea materială, susține, că 
această ideie,— object de artă,— este suggerată de fru-
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museţele lucrurilor din natură, ear nu de lumea ab- 
stractă pe care o iubim. Pe de altă parte, Plotin, 
un filosof alexandrin, care a trăit pe la anii 205— 
2170 p. Christ, — admite, că deea, ca object de artă, fi- 
ind divină trebue asociată cu sentimentul relig gios, ear 
nu, cu sentimentul moral,-— așa cum a înţeles Platone. 

De aci, două sisteme esenţiale de Estetică în ve- 
chime : sistemul raţionalist al lui Aristotele și sistemul 
adialist mistic al hi Plotin, care desvolteză și modi- 
fică sistemul idealist al lui Platone. 

Din aceste dou sisteme idealiste, acel al lui 
Plotin să aseamănă mai mult cu al lui Platond, căci, — 
după cum o să vedem, — nu tinde a combate pe fonda- 
torul idealismului, dar a-l complecta și desvolta. 

Cu acest sistem ne vom ocupa mai ântii, deşi 
este mai depărtat de timpul în care a trăit Platone 
cu câteva veacuri. 

Idealismul estetic al ui Plotin nu este de cât i- 
dealismul lui Platone, modificat de ideile: religi6se o- 
rientale. Acest sistem este o urmare a metafisicii 
sale, expusă în opera sa: Emeadele, al cărui object 
esențial era D-deu. Plotin era entusiasmat de con- 
cepțiunea divină ; inbea tot ce pare divin în natură, 
şi, totă viţa sa nu făcu de cât să caute ceea ce 
este divin şi să remâie astfel în eztas, in admirave 
pentru tot ce este frumos, care, după el, este divin. 
Citind Eneadele sale, 'lă vedem înălţindu-se treptat, 
treptat, pănă în regiunile cele mai abstracte ale poesiei ! 

Doctrina prin care Plotin explică lumea şi din 
care, are să derive Estetica sa, este emanantisinul,—— un
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fel de panteism mistic, care s& aseamănă mult cu £- 
leatismul şi cu Platonismul. Ca tâte spiritele medita- 
tive, Piotin, voește a-și explica cum fenomenele s& 
răspândesc în lume în timp și în spaţii și s& unesc 
împreună într'un mod armonic spre a forma acest vast 
tot pe care "li numim univers.— EI s€ întrebă: cum 
se explică acestă unitate, în varietatea şi multiplici- 
tatea lumii,— unitate, care ne face să admirăm lumea, 
să o contemplăm? 

După Plotin, totul emană de la unitate, de la “E», 
care nu este de cât D-deu, ființa în sine şi absolutăk. 
Ceea, ce face ca lumea să existe și să persiste este 
tocmai acestă unitate, din care derivă treptat, tote 
fenomenile nemărginite, tote fiinţele şi lucrurile, cari 
apar și dispar,--in o infinitate de forme de tot soiul. 

Plotin, admițând la originea lucrurilor o uui- 
late absolută, infinită, primitivă, = 2» sai = 20, OLĂ 
72 dmeipow Susține că lumea nu este decât o deseoltave 
a acestei unităţi, o emanaţiune a divinității.  Univer- 
sul, înaintea sa, pare o emanafiune, o evoluțiune, care 
se desvolteză treptat de la ființa absolută, pănă la 
ne-ființa, (ad, î). 

Dar, în virtutea cărei legi, D-geu umple cu ființa 
sa lumea? Ce nevoe are Ei de lume, -— HI, care este 
ființa în sine, perfectă, cărei-a nu-i lipseşte nimic ?: 

Acestă lege o resum astfel: ori-ce ființă perfectă 
fecundeză, crează într'un mod spontanei.— Fiinţa per- 
fectă, unitatea, <> 2, imobilă, a trebuit să creede în- 
tun mod spontanei,—fără voia sa, fără să dorâscă 
acesta,-—căci dorința dea crea nu se concili6dă cu per- 
fecțiunea. Și, cea ce a creat mai ântâi a fost îâzos,
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cuvântul, intelectul cu ideile sale, de pe cari stai for- 
mat tote lucrurile. 

Astfel, D-deu prin intelegenţa sa a luminat, a 
însufiețit, a. dat existență aparentuliti, materiei, prin 
atâtea forme cor&spundătore cu ideele, 'Tâte for mele 
generale ale existenţelor, adecă : ființa (), identitatea, 
(cavsâra), diferența (E-0%ens), mișcarea (7ivns:2), în fine, 
tipurile specifice ale fiinţelor individuale (2:25) nu sînt 
de cât modificările Fiiafii: una şi absolută, care este 
Dumnedeu. | 

Dar; cari sint întrun mod precis teţele diverse 
sub cari putem privi fiinţa, sau—-după cum dice: Plo- 
tin,-- hypostasele, sau emanatiunile ei? 

Cel d'ntăi aspect al ființii, sau al unitătii abso- 
lute— cea d'ântăi. ha ypostasă, sau emanatiune este In- 
telectul, («&s), care există în lume, representat prin 
ideile, sai formele lucrurilor. 
„Acum, Intelectul, la rândul seu crează sufletul 

Omenesc (vyî), care nu există de cât prin ideile sale. 
Prin aceste idei, sufletul, este unit cu D-deu, sai să 
uneşce cu EI, — după ce a cădut, — înălţindu-să pănă 
la EI, prin ajutorul contemplării. Sufletul dar, este 
a doua emanaţiune,— a doua ha ypostasă divină. 
Tan fine, a treia emanațiune divină este substanța 

corporală. (sâua).—- Corpul are ceva dumnedeesc prin 
formele sale, corespundătâre cu ideile. 

Astfel, Plotin consideră untatea din trei puncte 
de vedere : ca js, ca wi, ȘI Ca sua. 

Această doctrină a emanaţiunii este panteistă și 
să aseamănă puțin cu feoried verbului şi a d inităjii
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creștine, precum și cu feoria participafiunii utszsis, a 
lui Platone şi aceea a processiunii evreului Filone. 
Plotin, cași Platone și Filone consideră pe D-deu ca 
principiul primordial al tuturor lucrurilor, fără care 
nu putem înțelege viţa, cu formele sale multiple, 
cor&spundătâre cu ideile și cu ființele de tot soiul. 

Concepţiunea însă a lui D-deu, la Plotin, este cu 
totul deosebită.  D-deul lui Platone este organisator, 
al Creștinilor creafor,—pe când D-deul IuiPlotin este 
un principiu de emanafiune, care prin presenţa sa dă 
fiinţă tuturor lucrurilor, sai, pe care "li vedem ma- 
nifestat în lume sub cele trei forme, sau hypostase : 
intelectul, sufletul și materia. 

Această feovie a emanafiunii n'o întîlnim de cât 
în filosofia indiană, care este tot atât de mistică, ca 
şi acea a lui Plotin. Nirwana nueste de cât contem- 
plarea (Bzogia), prin care Plotin explică lumea. 

Eată în scurt doctrina metafisică a lui Plotin. 

Acum, cum să aplică la Estetică, acestă doctri- 
nă metafisică, sai, care este doctrina estetică, ce ar 
deriva din emanantismul lui Plotin ? 

Pentru a respunde la această chestiune, n'avem 
de cât a gândi la locul ce ocupă vița sufletâscă în 
filosofia lui Plotin. Dacă sufletul nostru este.0 ema- 
națiune a divinităţii,— dacă este un aspect al fiinţii 
supreme,— el este în faţa frumosului, cuprins de frumos, 
ori-de câte-ori st desface de pasiuni și de impresiu- 
nile corporale,—ori de câte-ori st absârbe în fiinţa 
supremă prin contemplare și remâne în extas înaintea 
lumii ideilor. 

In această stare de extas, omul, unindu-se cu fi-
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ința supremă să găsește în faţa frumosului absolut, 
determinat de ideile pure ale raţiunii. Sufletul sei 
priimind forma inteligenţii supreme este cași D-deu : 
în faţa bineh, a adevărului și a frumosului absolut! 

Unirea n6stră însă cu ființa supremă nu se face 
prin ajutorul dialecticii: a operațiilor discursive a 
inteligenţii,-- nu se face, cu alte cuvinte, prin silința 
ce-și dă sufletul nostru de a se uni cu sufleţul uni- 
Versal, saii de a înțelege acâştă substanţă. 

Sufletul, dice Plotin, cădând în corp.— dând o 
formă corpului, prin acesta, nu s'a desfăcut cu totul 
de inteligenţa supremă; el poate trăi in contemplare 
și a zări frumosul! Consciinţa ce avem de tâte ac- 
tele, de tâte ideile şi judecăţile nâstre este o probă 
de unirea nâstră cu inteligenţa curată. „Rafiunea 
discursivă nu scie ea, dice Plotin, că judecă, când ju- 
decă, — nu scie eu, că judecă de pe niște regule date de 
înteligență 2. 

Odată deprinşi a ne înălța in lumea ideilor, de 
sigur, nimic nu ne va mai plăcea din lucrurile de carii 
sîntem încungiurați de cât numai când ele vor deş- 
tepta ceva din idealul cu care ne-am deprins.  Lu- 
crurile din lumea acesta, intr'adever, nu sînt frumose 
de -cât prin forma lor, cor&spundătore cu ideile, — 
formă, ce represintă vieța. existența. Nemie în lume 
nu există, sau trăeşte de cât prin formă corespundă- 
tore unei idei. Dacă un lucru nu ne deșteptă nici-o 
idee, el este un ce confus, lipsit de existență. 

Acestă trebuință a veflectării ideilor abstracte, 
în tot ce există, face pe artişti a se sili prin talentul 
dor să ne înfățişede lucrari ce nu putem a le vede în
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giurul nostru, dar cari prin forma lor perfectă s& 
devie mai reale de cât acelea ce întîlnim la tot pasul. 

Dar ce pot fi acele lucruri, ce artistul trebue să 
ne represente? Arta trebue re să ne represente snfels- 
gibilul cu ideile sale, vida nostră sufletescă, sai ceva 
divin 2 

Plotin ne spune, că artistul trebue să exprime 

prim forme sensibile viâța nâstră morală, desfăcută 

de ceea ce este sensibil, în fine, să ne represente ceea 

ce este neperitor în lumea acâsta,-— ceea ce este des- 

tinat a trăi prin forma sa imprimată de divinitate. 

Plotin 6nsă, perdut în extas,— în această stare de: 

uimire, în care nu simţim nimic, na afirmăm nimic,— 

nu pote să determine întrun mod clar objectul artei. 

Ceea ce-i place și poate afirma este însăşi această. 

stare de contemplare, acâstă unire a nâstră, prin 

mijlocele artei, cu Fiinţa supremă. 

După spiritul acestei filosofii mistice, artistul, n'are- 

a exprima în operile sale de cât vița nostră religiâsă, 

adecă unirea nâstră cu D-deu; el nu poate prin ur- 

mare imita în artă de cât pe acei, cari,—aici pe pă- 

mânt, — iubesc și sînt iubiți, căutând a se identifica cu 

ființa supremă. 

Acest caracter religios, ce Plotin împrimă artei, 

nu trebue, cu toate acestea, să ne facă a crede, că. 
frumosul, objectul artei, este ceea ce este divin. Ceea 
ce este divin este mai mult de cât. frumosul. D-deu. 
nu este numai frumosul. El este în acelaşi timp şi 

inteligibilul : adecevul, binele, in fine totul,—ce cu min-. 

tea nostră nu putem cuprinde. 

Arta, după Plotin prin urmare, nu pâte repre-
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senta de cât îubirea ndstră pentru divinitate, ear nică 
de cum ceea ce este divin. Ceea ce este divin nu 
este numai objectul artei.  D-qeu este înteligibilul, pe 
care nu putem a-li representa, căci representându-l 
lam mărgini, Pam nega. Cum am vepresenta Fiinţa 
nemărginită, infinită, care este totul, fără a fi anume 
un ce determinat : ? 

Astfel, arta nu pâte representa de cât frumosul, 
şi, frumosul nu este D-deu pe carelă putem zări in 
lume prin ordinea și armonia ce o admirăm, ear, in 
noi prin lumea ideilor. Frumosul, pe de altă parte; 
nu este nici binele, fiind-că, iubirea nâstră ațițată de 
frumos, nu ne cuprinde de cât după ce am dobândit 
cunoştinţa, binelui. 

Plotin -s& fereşte puţin, după cum vedem, a con- 
funda frumosul cu ceea ce este divin, aşa cum tindea 
arta sub forma simbolică la popârele orientali,- .s€ 
fereşte, pe de altă parte cu totul,. de resultatele la 
cari a ajuns Platone, confundându-l cu binele. Dacă 
D-deu este mai mult de cât frumosul, — superior fru- 
mosului, — binele, la rîndul sei, —splendorea divinității, 
scopul suprem al purtării nostre, nu pâte fi identificat 
cu frumosul. Binele este mai vechii de cât frumosul, 
anterior. frumosului. 

Nu putem fi cuprinși de frumos de cât în urma 
binelui. Frumosul presupune binele, Dorinţa binelui, 
dice Plotin, imprimată de dialictică, este mai veche 
de cât aceea a frumosului 1). Trebue, cu alte cuvinte, 
să simțim mai ântâi binele și apoi frumosul. Tmpe- 
decați de reu cuprinși. de neajunsurile lumii aceştia 

1) Enead. V.yv
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nu putem gusta frumosul; numai nitându-ne pe noi 
și lumea aceasta în fafa binelui închipuit, putem fi e- 
moţionaţi din punct de vedere estetic. 

In scurt, Plotin, explicând lumea prin emana- 
țiunea, lucrurilor din substanţa divină, admițând că 
sufletul omenesc este resultatul acestei emanațiuni, sus- 
ține, că omul este în fața frumosului numai când se 
absârbe în ființa supremă, prin contemplare !  Cași 
Platon, caută frumosul în lumea ideilor, în absorbirea 
sa, în rațiunea supremă. Singura deosebire este nu- 
mai că Plotin nu să înalță în lumea ideilor prin dia- 
lectică, dar mai cu seamă prin contemplare. ȘI, aci, 
în lumea ideilor, nu caută modelul bunătâţii supreme, 
bine-le în sine, dar starea nostră de iubire, fală cu 
D-dleu. Frumosul nu este o expresiune a binelui, a 
sentimentului nostru moral, da” « sentimentului n0s- 
tru religios, a iubirii nostre pentru D-deu ! 

După Plotin, ceea ce este frumos nu este de cât 
un simbol al credinţii n6stre, —o formă a iubirii cerești, 
care apare în noi, și, s& concretisează în artă și li- 
teratură, ori-de câte-ori ne unim cu D-deu prin con- 
templare. 

Astfel, din causa sistemului sei mistic, Plotin, este 
şi mai idealist de cât Platone. Plotin nu să refugiază în 
lumea ideilor pentru a zări ceea ce este divin în na- 
tură, dar, pentru a ved& sufletul nostru unit cu 
D-deu. Odată uniţi cu D-deu, în acestă stare de ui- 
mire, nu putem a ne mai da seamă de ceea ce este 
divin în natură, dar, de intimitatea n6stră cu D-deu, 
de starea noastră de fericire în fața lui D-deu!
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In faţa Lui căgând in extas, in contemplare, sîntem 
coprinși de iubire, de adoraţiune și nu putem să ne 
mai dăm samă de nimic, de cât de acâstă stare de 
complectă mulțumire. 

b). Obiectul litaraturei şi al artei. 

Objectul literaturii și al artei este intimitatea u- 
nirii nostre cu D-deu. Plotin este cel d'ântâi în ye- 
chime, care a decretat intr'un mod precis  ames- 
tecul religiunii în artă, care a spus lămurit că sub- 
jectele artelor trebuese luate din vieţa deilor, a sfin- 
ților ; că, arta represintă oamenii divini şi fericiţi în 
extasul lor, desfăcuţi de tote legăturile din lumea a- 
cesta, despreţuitori de voluptăţile pământești.  Plo- 
tin sfătuește pe artiști de a se refugia în lumea dei- 
lor. „Să fugim în scumpa nâstră patrie, dice el, în 
regiunea din care ne-am coborit! Acolo, șeade tatăl 
nostru“. Dar cum să fugim? Cum să scăpăm, st 
întreabă, Ulise..., fără ca plăcerea ochilor, sati specta- 
colul frumuseţelor corporale să nu ne oprâscă? 

Și, dacă ne am închipui, că putem scăpa de le- 
găturile cu acâstă lume, prin ce mijloc, urmeză Plo- 
tin, am putea să ne transportăm în patria nâstră ? 
„Xu cu picidrele, dice el! Ele n'ar pute să ne trans- 
porte de cât dintro parte a pământului, în alta. De . 
asemenea, n'am put să ne preparăm pentru acâstă 
călătorie procurându-ne o trăsură, sau o corabie! Tre- 
bue să lăsâm la o parte tote acestea zadarnice aju- 
tore şi chiar să nu mai gîndim la ele. Să închidem 
dar ochii corpului, pentru a deschide pe. acei a spiri- 
tului, spre a ne croi o altă cale, în care am pute
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merge cu toţii, dar care este părăsită“ (Eneada 1. 
Cartea II-a). 

Dar, firește, ori-cine nu pâte să contemple frumu- 
seţea reală (îdeală); pentru a o contempla trebue ca cine- 
va să fie purificat de tote cugetările necurate, cari "lu 
împedică a se uni cu D-deu; trebue să fie asemănă- 
tor cu D-dei, să stingă în el tote sensaţiile, tâte pa- 
siunile, să s€ depărteze de ori-ce vițiă, care i întu- 
necă lumina interidră. Numai în acâstă stare de ex- 
tas devine cineva artist, devine,—-cași D-dei,-—un spi- 
rit, un genii, care, manifestă în afară splendârea lui 
D-deu, prin nisce forme divine, ca acelea, ce nu sunt 
representate în nici un lucru individual, dar, in lu- 
mea intregă, în ceea ce este nemuritor, permanent, 
prin unitatea şi armonia lumii, prin tipurile de tot 
felul ale vieţii, în fine, prin ubirea pură, desfăcută 
de tot ce este vițios! | 

Dar ori cât ar fi voit Plotin să să depărtede de 
Estetica lui Platone, să întilnesce împreună în același 
punct. Pentru Plotin, cași pentru Platone, idealul 
artei este morala, care 'și are fundamentul săi în 
Dumnedei. 

Pe de altă parte, frumuseţea representând amorul 
curat, — amorul pentru D-geă, desbrăcat de ori-ce e- 
lement sensibil,— acest amor nu este în realitate de 
cât virtutea,— cași in filosofia lui Platone,— căci, vir- 
tutea, sufletului constă în asimilarea nâstră cu D-ueu, 
adecă,—cu duhul curat, perfect și bun. 

Principiul prin urmare, al Esteticii lui Plotin, 
caşi a lui Platone, este D-qeu,—scopul suprem al su- 
fletului și al artei. Numai în presența Lui putem simţi
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adevărata emoție estetică, care ne uimesce, ne pune 
în stare de contemplare, de extas. 

„Ce transporturi de iubire nu trebue să simtă, 
dice Plotin, acela care-'lă vede, cu ce ardâre nu tre- 
bue să dorescă a se uni cu EL! Acela, care nu l'a 
v&dut încă, îl doreşce, cum doresce binele ; acela, care 
Va vedut îl admiră, cum admiră suprema frumuseţă, 
este isbit de odată de plăcere, simte ceva, care nu 
conţine de loc durerea, iubeșce într'un mod adeverat 
cu o ardore de nespus și începe a desprețui lucrurile 
pe care le numea odinidră frumâset 4 

Astfel, criteriul estetic, după Plotin, este frumu- 
sețea interidră, dată de contemplație. Fără acestă ve- 
dere interidră n'am pute să judecăm opesile de artă. 
„Nu putem dice nimie despre frumuseţa artelor, con- 
tinuă Plotin, dacă n'am fi în posesiunea acestui soi 
de frumuseţe. 'Trebue să contemplăm aceste frumu- 
seți cu ajutorul facultății corespundă&târe; numai a- 
tunci, în presența lor, suntem coprinși de plăcere, de 
uimire, de admirare! 

Astfel, Plotin nu face de cât să desvolte aceiași 
Estetică pe care a desvoltat'o Platone. Ceea ce uneşte 
pe acești filosofi, este idealul cătră care tind amîndoi 
în artă și literatură. La Plotin, cași la Platone, prin- 
cipiul Esteticii este D-deu; numai prin absorbirea n6s- 
tră în ființa supremă putem zări frumosul în noi și 
în natură. 

Singura deosebire este, că acest D-dei, nu este 
D-deul lui Platone și prin urmare, nică frumosul lui 

„Plotin nu este frumosul lut Platone. 

  

„A Eneadele Ibid.



Pe de altă parte, procedarea estetică la Plotin nu 
este dialectică, dar mistică, sau teologică. Prin con- 
templare, ear nu prin veminiscența, deşteptată de dia- 
lectică, Plotin, zări amorul, ce provâcă adevărata e- 
moție estetică. 

In fine, scopul aulfim al artei nu este binele, ca la 
Platone, dar iubirea de D-deu, dar, tendința n6stră de a 
ne uni cu D-deu. Arta, la Plotin, nu este pusă în ser- 
viciul moralii și al politicii, dar în serviciul religiunii. 

5. Desvoltarea Esteticii lui Plotin 

Ce a devenit Estetica în urma lui Plotin ? 

Estetica mistică a lui Plotin a fost urmată în 
tote timpurile când religia a fost predominătâre. În 
epoca părinților bisericii creștine, în veacul de mijloc, 
când filosofia era unită cu teologia, nici-o teorie alta 
de cât a lui Plotin n'a putut să călăuzâscă pe ar- 
tiști. “Ne pare reii, că S-tul Augustin, care s'a ocu- 
pat cu problemele estetice, care a scris chiar o carte 
specială de Estetică, nu pote, să ne explice concep- 
țiunea frumosului şi a artei din causă, că opera sa 
specială : „De pulchro et apto“ sa pierdut, și n'avem 
nimic din acâstă scriere, de cât acâstă formulă cele- 
bră a frumosului: „Omnis pulehritudinis forma unitas€. 
Dar, de sigur, dacă am sta să reconstruim sistemul 
seu, după cărţile sale, care ne-ati rămas: Confessiones, 
De Musica, De ordine am vedă de îndată, că el are 
aceleși idei despre astă și frumos cași Plotin. Fru- 
mosul într'adever, după spiritul filosofiei St. Augustin, 
este representat prin tendinţa n6stră şi a obiectelor 
de arta cătră unitate. Cu cât lucrurile st apropie 
de unitate, cu atât sunt mai frumose.
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Forma cea mai perfectă a artei, dice St. Augus- 
tin, este unitatea; în ori-ce artă, cea ce ne place este 
proporția şi armonia, care nu este de cât o tendință 
câtre unitate, către D-deu. 

După cum în natură totul se perde în unitatea 
supremă, ---căci, nimic nu există de cât, pe cât timp 
participă la acâstă unitate, — de asemenea, și arta tre- 
bue să represinte acestă tendinţă, acâstă iubire de u- 
nitate, de D-deu. 'Trebue dar, ca artistul să fie mis- 
tificat, unit cu D-deu, spre a representa, acâstă uni- 
tate, trebue, în cele din urmă, să cadă, cași noi în 
presența. obiectului de artă, în contemplaţie; 

S-tul Toma, de asemenea, n'a cătat frumosul de 
cât în revelație, în inspirația divină, „O formă, dice 
S-tul Toma, în scrierea sa: Summa teologia, este 
cu atât mai frumâsă, cu cât este mai materială, mai 
desfăcută de materie, prin virtutea sa proprie. „Fru- 
mosul este, cu alte cuvinte, o noţiune revelată omu- 
lui de cătră creator. Caşi S-tul Augustin,  S-tul 
Toma, doctorul angelic, gîndesce, că ochiul apreciază 
proporțiile, urechia judecă raporturile armonidse ale 
sunetelor, pentru că s'a păstrat în interiorul nostru un 
suvenir despre frumos, ca o trebuință înăscută de 
contemplare şi admiravre! De sigur, filosofia S-tului 
Toma, fiind: mistică, cași a S-tului Augustin, n'a pu- 
tut ave, în Estetică, alt sistem de cât acela al lui 
Plotin, pe care-l găsim în tot decursul veacului de 
mijloc în luptă cu filosofia dialectică. Toţi misticii 
Voesc, să ne pue în presența unei lumi, deosebită de 
„aceea a dialecticii—o lume de contemplare, unde ar- 
tistul pâte să-și găsâscă subiectul artei sale. 
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SCOTA PERIPATETICĂ, 
IDEALISMUL. ESTETIC RAȚIONALIST. 

ARISTOTELE, 
4 

1. Noul caracter al Esteticii clasice. 

Concepţia frumosului in sistemul lui Aristotele. 

Aristotele este cel d'ântăi filosof vechii, care în 
urma lui Platone, dă o atenţiune mai specială pro- 
blemelor de Estetică.  Concepând mai lămurit objec- 
tul acestei sciinți, acest insemnat filosof, nu s€ ocupă 
cu teoria frumosului și a artei într'un mod încidental,— 
așa cum a făcut Platone, cu ocasia problemelor de 
logică sau de morală.— Spiritul universal, enciclope= 
die al anticităţii, care concepuse objectul tutulor sci- 
ințelor: al Fisicii, zoologiei și psichologiei, nu putea 
să nu se oprâscă și înaintea objectului Esteticii şi 
să nu s€ ocupe -de acâstă ramură a filosofiei în scri- 
eri speciale. 

Aristotelg, întâlnind chestia frumosului în meta- 
fisica sa (cartea XIII cap. 3), ne spune că-i reservă 
un loc deosebit și promite că are să se ocupe de ea 
în alte scrieri. Aceste scrieri, la cari a gîndit a ne 
trimite sunt, de sigur, acelea arătate de Diogen La- 
ertul (cartea V), care, făcând lista tuturor operilor fi-
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losofului de la Stagira, enumeră și scrieri speciale de Estetică, precum: o carte asupra frumosului două scrieri asupra Jrupărei artelor, o scriere asupra atei poetice, şi a artei șetorice și una, despre muzica J0cu- rilor pitiene. 
Dar, din tâte aceste scrieri nu ne a scăpat din naufragiul vremii de cât. Poetica și Retorica sa, și, a- cestia chiar în o stare fragmentară! Numai din frag- mentele acestor din urmă scrieri dar, trebue să ne silim a ne face o ideie de caracterul Histeticii sale, recon- struind teoria sa asupra frumosului și a artei. 

Din aceste scrieri observăm, că Aristoteld nemulțumit de spiritul filosofiei estetice a lui Platone, se încârcă a da o nouă direcție studielor de Estetică, explicând întrun mod deosebit frumosul, ce putem contempla în natură și în operile artistice şi literare. 
După acest filosof, frumosul, nu este 0 reminis- cență a unei lumi anteridre, dar simbolul ideilor ab- stracie, suggerate de lumea materială.— Frumosul, ca obiect de artă este objectivat în natura exteridră, care oferă fantasiei nâstre formele materiale ale lucrurilor şi fiinţelor, — elementele estetice, pe cari arta le com- bină, în vederea ezpresiunei. frumosului. 
Aceste forme, suggerate de natură, în cari putem zări frumosul sunt : ordinea, simetria Și imitarea : pc 28 xxdz5 păera Ed mii ai Cuupeipia uxi ză puzytvov,k (Met. XIII, 3.) 

Aristotele vede în lumea reală mai aceltşi forme, pe cari le-a v&dut Platone prin prisma ideilor din lumea ideală. Ordinea, sas este alcătuirea regulată a părților unui tot. Simetria, Guupteia, este reducerea
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varietății la unitate, în fine, limitarea, opizptvv este pro- 
porția, mesura hotărită de care un lucru, sati o ființă 
are nevoe pentru a fi frumos. 

Aceste “forme le putem ved6 în natură: în lu- 
cruri şi fiinţe.---In lucruri putem observa mărimea 
proporțională și unitatea armonică, către cari tind tote 
elementele din cari se compun ; în fiinţe, putem ob- 
serva aceste forme în acţiunile cor&spundâtâre (uni- 
tăţii și mărimii armonice). 

Dar, pentru a lămuri acâstă teorie a objectivității 
frumosului în natură, Aristotele, ne dă mai multe exem- 
ple. Fiinţele prea mici, dice el, nu sunt frumâse, și, 
nu ne plac,—fiind că nu sunt în măsura celor alte fi- 
inţi, de cari sunt înconjurate. V&dându-le suntem 
surprinși de uriciunea lor; ni se pare extraordinar 
de a vede cât de mici sunt părțile din cari sunt com- 
puse, spre a forma o unitate. 

Acelaș lucru putem dice și de lucrurile cari sunt 
prea mari în comparaţie cu cele-alte lucruri de a- 
celaș fel. (Poetica). 

Aceste. forme, pe cari le observăm în lumea reală 
le concretisăm şi în artă. Artistul, dice Aristotele, 
mesură mărimea în vederea ordinii. a unităjii,—-. dis- 
pune într'un mod armonic mărimea msurată mate- 
maticesce. Acestă mărime corăspunde, neaparat, cu 
subjectul artistic, ales anume după o anumită m&sură, 
ear nu întrun mod arbitrar. 

„Acestă mărime, măsurată matematicesce de cătră 
pictori şi sculptori, trebue observată și de poeți. Mă- 
rimea acesta întradevăr, nu este luată de Aristotele 
numai în inţeles fisic, dar și moral. Trăâgedia și e-
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popea, de ex., nu trebue să algă ori ce fel de 6- 
meni, dar Gmeni de o mâvime de cavacter, determinată, 
măsurată de idealul moralității unui popor. Dacă 
Homer, sai Sofocle ne plac,— ne plac, pentru că nu re- 
presentă 6meni prea mici de caracter, 6meni de rând, 
dar, Gmeni cari însuşesc calităţile cele mai superidre 
ale poporului din care fac parte. Numai în comedie, 
ne este permis,— pentru a ride de viciu „—să represen- 
tăm Omeni mici de caracter, mici la suflet. 

Acum, în privința mesurei unităția Șia ar moniei, 
Aristotele, pretinde, că poesia, cași operile artistice 
trebue să aibă un început, un mijloc şi an sfârșit na- 
tura], — să fie ca un fot organic. Părţile unei drame, 
de ex., trebue să fie aşa de bine dispuse, în cât să 
nu să Dotă scote una, fără ca totul să fie desfigurat ; 
să nu se adauge nimic, care nu Sar alcătui cu totul, 
care n'ar aduce vre-o lumină. De asemenea, trebue 
observat, ca fie-care parte dintr'o operă literară să 
formeze un tot indivisibil, să represinte caracterul, ce 
voeșce a-l da poetul. Cu alte cuvinte, în tte păr- 
țile unei opere literare, să se observe aceeași nuanță 
de caracter, aceeași fineţa. Un personagii dintr'o 
dramă, de ex., nu pote schimba caracterul său în fie- 
care act. Ori cum ar varia imprejurarile, în cari îl 
representăm, nuanţa caracterului, seu să să păstreze. 

Dacă acum, recunâscem după aceste forme, fru- 
mosul în natură și în operile artistice și literare,— ce 
este frumosul din punct de vedere subjectiv, — adică, 
din punct de vedere al efectelor, ce pâte produce a- 
supra n6stră ?



In Retorică, (cartea I, cap. 9), Aristotele defi- 
nesce frumosul în aceşti termeni: 

» Frumosul este ceea ce este dorit pentru el însuși 
şi (care este) în acelaș timp demn de laudă, sai, cea 
ce fiind bun, este plăcut pe cât este bun. — mau ui 
o Esi, 5 3i vo aiptrdy în, Enawarây în 0 dv va în 
153 7 Zn vase 

După acestă definiţie, frumosul este cea ce dorim 
pentru el însuși, fără nici un scop, adecă fără pici 
un interes; el este, cdşi binele (izzaziv), scopul în sine, şi 
este admirat după cum zifutea este ldudată. 

Prima notă caracter istica, ce întîlnim în definiţia 
acesta a fr umosului, este deosebirea frumosului de 247. — 
Ceea ce este frumos nu pote servi vieţii, nu pote sa- 
tisface trebuințele n6stre. Un lucru frumos ne place 
pentru sine însuşi, nu pentru noi, pentru folosul no- 
stru, în vederea unui scop interesat. 

Frumosul este neânteresut ; el ne place fără a ave 
în vedere alt-ceva,— pe când, utilul ne place, fiind că 
este făcut în vederea altui lucru. „32 2 09 Evzua, să senes 
cazi. (Ret. I. 8.) 

Frumosul prin urmare este scopul în sine; el 
este față cu utilul, cea ce mijlocul este față cu sco- 
pul. „Unele -acte, dice Avistotele, s& raportâză Ja u- 
til, altele numai la frumos. Resbelul s& face în ve- 
derea păcii, munca, in vederea repaosului. Nu căutăm 
cea ce este trebuincios şi folositor, de căt în vederea 
frumosului. 'Trebue să scim, a tealisa necesariul şi u- 
tilul, dar frumosul este superior şi unuia și altuia.“ 
(Polit.. VI. cap. XIII). 

Acest camvacter de neinferesare al frumosului, a 
făcut pe mulți esteticiani, între cari, putem cita pe



55 

V. BR. Zimmermann 1), să vadă o asemănare între de- 
finiția frumosului dată de Aristotele cu una din cele 
patru definițiuni date de Kant: „Frumosul este ob- 
jectul, unei satisfacțiuni neinteresale“ 2) și, să considere 
Estetica filosofului de la Koenigsberg, ca o desvoltare 
a Esteticii filosofului grec de la Stagira. 

Intr'adever, atât Kant, cât şi Aristotele deose- 
besc plăcerea estetică,-—- plăcerea frumosului, — de acea 
a utilului, și, prin urmare, laserul Jrumos, de cel util.— 
Dar, gindesc, că din acesta, nu trebue să conehidem, 
că Aristotele este predecesorul lui Kant. Este greu 
de a vedt op înrudire logică între cugetarea lui Ari- 
stotele şi aceea a lui Kant, pentru a spune, că acest 
din urmă n'a făcut, de cât să urmeze mai departe . 
desvoltând acelaș principiă. 

Există o deosebire între definiția dată de Kant 
și acea a lui Aristotele, Definiţia lui Kant este runi- 
vexsală, ea s€ aplică la tote sentimentele estetice din 
cari nasce frumosul fisic, cași frumosul moral ; pe 
când, definiția lui Aristotele să raporteză mai mult la, 
frumosul moral.— La Aristotele, într'adever, cea ce 
este de dorit și este asociat cu binele dadu, care 
este demn de laudă txaresiv, 

Aristotelg, deși să deostbeşte de Platonb din punc- 
tul de vedere al metâdei, st întilnesce' în acelaș punct 
cu el, în privinţa concepfiunii generale a frumosului, căci, 
şi la el ideea, frumosului este asociată cu binele; cea ce 
este bun, ceea, ce este lăudat, este frumos ; recomandăm 
virtutea, pentru că este firumâsă..-- Sacrificiile, ce facem. 
pentin lucrurile ce iubim, păstrându-le, și sacrificiile ce 

1) Gesch. der Aesthetik. 
2) Kritik der Urtheilskraft 1, $ 2,
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RE a , | , A facemspentru ființele asemănătâre nou, ajutându-le i RR PN A ““zlahevoi, silința în fine, ce ne dâm, de a le traduce 
în afară prin forme sensibile, sunt efectul  sentimen- 
tului nostru moral, care deşteptă emoționalitatea nâstră. 

Aristotele, cași Platone, proclamă pretutindinea, 
că omul moral, onest este în acelaș timp și frumos : 
„ads răvaYos âvtp, Că, binele, —ce observăm pretutindinea 
în natură și în acţiunile nostre, prin tendinţele cătră 
un scop,— este cea ce ne place, cea ce este frumos. 

Aristotele, deși se sileşte a deosibi Vineie de fru- 
mos, observând pe cel diintâiui, tot-dt-unu în acțiune, 
îsi & mpățe, și pe cel de al doilea, în fiinţele, cari 
Hu SE mișcă âuwnzois (Met. XIII, cap. III), cu tote a- 

„cestea, nu este în stare ca filosoful Kant de a deo- 
sebi frumosul estetic, 'artistic de frumosul moral. Sub 
tote formele udnozaezitia, inaugurată de Platone, este 
păstrată de Aristotele, cași de Plotin%). Numai Kant, 
după cum vom vede mai departe, concepe frumosul cu 
caracterul său curat, cu totul neinteresat, desfăcut de 
ori ce idee streină, 

Frumosul într'adever, asociat cu conceptul bine- 
lui nu este cu totul desinteresat, După Kant, frumo- 
sul place fără alt concept, —este o „finalitate fără scop. 

2. Teoria artei. 

a) Scopul artei. — Purificarea (zâdase:s) și moralitatea 
artistică şi literară. 

Icoria artei, la Platone, cași la Plotin este o ur- 
mare logică a feoriei frumosului. Aceşti filosofi ocu- 

2) Deşi acest filosof, care sistematiseadă filosofiea artei orien- tale: simbolice, să sileşte a deosebi frumosul de bine, reducăndu-l la iubirea, religiosă, la iubirea de D-deu.



  

og a 
Ai şt A va aul Cc 

UE ULA pându-se întrun mod incidental cu frumosul, sEpeupă, : $ | cu acâstă ocasiune, și de arta. tea ut 
Nu să observă, acelaș lucru la Aristotele. Pen- 

tru acest filosof, arta are un domenii deosebit, în care 
ideea frumosului nu se pote întilni în tot-de'-una. 
Arta, îmbrățișând nu numai formele fantasiei, dar şi 
ale gândirii, ale sciinţii și industriei, există arte, cari 
nai nici un amestec cu frumosul. | 

Mariud asttel domeniul artei, nu trebue însă să 
credem, că Aristotele a, separat cu totul arta de fru- 
mos.  Deosibind frumosul “de util pentru a-lă iden- 
tifica cu binele, a deosebit, in acelaș timp artele, cari 
servesc vieţei,— trebuinţelor nostre,—de artele fru- 
mâse, numite de el aste de îmitafie, precum: musica, 
pictura, sculptura, poesia etc., în cari, întâlneşce ne- 
contenit ideea frumosului, dându-i numirea obicinuită 
(zax.) de care se servea tâtă lumea. 

Înnainte de tote, să vedem ce este arta, considerată 
în un mod general şi care este originea și scopul seu ? 

Arta, za, maieu, este facultatea de a produce, 
de a crea opere, cari mau în ele înseși principiile lov 
de activitate, dar în acela, care le produce: _îv î de 
E zip moduri, dna pă 57 Ta Tour Ev), (Et. Nic., VI, 4). 

După acestă definiție, cea ce deosibesce arta o- 
menâscă, de arta, ce să observă în natură, — represen- 
tată prin lucruri şi fiinţe, este că obiectele naturii 'și 
au principiul în ele înseși, — pe când, obiectul artistie 
presupune un principii deosebit, strein, care nu există 
în obiectul de artă, presupune un genii, care combină 
elementele in vederea acelui principii. 

In natură, causa eficientă este strins legată cu
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efectul ; încetând causa înceteză și efectul ; în artă, 
din contra, efectul subsistă și fără causă. Arta pro- 
duce o operă, care trăesce în urma actului, care apro- 
dus'o. În ea nu numai causa remâne deosebită de 
efect, dar încă și forma sub care st înfățișeză ope- 
rile sale; idea, ce a îndemnat pe artist dea ex- 
prima, r&mâne deosebită de opera produsă ;—ea, este 
în spiritul aceluia, ce a -produs”o. 

Ast-fel, arta este un product, de care numai o- 
mul singur,— ca ființă rațională,— este capabil; ori- 
gina sa este geniul: artistic. Arta nu este ca natura, 
instinctivă; ea este rațională şi urmăreșce adevărul, 
cași sciința. Arta este o putere omenâscă prin care 
exprimâm cea ce simţim, și, prin care, ne conducem cu 
îndemânare în tâte acţiunele nstre pentru a deveni 
mai fericiți. Eată în scurt noţiunea, ce are Aristo- 
tele despre artă! 

După acestă noţiune generală, arta, nu coprinde 
în sine numai lucrarea, ce ne pune în faţa frumosu- 
lui, dar, ori-ce lucrare, condusă cu îndemânare. Me- 
dicina, architectura sunt aite, pasi pictura, sculp- 
tura și poesia. Skinţa chiar pote intra în concepţi- 
unea artei, ori de cite ori o considerăm din punct de 
vedere practic. Așa: Morala este arta, care lumineză 
și conduce acţiunile nostre; Politica este arta de a gu- 
verna statele; Logica, de a discuta şi raţiona. 

Dar Avistotele, după ce definesce arta într'un 
mod general, —după cum am mai spus la începutul a- 
cestui studiu asupra artei,-—deosebesce axtele de îmitație
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(artele trumose) 4, de artele care-și propun de a sa- 
tisface trebuinţele vieţii, ori de a ne face să petrecem 2) 

Artele Jruunose (de imitație) nu sunt născocite 
pentru satisfacerea trebuinţelor nâstre, a intereselor 
nostre, dar, din contra, pentru a ne face să uitâm cu 
desăvirșire trebuințele vieţii, pentru o lume deosibită. 

Ceea ce caracteriseză întrun mod precis avtele 
frumose, şi le deosebesce de cele inferidre, este că 
cele d'ntăi trebue să represinte caractere morale. 
Arta, prin moralitatea sa, ne place mai mult, — ne 
vecrează mai mult, — căci satisface nu numai simțirea 
nostră, dar și inteligenţa. 

Artele frumâse, recreându-ne, ne instruesc și ne 
fac să devenim mai buni.— Omul iubind a imita ceea 
ce vede, dacă-l punem prin artă în faţa unor ac- 
țiuni rele,— va imita prin faptele sale cea ce este reu. 

Aici, Aristotele gindeşte, cași Platone, că scopul 
artei, considerată din punct de vedere estetic, este 
moralisavea omului, — înălţarea năstră într'o lume de- 
osibită, de acâsta în care trăim ! 

Arta, coneretisând, sensibilisâna cea ce este uni- 
versal, abstract, satisface nu numai simţirea nostră, 
dar și intilegenţa. Întroduși prin mijlocul artei în- 

  

5) Numite astfel de moderni; numele de frumose-arte era necu- noscut de cei vechi. 
i Sa Acestă deosebire fă-ută în Politica VIII este reprodusă în Metatisica sa (cartea I) în aceşti termeni : 

Artele să înmulţiră, aplicându-se unele la nevoile vieţii, altele a- A 
(o: 2y mafa  mPă ahar 2009 28 = 

vând drept scop petrecerea, 6 uiv pOs 9 XV ruata 7009 05 merg 
zori, | 

Artele cari au de scop petrecerea le numesce; arte de imitație în 
Politica sa I: „Tâte artele sunt îmitaţiuni“  TÂ7I: 9 paăvoazt Săsat pia Gis să gymhryt, | 

Artele nu se deosebesc, de cât prin mijlocele de a imita, prin . | a. - . | A mA rca A objectele, ce ele imită și prin felul de a le imita f To ee, îi su îziga 200 Ectpue (Ibid.)
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tr'o lume deosibită, ne simţim, în emoția nostră es- 
tetică, pursficafi, ușurafi de pasiunile nostre, satisfă- 
cuţi în fine, că arta a putut combate pornirile nâstre 
grosolane, și că, combătute de ea, nu le vom mai 
urma ! 

Astfel, cea ce este original în filosofia lui Aris- 
totele în privința scopului artei, este tendința acesta 
a lui, dea complecta pe Platong prin faimâsa feorze 
a. purificațiunii. 

Pentru el, purificația (năâazae) este una din con- 
diţiile esenţiale ce trebue să însușâscă o artă frumosă. 

Dar, ce înţelege Aristotele într'un mod precis prin 
purificare? 

Multe opiniun! s'a dat asupra interpretării ace- 
stui cuvînt. In Germania s'a scris o mulțime de 
cărți, cari au înavuţit biblioteca Germană. Dar, tote 
opiniunile să reduce la următorele: 

a)  Edihagars constă în curățirea sențimentelor, a- 
dică în înlocuirea pasiunilor şi viciurilor prin sentimente 
nobile.—— Uebevireg, desvoltând acestă tesă, dice, că 
Aristotele credea, că mergând la teatru, ascultând o 
poesie, sai privind o operă de artă, ne UŞurăn, — scă- 
păm, pentru cât-va timp, deo pasiune. 

b) Schopenhauer, pe de altă parte, înţelege prin 
purificare nimicirea voinţii nostre, — uitarea de sine, 
sai absorbirea n6stră în obiectul de artă. Tragedia, 
de ex., representând, cea ce este teribii, mSDăimântă- 
tor, nu voesce a ne recomanda, cea ce arată, dar, 
ne face să ne uităm în mijlocul terdrei. --Terdrea Şi 
pietatea, dice Schopenhauer, în cari, Aristotele, face
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să constea cel din urmă scop al tragediei, nu pot să 
fie un scop, dar un mijloc. (Welt, II). Nu ne înspăi- 
mintă, nu ne inspiră frica, tragedianul, pentru petre- 
cerea ce ne face să preferim acestă stare în locul ce- 
lei obicinuite, dar, pentru ao combate, a o evita e- 
șind din acestă stare. 

Dar, nu voesc a intra în discuţia diferitelor in- 
terpretări ce sai dat cuvîntului „ridagerge — Am ară- 
tat aceste interpretări numai pentru a înțelege im- 
portanţa, ce filosofii ati dat acestei chestiuni. 

Pentru mine, nică-una din aceste interpretări nu pote 
ave mai mare val6re, ca aceea dată dechiar autorul te- 
oriei. Aristotele însuși ne spune, ce înțelege prin purifica- 
iune! Im loc de a face dar, fel defel de ipotese asupra 
cuvintului : ziYagess, este mai bine, de a deschide Re- 
torica filosofului peripatetic, asupra acestui punct 4 
care glăsuește astfel: „acestă puvificaţiune, răYagais, 
constă numai în transformarea pasiunilor in o dispo- 
siție virtudsă,“ 'Tragedia, de ex., trebue să ne apro- 
prie de vivfute, să împace sufletul nostru, care să de- 
părteză pr6 mult, sau pră pnţin de zirtute.. Ea ne 
face să ţinem justa mesitră, =b yssov, intre dou6 extreme, 
temperându-ne, și moderând pasiunile nâstre (Ibid.) 

Astfel, Aristotele voește prin artă a ne desface 
de tote pasiunile, ce nu sar armonisa cu natura n6- 
stră rațională. 

Puvificavea prin uvmave, este un mijloc de arimo- 
jisave a tendinfelo» nostre naturale. Este vorba de a 
ne desface de pasiunile, cari nu sunt omenești, natu- 

54 Cartea II, 8și 9.
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rale,——cari sunt deesci, sai selbatice, şi pe cari le-am 
contractat prin obiceiu, prin educaţie. 

Dar, cum arta ar av& asupra nâstră o asemenea 
putere de suggestiune pentru a lucra asupra pornirilor 
nostre și a ne îndruma pe calea virtuții? Ce fel tre- 
bue să fie o operă de artă? 

Contemplând o operă de artă trebue, dice Ari- 
stotele, să simpatisăm cu obiectul ei,—să nască în 
noi un fel de pasiune naturală (de ex. mila), şi, în 
urmă, să remânem satisfăcuţi, că persânele, cu cari 
simpatisăm ai scăpat din încureâtura în care căgu- 
seră din întîmplare, din greşală. 

Artistul, voesce a spune Aristotele, nu trebue să 
ne represente caractere cu totul inferidre, cu totul 
Vici6se, cu cari nu simpatisăm; asemenea persone, 
cădând în nenorociri, ai să fie pedepsite, sau ai 
să scape! Dacă a» fi pedepsite nu simţim nici o e- 
moţie, nici o milă, căci este natural, ca criminalul să 
fie pedepsit; dacă, ma» fi pedepsite, de asemenea, nu 
se nasce în noi nici o emoție estetică, căci remânem 
cu totul nesatisfăcuţi și deseustaţi de cea ce am vă&dut. 

Aristotele voesce, ca arta să represinte acțiuni, 
cari sunt comune, ear nu acţiuni excepţionale. EI 
nu voesce, ca să s& represinte prin artă cea ce este 
inferior în natura omenâscă, cea ce evităm de a vedă 
și audi în vi6ţa de tâte dilele, —nu voeşte nici, cea ce 
este cu totul superior,—mai presus de natura ome- 
n6scă. Dacă nu voeşce, ca arta să vepresente carac- 
tere cu totui înferidre, nu voeşce, de asemenea, să 
vepresente caractere cu totul superidre ce nu întîlnim 
în lume, Arta representând pe un om cu totul su-
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perior nouă, din punct de vedere moral, nu pote pro- 
duce asupra nâstră nici un efect artistic,— din causă, 
că noi nu simpatisăm de cât cu fiinţele asemănstâre 
nout, egale cu noi în privinţa bunătăţii caracterului. 
O fiinţă prea sus pusă, cădută în nenorociri, ne lasă 
indiferenți, de 6re ce noi neputând fi nici odată în 
asemenea situațiune, nu putem simpatisa cu ea. ȘI, 
dacă un asemenea caracter îl vepresentăm în starea 
sa de fericire, un astfel de subiect n'ar mai fi pro- 
prii pentru tragedie,—care representă trecerea sa spre 
nenorocire. | 

Trebue, în cele din urmă, observat, ca eroul în 
tragedie să nu cadă în nenorociri cu șcirea sa, căci 
și în asemenea cas n'am mai put€ simpatisa cu el. 

Acestă teorie a purificării lui Aristotele să deo- 
sebește de feoria moralității hui Platone,— cave exclude 
din numerul artelor tote genurile artistice, ce ne pun 
în presenţa pasiunilor, a acțiunilor, ce să îudeplinese 
în acestă lume.— Aristotele nu Voeşce ca arta să re- 
presente numai ceea ce este divin, extraordinar; el 
gândeșce, de ex., că comedia și tragedia, represen- 
tănd viţa nâstră pasionată, —așa cum s6 pâte ob- 
serva,—nu va ave nici-odată un efect rău. Adev&- 
ratul artist ne va face mai buni de cum sintem, ear 
nu, mai ri. Este destul ca artu săne emoţionede şi 
va av6 asupra n6stră efect moralisator. Dacă asis- 
tăm la teatru, la săvârșirea unei crime, — acest spec- 
tacol nu pâte av€ o înriurire nepriinci6să asupra n6- 
stră. Acel ce a fost cu adeverat, emoționat nu pote 
eşi din teatru cu disposiţii anti-sociale; vedând acâstă 
crimă se va feri a cădă în ea.
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Fără a contesta forţa de suggestiune a artei ob- 
servate atât de mult de Platone, ţinând samă chiar 
de disposiţia spectatorului, Aristotele, nu exclude mai- 
nici un fel de artă, în interesul moralii,—nu exclude, 
ca Platone, poesia cu formele sale: epice, tragice, și, 
nu ne sfătuesce să representăm caractere extraordi- 
nare divine, sai cu totul inferire, căci, prin acesta, 
operele de artă nu ne ar impresiona. 

Ori-ce sar dice, Aristotele, cași Platone, a în- 
țeles că arta trebue să moraliseze, că teatru este o 
sc6lă, ce contribue la purificarea sentimentelor nostre;— 
prin acâsta însă n'a înţeles, că pentru purificarea sen- 
timentilor năstre să fugim cu totul de lumea acâsta, 
și, să nu representăm în artă nimic din ceea ce este 
omenesc, nimic din ceea ce este pământesc! 

Aristotele gindeşte, că pentru a ne înălța în lu- 
mea ideilor, trebue să cerem concursul simţurilor n6- 
stre, mai cu samă, că arta nu pote representa numai 
iubirea n6stră de dumnedeire. 

Aristotele voind ca arta să înainteze, se opune, 
după cum vedem, tendinţii mistice a artei, încuragiată 
de Platone, deschidând prin acâsta un drum mai în- 
tins frumâselor arte. 

b) Principiul artei. — Imitaţia artistică. 

„Principiul artei, după Aristotele, este imstazia lu- 
mii reale.  Imstația (ntwwfze), dice Aristotele, ne place 
în tot-d&-una. De la venirea nâstră în lume, avem 
instinctul de a imita,—-avem tendinţa de a repro- 
duce ceea ce audim, ceea ce vedem, în fine, ceea ce
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cade sub simțurile nostre, şi, simţim, pe de altă parte, 
mare plăcere, când vedem întrun object de artă ceea 
ce ne a împresionat odinidră. 

Arta prin urmare nu să nașce, după cum spunea 
Platone, din causa iubirii nostre pentru lumea idei- 
lor, sati pentru ceea ce este divin, după cum în urmă 
a desvoltat și Plotin, dar, din causa iubirii nostre pen- 
tu ceea ce am simţit în acestă lume, dar, imitând 
ceea ce ne impresionâză. 

Arta constă în imitarea iifențiunii naturii, adecă 
în imitarea fo»meloy genetice concepute a lucrurilor, 
Ea nu este menită a imita ideile, sau intenziile lui 
D-deu, așa cum credea Platone ; după filosoful peri - 
patetic, artistul, imiteză ideile omenești, suggerate de 
elementele frumosului, ce să găsesc în natură,—-idei, 
cari sunt exprimate întrun mod deosibit de artiști și 
literați, în conformitate cu impressiile ce lucrurile fac 
asupra fie-căruia,—în conformitate cu gustul estetic. 

Dacă arta ar exprima ideile absoluţe ale fru- 
mosului ideal, fie-care artist ar copia în operile sale 
aceste idei întrun mod uniform, dar, să știe, că fie- 
care artist exprimă deosibit ideile sale, — potrivit cu 
impresiile, ce primeşte de la lumea din afară. 

Artiştii, deosibindu-se între ei prin geniul și e- 
ducaţia lor, sunt impresionați, deosebit de acela-și ob- 
ject, potrivit cu aparatul lor apreceptor;-— fie-care 
artist privește Imerurile după priceperea sa, fie-care, 
Și formâză idei originale, despre ceea ce vede, și, 
aceste idei, concretisate in o operă nouă mărește nu- 
merul formelor ideale al galeriilor de tablouri, după 
cum se complecteză Olimpal cu deii.
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Astfel, Aristotele gindește, că artiștii nu găsesc 
frumosul în lumea invisibilă divină, dar, în lumea re- 
ală; ei prin urmare n'au a îmifa pe D-deu,—cum a 
dis Platon,—-căci frumosul nu este concentrat în nici 
o ființă, dar r&spândit pretutindinea ; D-deu, în ar- 
bitrarul său, a făcut, după ideile sale, fiinţe de tot 
felul : mari, mici, urite, frumose, etc. 

Nu există artă, care să nu imitede natura reală 
a lucrurilor. Și poesia epică cu tragedia şi comedia, şi 
poesia bachică (ditirambică) cu musica Și cu jocul, imi- 
teză caractere, sentimente și acțiuni, pe cari le pu- 
tem observa în societatea Omenilor aleși. 

Aristotele, după cum vedem, poveţuește pretutin- 
dinea pe artiști ca să nu închidă simțurile lor; din 
contră, —dacă voesc a întilni frumosul,—trebue să în- 
drepte privirea lor în afară pentru a imita natura. 

Dar acum, ce anume să imităm în artă, din ceea 
ce vedem în natură, din ceea ce vedem în tendințele 
și caracterele societăţilor ? 

Arta, dice Aristotele, nu trebue să reproducă ob- 
jectele din natură,—așa cum să oferă ele, în indivi- 
dualitatea și particularitatea lor. Arta nu este un 
mijloc de a fotografia lucrurile, așa cum sunt ele. Ar- 
tistul prin geniul stu trebue se puie ceva de la el 
spre a le înfrumuseța,—căci n'are a representa într'un 
mod artistic un lucra anume individual, dar, tipul 
lucrurilor și al caracterelor,—ceea ce este permanent 

- în natură, 

Aici, Aristotele să depărtedă puţin de direcţia re- alistă, apropriindu-se de idealismul lui Platone, pen- 
.



67 

tru a-și croi calea sa rafionalistă.— După Aristotele, 
arta trebue să reproducă, să sensibiliseze ceea ce este 
general (-5 2z9ycv), ceea ce este destinata trăi într'un 
mod permanent, adecă ideile nemuritore și statornice. — 
Ceea ce este individual, particular şi prin urmare, va- 
riabil, nu pâte fi object de artă. 

Lumea ideilor prin urmare, trebue să pătrundă 
şi după spiritul filosofului peripatetic în artă. 7deile 
sunt considerate, și în acest, sistem, ca objecte de astă. 
Trebue observat numai, că la Aristotele, idezle, cari 
pătrund în artă, nu sunt acelea ale lui Platone, do- 
bindite prin reminișcența, deșteptată cu ajutorul dia- 
lecticei, dar, acelea suggerate de lumea din afară. Idei- 
le la el sunt niște Dercepțiuni generalisate. 

Aristotele întradevăr, n'ajunge înaintea frumosu- 
lui prin raționamente și n'are tendință mistică ca 
Platone. — Pentru el, în lume există toate elementele 
frumosului ; arta n'are de cât ale uni, a le combina, 
pentru a le imortalisa în operile sale,—după cum este 
imortalisat în natură tot ce este destinat a trăi în- 
trun mod stabil, durabil.— Cu un cuvânt, arta trebue 
să represinte prin formele sale tot ceea ce sciința prin 
experienţă și generalisare concepe. 

Ast-fel, Aristotele caută în lumea materială, ceea 
ce Platone gîndea că nu există de cât în lumea ideală. 

Imitafia (oiawmcis) lumii reale fiind principiul ge- 
nerator al artei, există atâtea arte, câte sunt și mij- 
l6cele de imitare, corespundătore cu objectele pe cari 
le imitâză. Unele să servesc de culori și de întindere, 
altele, de sunete, altele, de voce, sai de ritm și de ar-
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monie. Ca exemplu de acestă divisiune ne citeză pic- 
tura, sculptura, musica, poesia, danțul și mimica,-—9- 
miţind architectura, care este consacrată utililui şi 
care nu imiteză nici un lucru din natură, 

Există arte, care represintă lucrurile prin mișcăvi 
şi sunete precum: musica Și danful, — axte, cari pot 
imita caractere, sentimente, acţiuni. Danţul, de ex., 
prin un şir de mișcări și posițiuni corporale rînduite 
după o măsură, va representa caractere morale, sai 
veprobabile, după cum mișcările rînduite după tact vor 
fi mai iuți sai mai lente. 

Există, pe de altă parte, arte cari exprim lucru- 
rile prin cuvinte, şi prin acţiuni. Tragediele, de ex., 
epopeele ne represintă eroii lor luptând pentru trium- 
ful virtuţii ; comediele iu în ris și batjocoresc tot ce 
este măreț și nobil. 

In fine, există arte care să adreseză mai mult 
vederii şi cari lucreză cu colori și cu forme precum 
Sant : pictura şi sculptura. 

4. Judecată critică asupra Estetiecii aristotelice. 

Doctrina estetică a lui Aristotele este idealistă vafională, ear nu, idealistă cu tendință mistică, sau în totul mistică, 
Este idealistă rațională, căci caută frumosul în natură, condus de ideile rațiunii omenești, ear nu de 

ideile inăscute ale rațiunii pure. 
Această direcție, ce voește a da Aristotele Este- ticii, representă un progres în desvoltarea Esteticii, căci ne apropie mai mult de direcția mai empirică, mai experimentată a Esteticii moderne.
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Arătând, că origina frumosulului este rațiunea o- 

menescă, ear nu raţiunea universală, prin acâsta, A- 

ristotele, arată din depărtare adăvaratul teren al Es- 
teticei,—-domeniul, ce trebue studiat. In loc de'a ne 
perde în lumea necunoscutul, a ideilor divine, tre- 

bue, să ne dăm samă de viţa nostră rațională. Deja 
începe a se observa, că psichologia este basa Esteti- 
cei, ear nu, teologia şi mitologia. 

Acâstă Estetică, cu tâte acestea, ma fost înţă- 
lesă de nimeni în vechime și nici urmată, din causa 
ideilor mitologice, politeiste ale religiurei grecești. 
Intr'adevtr, în urma lui Aristotele ideile, cari au re- 
presentat și explicat mai bine arta și literatura, au 

fost acelea ale lui Platone, și Plotin. 

eva mai mult! Chiar după venirea christianis- 

mului, nimeni nu sg încârcă a da o atenţiune ideilor 
lui Avistotele. S-ful Augustin, care, cel d'ântâi, în 
urma celor vechi, se ocupă de Estetică, scriind o carte 
specială, nu face „de cât a continua direcţia dată de 
misticul Plotin 4 ). 

Din fericire, arta și literatura 'și au urmat mer- 
sul lor și fără esteticiani, penă în secolul al XVII, 
când, după cum o să vedem, st produce 6re-care miș- 
care filosofică în giurul chestiei frumosului, după care, 
se determină în veacul următor organisarea unei Es- 
tetice, cor&spundătâre cu tendinţele și aspirațiile spi- 
ritului modern, de a nu mai exprima natura divinisată, 
sal natura vedută prin prisma ideilor divine, ori 
prin prisma ideilor omenești, dar natura ndstră sufle- 
tescă, şi, în special viffa ndstră afectivă, pusionată, des- 

f 1 După cum am arătat acesta mai sus î ina-48/. 
j i
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făcută de simbolism și de ideile politeiste, mitologice şi metafisice, 
Aici este locul de a ne ocupa de Estetica moder- nă, care începe a se organisa în Franța, în urma INiş- cării filosofiei lui Descartes, de către Pre Andre (1741), în Germania de către Boumgarten (1758), în Scoţia de câtre /Futcheson (1725), Reid, Dugald Stewart etc. 

Să începem mai ântâj a ne da sama de influen- ţa filosofiei lui Descartes asupra Esteticii și literatu- rii moderne.



- a 
Ia Bă iei îi 

de! 

SCOLELE ESTETICII MODERNE 
IDEALISMUL PSICHOLOGIC. 

pi Zi 
SCOLA FRANCESĂ. 

1. Descartes. 

Influenţa lui Descartes asupra direcţiei literare. — 
Boileau. 

Cele d'ântâi începuturi ale Esteticii moderne le 
găsim în filosofia lui Descavtes.— Fândatorul filosofiei 
moderne este neaparat și fundatorul Esfefăcii moderne. 
Acel, care a voit, să reformede filosofia sciinţii moder- 
ne, n'a putut să nu influințede și reforma filosofiei 
literaturii, în conformitate cu direcţia luată de lite- 
raţi, —corespundetore cu ideile și credinţele noilor po- 
pre europene. 

Descartes, deșteptând spiritul critic în filosofie, 
a deșteptat, neapărat, în Estetică, acelaş spirit de ne- 
încredere, care a făcut pe Perruult, amicul lui Boileau, 
să dică: 

„Les principes esthâtiques des anciens sont faux, 
et voilă pourquoi lenrs ouvrages sont infârieurs aux 
notres. Les genres oii ils ont reussi ne nous convien- 
nent plus, parceque nos moeurs, nos institutions, nos
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goâts ne sont plus les leurs „.= Nous realisons mieux que les anciens idâal mâme des anciens parceque avec le temps nos resources se sont agrandies, et nos mMoyens se sont perfectionts; nous traitons mieux, qw'eux, les genres qu'ils ont cre, comme Epopee et la tragediâ“ :). Dar, cum putem explica, că Descartes a pregă- tit spiritele pentru organisarea unei Estetice nou€, de- osebită de a celor vechi,—de Ore-ce, sg scie, că acest filosof n'a seris nimic în privința Esteticei ? 
Este adeverat, că Descartes sa înteresat de pro- blemele adevărului, şi ma dat atențiune specială po- demni frumosului. Naven de la el nici-o scriere spe- cială de Estetică! Din acesta însă, nu putem conchi- de că filosofia sa nu sea pote aplica la artă Și la lite- ratură. Ori-ce filosofie implică în sine principii de Es- tetică, sai în ori-ce filosofie putem zări principiele es- tetice, ca o urmare, sati un corolariă a principielor apli- cate la sciință. După cum din filosofia lui Platone ȘI Plotin, — cari nu sai ocupat într'un mod special de Estetică,—am putut deduce teoria frumosului şi a artei, de asemenea, din filosofia lui Descartes, putem deduce principiele ce să pot aplica la literatura și Ja artă. 

Dar, cum putem formula principiele unei sciinţe la care n'a gîndit Descartes ? Cum să atribuim a- cestui filosof o sciință la care n'a lucrat ? Platone şi Plotin, --- dacă nu s'au ocupat întrun mod special cu Estetica, —ai avut ce] Puțin în vedere problemele acestei sciinţe întrun mod incidenta, accesoriu, pe când Des- cartes n'a atins de loc în filosofia sa chestiele relative la artă și la literatură. 
ID) EH. Ringaut. Histoire de la querelle des anciens et des moder- nes, Ch. 1Y p. 51,
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Ei bine, ceea ce n'a făcut Descartes au făcut a- 
cei ce saii infiuințat în artă și literatură de spiritul 
seu critic. Filosofia lui Descartes a avut într'adever 
0 destinaţie excepțională din punct de vedere estetic. 
Ceea ce acest filosof a spus despe adevăr sa aplicat 
de critici și literați la frumos! A fost de ajuns ca Des- 
cartes să spuiă, că sciinţa trebue să exprime ceea, ce este 
adevărat, ceea ce este real, pentru ca literaţii și criticii să 
concepă direcția realistă a literaturii,——divecfia roman- 
tică—cu totul deosebită de cea clasică, —.care începuse 
a se desvolta în urma cristianismului, Dacă, pe de 

„altă parte, Descartes, admite că punctul de plecare al 
sciinții este cugetarea, din acâsta literaţii ajung a se 
convinge că origina artei, cași a sciinţii, nu este nici 
D-deu, nici lumea ideală, dar geniul artistic. In fine, 
Descartes, admițând că criteriul adevărului. este ezi- 
dența, literaţii să silesc a se recomanda prin elarita- 
tea stilului lor. 

Descartes, fără îndoială, ocupă un loc în istoria 
Esteticii, din causa influenţii ce a avnt în literatură 
şi, a contribairii filosotiei sale la formularea problemii 
Esteticii moderne. 

Pentru a ne convinge de influența sa, în dome- 
niul Esteticii n'avem de cât. a lua de martor pe Boi- 
leau, care consideră principiele de logică ale lui Des- 
cartes, ca principii estetice ! 

Arta poetică a lui Boileau în adevăr, nu este de 
cât formularea Esteticii lui Descartes,—a Esteticii, care 
derivă din spiritul filosofiei sale. Ea este în literatura 
veacului al XVII, ceea ce „Discouvs de la methodet 
este în filosofie, —primul monument al spiritului critic.
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Boileau, caşi Descartes, voeşce ca artistul, înainte de tâte, să aibă conșciință de sine, de puterea sa ge- nială.— Punctul se de plecare, tormulat în aceste cu- vinte: 

» Consultea longtemps votre esprit et vos forcest, 
se aseamănă cu punctul de plecare al filosofiei lui Descartes, „COgilo, ergo sum.  Acâstă primă formulă, a criticismului filosofic, corespunde, firește, cu acea a criticismului literar. Boieau Voesce, ca poetul să se judece pe sine înainte dea, se apuca de lucru, cu alte cuvinte, să se studieze, să cunâscă mai ântâi ce ar fi capabil să facă.—-Boileau nu admite ca artistul să se conducă întrun mod spontanei de inspiraţiea, sa, fără să aibă consciință la începutul lucrării sale de ceea ce are să facă, Și, odată ce se deșteptă conșci- ința în el asupra subjectului către care este împins a-l realisa, nu trebue să lucreze întrun mod încon- șcient ;  deul interior, care turbură facultățile nâstre și le aduce la starea de instinct, nu trebue să ne mai călă uzască; inteligența nâstră conșcientă pote preve- d€, mult mai bine de cât delirul misterios, pe care, cei vechi "lui credeau, că să scobâră din cer, pentru a conduce pana, sai penelul artistului. 

Artistul nu este o imaginaţie autonomă, caprici- 0să, care s6 jâca cu creaturile sale, dar, o causa in- teligentă, o voinţă rațională, ce să silesce a realisa prin nisce mijlâce autorisate un ideal impus.— Ope- va poetică, de ex., este o regulă de trei ai cărei termeni sunt : a) aptitudinile poetului ; b) genurile literare, cari sunt scopul poetului și c) reguiile, cari sunţ mijlâce- le poetului.
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Inainte de a se apuca de lucru, poetul, trebue să 
gindescă la aceste trei lucruri: dacă este apt de a 
lucra întrun gen sau în altul, dacă în sfirșit şcie să 
lucrede după regulele stabilite, sati, dacă voesce a in- 
venta altele: 

„run peut trace en vers une amoureuse lame; 
„Dautre dun trait plaisant aiguiser Pepigramme, 
s Male» De d'un heos pent vanter les exploits ; 
»Racan chanter Philis, les bergers et les bois ; 
niMais souveut un esprit qui se flatie et guz 

saime, 2 
„Meconnait son genieet signove soi memeti. 
Dacă acum, am urma pe Boileau mai departe, 

am vede că desvoltedă Estetica sa, după direcția dată 
în logică de Descartes. 

Intradever, Boileau, căutând esența frumosului, 
criteriul, şi expresiunea lui, se conduce de regulile 
logice ale lui Descartes în căutarea adeverului. Pen- 
tru Boileau, caşi pentru Descartes, frumosul, nu este 
de cât adeverul! Este destul de cunoscut faimo- 
sul vers : 

„Rien west beau que le 7raz, le vrai seul est. 
aimable*. 

ȘI, dacă frumosul este adeverul,” Boileau, nu-l 
caută în lumea sensibilă, —— în Imerurile individuale, 
particulare, —-dar, în cea ce este general, permanent, — 
în ceea ce se adreseză raţiunii, ear nu, simţurilor! Ci- 
tind, înti'adever, arta poetică ar crede cineva că are 
înaintea sa logica lui Descartes pusă în versuri : 

25 Avst po&tique, Chant 1.
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„Que Zoujoui's le bor Sens s'accorde avec la ”ime, — Aimez done la vaison que. toujours vos cerjts, »Empruntent delle seule er leur Îustre et leuy prize ȘI, mai departe, în cântul a] II-lea : | „Îl faut mâme en chanson du bon sens et de Part, 

„Que action marchant oi la 7a7s0u la guide, „ae se prede jamais dans une scâne ride. 
și, în al III-lea cânt: 

_aTaime sur le theătre un agreable auteur “Qui sans se difamer auz peuz du spectateur - Plaît par la raison seu/e et jamais ne la choque. Et simple ă la raison COrrigez Sans murmuve. E sa faible raison, de elanti depouvcue, „Pense que rien nechappe A sa debile vue, _„Azant que la 7azsou sezpliquant par la b01x, Et instruit les humains, est ensein€ les lois, „a Tous les homes suivaient la gvossidre nature. Boileau, urmărind pe Descartes vorbeste, de artă, cași când ar vorbi de sciință. EL cere de la artist a- celeași calități, pe cari le cerea Descartes de la în- veţați: sânge vece,  priciență, eactatate, bun simţ, lo- gică ! Fiind-că arta trebue să exprime adevărul, caşi Sciința, ea nu pote ave alte regule de cât acelea ale sciinții, 

Pentru ca artistul să ne puie în faţa frumosului, trebue sa se sil&scă a combina formele sale, în acelaş mod cași filosoful. Dacă iubim în sciinţă claritatea, cu atât mai mult, trebue să iubim în artă, unde lumina trebue să ne emoționede de odată. 
PI 
dv Ibid. Chant Premier.
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Boileau găsesce, că criteriul estetic este acelaș, 
cași al sciinții. Frumosul în operile de artă nu să 
recunosce de cât după claritate, după evidență. Există 
într'adever o asemănare între evidență : criteriul adevă- 
rului şi între claritate, ca exiterii esteție. 

Eta preceptul care confirmă interpretarea nâstră : 
„Aimez Sa puvete (a lui Malherbe) 
Et de son tou heures imitez da clarte, 

„Si le sens de vos vers tavde ă se fazre entendre 
Mon esprit aussitât commence a se detendie, 
„Îl est. certaius espriis dont les sombres pensdes 

„Soul dun nuage îpais toujours embarrasstes; 
„Le jour dela vaison ne les saurait percer. 

„Avant donc gue d'ecrive dpbrenez ă penser 
_pSelon que notre idte est plus ou moins obscure, 
LD expression la suit ou moins nette ou plus pure. 
_Ce que Pon conşoit bien snonce clairement 5 
„Et les mots pour le dire arrivent aisâment %* 

- 

Acum, dacă am voi, am pute încă proba că și 
mijlOcele de a realisa idealul artistic, recomandat de 
Boileau, sunt înspirate nu numai de regulele metoadei 
logicei lui Descartes, dar și de pricipiele Metafisicii 
sufletului. Așa, principiile: unitatea, identitatea, sim- 
plicitatea pei fecjinnea absolută, cari însăvfleţese Metafi- 
sica sufietului a lui Descartes, sunt și principiele, ce 
trebue artistul să le observe în arta sa. [a Sai 

Mai ântâi, Boileau, recomandă led] | condiţii a ve- 
alisării frumosului legea celor trei unităţi: anitatea 
de timp, de loc și de acţiune: 

în 1) Tbid. chant 1.



„(Den 222 teu, pren an Jour un seul fait 
accompli, „> Dienne Jusawă Îa fin le theâte rempli. * 

Acestă lege a unităzii este recomandată și de fi- losofii vechii,—este resultatul experienţilor artei din trecut ;—dar, ceea ce este cartesian asupra acestui punct este că el ne-o vecomandă, ca o lege rațională, care a fost în tot-dâ-una admisă și ne contestată. Boileau, ne recomandă de asemenea dentițatea ; el vroea, ca persânele dintr'o piesă de teatru, să fiă în tot-d&una aceleași în Cugetări, cași în acțiuni, căci, numai în acest nod, vor representa sufletul nos- tru, tot-d6-una acel'aș, identic cu sine Însuși. 
»D'un nouveau Peysounarge,  întentez-vous ide ? 

„div en tout avec soi - mEme îl se monte d'accord » Et qivil soit jusqmau bout Ze/ Jon acu Tabora. Boileau ne recomandă încă, în aceste versuri, cari au remas ca o formulă neperitoare, simplicitatea, 
»Puzjez des ces auteurs /'abondauce sterile, & _—a ki ne vous chargez point d'un defar] 7nutile a Și, acestă regulă este o suggestie care derivă din spiritul filosofiei cartesiane, şi, care chiar este for- mulată de Descartes în Regulile p. Di. spiritului : 
„C'est un vice commaun pari les hommes, zice Descartes, gue les choses les plus difficiles, leu parais- sent les plus belles. La plus part ne croient rien sa- voi” quand îls tvourent auz Choses une cause clare ef Simple“. 

In fine, Boileau, ne recomandă în artă, pesfeczi- unea absolută,— după modelul dat de Descartes! 
SA Cn... via,



79 

„Îl est dans tout autre art des degres defier ents ; 
On peut avec honneur vemplir les seconds PAngS 
Mais dans Vart dangeveur de parle» et d'ecrire, 

, ş 4 rd 341 ze pă „plin est point de degre du mediocre au Bre“. 

Ast-fel, Arta poetică este infiuințată nu numai 
de regulile metoadei logice, dar, şi de metafisica sa. 
Este destul de a ne aminti, că după Boileau, frumo- 
sul este identic cu adevărul. 

pAtunt done que decrire aprenez ă penser. 
De la cine, întradevăr, am fi putut înveţa să 

cugetăm în timpul lui Boiliaa, de cât de la Descartes ? 
Cea ce ne sfătuesce, Boileau, înainte de tote, este 

de a nu primi ca adevărat de cât cea ce este evident, 
şi de a nu primi ca obiect real, și, ca obiect de artă, 
un lucru în care nu mai credem. Ei bine, Boileau, 
inspirat de Descartes, recomandă de a nu lua ca Su- 
biecte deartă, de cât acelea în cari credem,-—acelea, cari 
vepresintă un caracter, un fip al societăţii în care tră- 
im. EL voeşte a spune că trebue se rupem cu trecu- 
tul în artă, să nu mai simbolisăm tipuri, pe cari cei 
vechi le credeai ca reale. 

„Letemps, gui change tout, chanjje au ssi nos houmeurs 
„„Chague ge a ses plaisirs, son esprit et ses moeurst. 
-Eată, in ce mod putem considera Arta poetică a 

lui Boileau, ca o Estetică cartesiană pusă în versuri. 
Dar, neapărat, acest scriitor va putut prin ver- 

surile sale a complecta, filosofia lui Descartes,-—n'a pu- 
tut a desvolta şi sistematisa Estetica cuprinsă în ger- 
men în spiritul critic al fundatorului filosofiei moderne. 

Această lucrare era reservată altor'a și în special
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discipulilor lui Descartes, promotorul mișcării filoso- 
fice din secolul al XVII. 

Dar, discipulii cartesiani, imediaţi Spinoza şi Male- 
branche să silesc a, complecta metafisica sa, ear nici 
de cum logica cu aplicările ei la Estetică, adecă la 
artă și la literatură.—Pe de altă parte, literatura, și 
arta au putut să fiă influențate de filosofia cartesiană ; 
Corneille, Racine, şi chiar Moliere au putut să-și dee 
samă de influența cartesiună în artă, dar, nimini n'a 
dat o atenţiune specială chestiei frumosului. Bossuet. şi 
Fentlon, singurii, cari se intereseză mai de aprope de 
Estetică, fac din frumos un atribut al lui D-deu, ca- 
şi Platone. Frumosul caşi binele și adevărul nu este 
în doctrina lor de cât un mod dea fial infinitului. 
Există un frumos absolut, care să găsește în concep- 
țiunea lui D-deu și care este isvorul tutor lucrurilor 
frumâse, create de natură, sai de artă. 

Aceşti scriitori dar, nu desvoltăză Estetica lui 
Descartes, sai Estetica modernă cu caracterul săi pro- 
priu indicat de tendinţele artei și ale literaturii. | 

Singurul scriitor frances, care să încercă a for- 
mula întrun mod sistematic Estetica cartesiană, des- 
voltând filosoficeşte principiile formulate în versuri de 
Boilean este Ptre Andr€, cu care ne vom ocupa îndată. 

2. Pere Andre. 

Teoria frumosului. 

Pere Andre este cel dântâi, care în timpurile mo- 
derne, în Franţa, în opera sa specială: „Lissai sur le 
beau“ (1741) se încârcă a organisa Estetica întrun 
mod sistematic, deosebind'o de metafisică și de morală 
pentru a o uni, prin ajutorul Logicii, cu Psichologia.
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Acestă idee dea uni Estetica cu Psichologia, i-a, 
fost neapărat suggerată de filosofia lui Descartes, care 
consideră, că cugetarea este punctul de plecare al 
sciinţei. 

După Pâre Anâr€, dacă cugetarea este esenţa su- 
fletului nostru, în noi trebue să căutăm frumosul, ca 
și adeverul, ear nu, în D-d&u, în lumea ideilor sale, 
sai în natură. 

Frumosui, care există în lume, nu pote exista 
fără noi; el există în noi, înainte de a exista în na- 
tură, căci numai prin prisma ideilor, ce ne-am format 
despre el putem să-l observăm în natură. 

De unde urmeză, că frumosul nu pote să fie 
ceva, care ar exista fără nol, ceva absolut, dar ceva, 
care depinde de noi înși-ne; dacă nu există în noi, 
nu pote fi în afară.— Pentru acest cuvînt, Platone, 
câutându-l în natură, nu Va aflat nicăeri ; şi, n'a avut 
dreptate, când s'a refugiat într'o lume necunoscută, 
pe aripele lirei și a poesiei! Și acei, cari ati vă&dut 
în natură splendârea frumosului ideal, n'au observat 
că acestă splendâre nu constitue frumosul. Nu este 
destul să dicem, cu S-tul Augustin, că unitatea constitue 
frumosul, sai că simetria este condiţia necesară a fru- 
mosului, —pentru că simetria ne place.— Aceşti filosofi 
trebuiau să ne explice: dacă plăcerea, care ne dă ve- 
derea, simetrică constitue frumosul, sau frumuseţa si- 
metriei ne produce plăcerea. P. Anâr6 voeșce, în alți 
termeni, de a şei: dacă calităţile objectelor produc 
în noi ideea frumosului, sau din contră, dacă noi în- 
șine atribuim objectelor aceste calități. Dar, cine nu 

6
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şcie, că objectele fără noi, nu pot ave nici-o calitate ? 
Ele prin urmare fără noi nu pot fi frumâse. 

Observând într'adevăr, în lume lucrurile și ob- 
jectele de artă, acelea sunt frumose, cari plac raţiunii 
în urma reflexiunii nâstre, ear nu, acelea, cari ne plac 
într'un mod spontanei fără să scim pentru ce. 

După cum, pentru a dice eă un lucru este a- 
devărat, raţiunea după reflexiune trebue să-li a- 
firme în urma evidenţii, de asemenea, șşi.frumosul tre- 
bue mai ântâi să strălucâscă în sufletul nostru. P. 
Andre, condus de principiul logic al filosofiei lui Des- 
cartes, că evidenfa este criteriul adevăr ului, admite și 
în Estetică acest criteriu. Rațiunea, după evidenţa 
sa, judecă, apreci6dă, dacă un lucru este frumos, sau 
nu, după cum judecă, dacă este adevrat, sau nu. 
Criteriul estetic nu pote să fie spontanei,—o inspi- 
rație a momentului, o captivare neînțălesă, — dar 
rațional.  'Trebue să ne îndoim în tot-d'una de fru- 
musețea, care ne place imediat. Eată dar, în ce mod 
evidența cartesiană îm chestia adevărului s aplică, de 
P. Andră în Estetică, la chestia frumosului. 

In scurt, după acâstă teorie vedem, că origina 
frumosului este sufletul nostru, ear nu, D-deu, ear 
nu, lumea ideilor divine, nici natura! Nu trebue 
să căutăm frumosul în natură, nici în lumea ideilor, 
dar, în noi înșine. Frumosul depinde de gândirea, și 
imitarea noastră, faţă cu natura, cu D-dei și cu o- 
perile artistice și literare. Frumosul nu este o enti- 
tate, ceva absolut, dar, un lucru relativ. Nu este 
vorba de frumosul în sine, dar, de frumosul omenesc, 
de frumosul pe care "lă concepem în sufletul nostru, care 
face ca lucrurile să fie frumose.
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„Je ne vous demande pus, dice P. Andr6, ce qui est 
beau. Je vous demande ce que c'est que le beau, le 
beau qui vend tel tout ce qui est beau, dans le phy- 
sique, dans le moral, dans les oeuvres de la nature, 
dans les productions de Vas, en quelque genre de beau- 
FE que ce qui puisse sef | 

a). Frumosul esențial, natural şi artificial. 

Dacă frumosul nu este absolut, dar relativ,— dacă 
depinde de sufletul nostru, — frumosul pote fi de 
atâtea, feluri, câte sînt și gradele de desvoltare ale 
vieţii n6stre sufletești, cor&spundătâre cu ideile nâstre. 

P. Andr6, condus de teoria ideilor lui Descartes, 
după care există trei feluri de idei: indscute, adven- 
tice și facticed) admite un frumos esenfial, care este o 
idee inăscută, un frumos natural, care este o idee ad- 
ventice și în fine, un frumos artificial, care este o idee 
factice. 

Frumosul esențial este realisat in natură de u- 
nitatea și armonia de care este prevădută lumea, 
de simetria și proporţia, pe cari le observăm în fie- 
care lucru prin prisma raţiunii n6stre. 

Acestă formă a frumuseţii nu s& adressză direct 
simțurilor n6stre ; ea să adresâză mai ântâiu rațiunii 
şi apoi sensibilităţii n6stre. Nu, prin simțuri, putem 
măsura matematicește ordinea şi armonia, care există 
în lume. 

Frumosul esenţial intr'adevăr este un frumos ma-. 
tematic, ce se caracterisâză prin necesitate şi univer- 

(4 Essai sur le beau, $ 1131. 
4) Ideile înăscute sînt acele-a, cari vin de la concepţiunile raţi- 

unii nostre,—ideile adrentice, cari vin de la percepțiile nostre, în fine, 
ideile factice sunt acelea compuse de imaginaţia nostră prin combi- 
narea fantastică a, elementelor oferite de percepțiune.
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salitate, cași adevărul perfect. EI are aceiași valdre, 
caşi adeverul perfect, — descris așa de bine de Des- 
cartes,— căci representă ceea ce este esenţial în lucruri. 

Frumosul natural, fiind o idee adventice, percep- 
tibile, este realisat în parte în fie-care object, întrun 
mod mai puţin perfect, de cât este realisat în univer- 
sul întreg. O picătură de apă, o celulă, o plantă, o 
insectă ne produc o plăcere estetică, căci prin aju- 
torul raţiunii nostre vedem în ele universul întreg. 

Acestă formă a frumosului cor&spunde cu adevt- 
rul sensibil, care nu există de cât în raport cu per- 
cepțiunile noastre, după cum frumosul esenţial există 
în raport cu raţiunea n6stră matematică. 

In ne, frumosul artificial, sau arbitrar consistă 
în formele operilor de artă, create de noi. Astfel, de 
es., în operile literare, ceea ce constitue frumuseţea 
artificială este frasa, este expresia, sau totalitatea ele- 
mentelor cari constitui stilul. 

b). : Despre Artă.— Stilul artistic. 

Pere Andr6, ne vorbeșce puţin și despre artă, ca 
o manifestare a frumosului artificial. EL ne spune, că 
objectul artelor sunt ideile factice, ear nu, ideile di- 
vine, cum a susținut Platone, nici ideile abstracte, do- 
bindite prin generalisarea percepţiunilor n6stre, cum 
a susținut Aristotele. Arta n'are a realisa frumosul 
esenţial, sau natural, dar frumosul conceput de pute- 
rea geniului artistic. 

Ceea ce caracterisâză arta este stilul, conceput 
de asemenea de geniurile artistice, 

„Jappelle style, dice Ptre Andr6, une certaine 
suite d'expression et de tours tellement soutenus dans
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le cours d'un ouvrage, que toutes ses parties ne 
semblent tre que les traits dun mâme pinceau. 
Ou, si nous considârons le discours comme une es- 
pâce de musique naturelle, un certain arrangement 
de paroles qui forment ensemble des accords doi re- 
sulte ă loreille une harmonie agreable.« 

Stilul, fiind expresiunea simţirii și gândirii n6s- 
tre, trebue să satisfacă atât gândirea, cât și simţirea. 
Gândirea o satisface prin claritate, simţirea, prin plă- 
cerea, ce ne produce formele plăcute ale expresiunii 
gândirii autorului. 

Acest lucru face pe acest filosof să deosibescă 
în literatură și artă materia, de formă. Materia apar- 
ține tuturor ; forma, este o concepţie personală a a- 
utorului. „La plus part des hommes, dice P. Andr6, 
qui veflechissent ont d peu pres les mâmes penstes sur 
les memes sujets ; îlm'y a que le tour gate les distingue“. 
Formula : Le styl c'est Vhomme, din »Discours sur le 
style“ de Buffon, resumă în sine gândirea lui Poe 
Andre aşupra stilului. 

Acestă importanță, ce âă P. Andre, formei în 
raport cu materia literară și artistică corăspunde cu 
gândirea lui Boileau: 

„Le vers le mieuz vempli, la plus noble pensee, 
„Ne peut plaire A Vesprit, quand Poreille est blessce.* 

Originalitatea acestei teorii a frumosului și a ar- 
tei nu constă numai în silința, ce-și dă Pere Andre 
de a complecta pe Descartes, formulând o Estetică, 
care ar deriva din filosofia acestui din urmă, dar mai 
cu samă, în direcția, ce a știut să imprime studiilor 
estetice, corespundetâre cu direcţia filosofiei și a lite-
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raturii moderne.  Desfăcând Estetica de clasicism, o 
desface în acelaș timp de Morală, pentru a o uni cu 
Psichologia.;  Pore Anilre este cel d'ântâi, care a im- 
primat idea, că Estetica este o sciinfă psichologică, ia 
nu, dialectică, metafisică, sau morală, că, este o apli- 
care a Psichologiei la studiul frumosului şi al artei. 

3. Evoluţia istorică a Esteticii francese. 
Diderot, Voltaire etc. 

Sistemul estetic al lui P. Andr6, dacă nu este 
mistic, or idealist în înţelesul platonic, sati raționalist 
în sensul lui Aristotele,—este idealist-psichologic, sau 
spiritualist. | 

Acest sistem /dealist-psichologie a fost urmat în 
Franţa de Didevot și de Voltaire şi. desvoltat în vea- 
cul nostru de V. Cousin, Jougiroy și Leveque 

Estetica spiritualistă a iui P. Andre, într'adever, 
a luptat în contra sensualismului estetic, care putea 
să se desvâlte prin influenţa filosofiei lui Locke şi a 
lui Condillac, sai, care deriva din filosofia lor. S& 
scie, că Diderot, de-și nu recunâsce alte principii, de 
cât experiența, alte isvâre de idei de cât sensația, 
cu tote acestea, nu indrăsneșce a se depărta de fru- 
mosul conceput de Pâre Andr6.“ /appelle Beau, hors 
de moi, tout ce qui contienl en soi de quoi receiller dans 
mon entendement ide de vaports, et, Beau par "ap- 
port & moi, ce qui reveille cette idee.& 

Frumosul dar, și după Dideror, este expresiunea 
unui raport dintre mine, dintre cugetarea mea şi lu- 
crurile din afară;—fără cugetare nimic nu e frumos ! 

In al doilea loc, Diderot, admite și el,— deși 
are tendința materialista,—-pe lângă frumosul natu-



ST N 

ral, un frumos artificial. După Diderot, lucrurile sunt 
îrumbse, pentru că cugetarea nâstră zăresce rapor- 
turi, între părţile din cari se compun. 

Voltaire, maxele critic al secolului al XVIII, la 
rândul stu, este mai puţin influințat de spiritul filosofiei 
cartesiane, sistematisată, in Estetică, de P. Andre. Dar, 
cu totă admiraţia ce are pentru Locke, cu tâtă silinţa 
sa de a întroduce spiritul materialismului in litera- 
tură și în artă, nu pote să uite pe Descartes! Deşia 
reclamat dreptul de a se servi la teatru de un mare 
aparat pentru a lovi simţurile, cum fac Englezii, 
cu tote acestea, critică pe Englezi, că lovesc mai 
mult simțurile de cât spiritul. Nu citez injuriele, 
ce Voltaire a adresat lui Scheahespeare, atât de bine 
cunoscute; este destul de a citi epistola de dedicație 

„a Zairii, adresată lui Falkener, neguţător englez : 

„Cette heureuse simplicit€ 
Put un des plus dignes partages, 

„De ba savante antiquite. 

„aAnglais, que cette nouveaute 

_„Sintrorhuise dans vos usages. 
“Sur votre thdâtve infectie, 

_n D'horreur, de gibets, de carnage, 

-mMeltez done plus de vevit€, 
um Avee de plus nobles nuages. 

PE . . - . . . . . . 

_ Travaillez pour les connaisseurs, 

„De tous les temps, de tous les âgrs !* 

Acestă alternativă de simpatie pentru Descartes 
Și pentru Locke, ne face să considerăm pe Voltaire, 
câte odată, ca materialist, câte odată, ca raționalist.
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Cine întradevăr, pâte să nu vadă, că Voltaire 
era îndestul infiuinţat de filosofia cartesiană, care 
voia ca literatura şi arta să nu să depărteze de lo- 
gică, de ordinea naturală a lucrurilor. „Les grands 
hommes du sidcle passt ont enseignt ă penser et ă par- 
ler.“ EA ne-au arătat, calea sciinții şi a artei; noi a- 
cum, trebue s'o străbatem, căutând subiecte noi, con- 
forme cu natura lucrurilor și a n6stră, a timpului în 
care trăim și a tendinţelor rațiunii nâstre. 

Astfel, Voltaire voesce, ca arta să exprime sen- 
timentele nâstre presente, iar nu sentimentele trecute,— 
să exprime adevărul, ca-și sciința,—așa cum voia 
Descartes. 

Dar am dis, că acâstă teorie estetică, ce resultă 
din filosofia lui Descartes a influinţat şi asupra este- 
ticianilor francesi din secolul nostra : asupra lui V. 
Cousin, Levigue etc., căci, de la Peră Andr6 și pănă 
la 1812, când Cousina început la Sorbonna discuţiile 
sale asupra frumosului, nimini nu s'a mai ocupat în 
Franța întrun mod special cu chestii de Estetică. - 

“Intr'adever, se scie, că atât Cousin, cât și discipu- 
lul seu Jouffroy, încep a căuta frumosul în natura n6- 
stră psichologică, şi nu pot înţelege, că frumosul ar 
exista numai în lumea ideilor ; pentru aceşti din urmă 
filosofi francesi, frumosul, există pretutindinea unde e- 
xistă vi6ţă, în sufletul nostru, ca-și în natura, tot- 
dâ-una insuflețită. După Jouffroy, cea ce produce 
în noi emojia estetică, este vitța manifestată în a- 
fară prin fiinţe de tot felul şi prin operile n6stre de 
artă. Cea ce ne face să simpatisăm este vieţa, forţa, 
desvoltându-se cu înlesnire și în mod armonie. In
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fiinţele cele mai puţine asemânătâre cu noi, în ar- 
borii, cari-și întind ramurile lor, în rîurile, cari mur- 
mură, în vintul care şueră, simţim, sau visăm un su- 
flet, frate cu al nostru; pretutindinea simţim lupta 
surdă a sufletului nostru ascuns, care caută a se des- 
face de materie.  Acâstă luptă ne place, ne încântă, 
ne inspiră o curiositate simpatică și desinteresată. 

Astfel, Jouftroy ajunge a pricepe, că nu inspi- 
rația divină, revelația, sau contemplaţia, nici chiar 
formele sensibile ale lucrurilor deșteptă în noi fra- 
mosul, dar, conșciinţa, ce avem de viâţa nâstră, dar, 
simpatia ce să deșiâptă în noi la ideea vieții, care 
pare că s& ră&sfringe pretutindinea. Pentru Jouffroy, 
pretutindinea unde s& manifestă viţa, există o fru- 
museţe în germen, și, pentru că pretutindinea în na- 
tură este visță, frumosul s€ manifestă pretutindinea. 

Estestica, după direcția dată de şcâla idealistă 
francesă, nu mai pâte fi considerată ca o desvoltare, 
sau o aplicare a Metafisicii, a Teologiei şi a Logicii, 
dar, ca o aplicare a Psichologiei. 'Totul se reduce a 
cunâsce natura omenâscă, a vedă cum omul simpati- 
s6ză cu lucrurile și cu ființele, — cum este emoționat. 
Estetica prin urmare, devine un studiu psichologic, un 
studii al facultății emofionalității. 

Dar, cea ce nu este încă pe deplin desvoltat, 
este că nu ni s'a spus în destul de lămurit de filo- 
sofii francezi, din ce punct de vedere să studiem vitţa 
nostră sufletâscă în Estetică, pentru a nu confanda 
sciința frumosului cu Psichologia propriu disă,—după 
cum cei vechi au confundat'o când cu Dialectica, când 
cu Morala și Metafisica. 
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A SCOLA SCOȚIANĂ 
1. Fr. Huteheson, 

PROBLEMA ESTETICII MODERNE 

a) Frumosul și simţul estetic. 

Promotorul idealismului estetic, bazat pe Psicho- 
logie, în Scoţia este Huteheson 1), care pentru ântâia- 
și dată, s'a încercat la 1725, în scrierea sa; „dn In- 
guiry înto the original of our ideas Of beauty and vir- 
tue etc. ?), a formula întrun mod lămurit problema Este- 
ticii psichologice3). Hutcheson, ca-și P. Andr, voeşce, 
prin influenţa: spiritului critic cartesian, a desface Es- 
tetica de teologie, de misticism, de dialectică și de 
morală pentru a studia frumosul, faţă cn constituţia 
nostră psichologică. 

Acest filosof însă, nu se mulțumeșce, ca P. An- 
dr6, a sistematisa Estetica, care ar resulta din filoso- 

  

1) Protesor de filosofie morală la Glasgow: de la 1729—1747, 2) Cercetări asupra, originii ideilor nostre despre frumos şi vir- tute. 1125, Acâstă operă a apărut mai ântâi anonimă, și a avut un așa de mare succes, în cât în 1129, la Londra a apărut a treia ediţie, 3)  Hutcheson este cel d'ântâiu filosof, care a supus idea frumo- sului unei analise metodice, întroducând ast-fel Estetica în filosofia europeană, în'ainte chiar de Pere Andr6.—Intradevăr scrierea, acestui din urmă filosof, „Lssai su le beau“ a apărut în Franţa la 1741 şi a- cea a germanului Buumgarten, care pentru ântGiasi dată a dat sciinții frumosului numirea, de „Estetică“, a apărut în 1130.
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fia lui Descartes. El voeșce,—ţinând samă de spiri- 
tal critic al lui Descartes, care ne arată din depăr- 
tare origina frumosului. — a inaugura o Estetică noud, 
bazată pe psichologie,— o Estetică, care să ne explice 
frumosul și tendințele omului pentru realisarea lui, pe 
calea psichologică. 

In acestă intreprindere, acest filosof englez, este 
ajutat de Locke, care) explică origina ideilor prin 
ajutorul Psichologiei, ear nu, prin acel al Logicii. După 
cum Locke, caută origina tuturor ideilor in experi- 
ență,—în mişcarea simțurilor n6stre, față cu lumea 
din afară—de asemenea, Huteheson, consideră frumo- 
sul ca un subject de percepțiune.. 

Frumosul fiind apercepţiunea unei sensații, nu 
pote exista fără vița nâstră psichologică, după cun, 
fără acestă viţă, n'ar pute exista: frigul, caldul, 
amarul etc.; în noi înșine, dice Hutchesson, trebue cău- 
tat frumosul, căci numai aci se manifestă sub formele 
sale diverse, in conformitate cu objectele ce-l ocasio- 
neză. 

„Prin frumusețe, explică el, infăleg ideea, care se 
deşteptă în noi la vederea oare-căror objecte“,— cu alte 
cuvinte, ideea provocată de sensaţiunile plăcute ale 
lucrurilor și objectelor de artă. “ 

Problema Esteticii dar, s6 reduce la explicarea 
apercepțiunii frumosului, faţă cu mișcarea sensibilităţii 
nostre. 

21) In scrierea sa: Essay concerning human understanding, Londra 
1690, tradusă în franţuzește pentru ântâiași dată de Coste în 1100, 
revidută după textul englezese de Thurot, profesor la facultatea de 
litere a Academiei din Paris în 1879, în Oeuvres de Locke et de Leib- 
nitz. Paris, Firmin Didot et C-ie, Libraires.
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Dar cum să face că op sensaţie să deștepte în noi 
frumosul și sentimentul estetic ? 

Hutcheson, formulând astfel problema Esteticii, nu 
se mulțumesce a dice că origina frumosului este plă- 
cerea, ce deștâptă în noi emojiunea, provocată de lu- 
crurile din natură, sai de objectele de artă. Este a- 
deverat, că plăcerea este strîns legată de ideea fru- 
mosului, că fără plăcere nu există frumosul, dar, ob- 
servă el, nu ori-ce plăcere provâcă în noi frumosul. 

Sensaţia pote da naștere la o idee, pâte să ne 
afectede întrun mod plăcut, dar, nu pâte în tot- 
de-una să producă sentimentul frumosului.  Fie-care 
fel de sensaţie pote să producă o plăcere şi să deş- 
tepte un fel de dee, dar, nu există nici un fel de 
sensaţie, care s'ar raporta numai la frumos.  Sensa- 
hiile visuali, pot să ne dee idee de Gre-cari calităţi ale 
objectelor relative la forma, intinderea şi composiţia lor; 
sensafiile auditive pot să ne de6 o idee de mișcarea, 
ce să observă în lume; sensa/iile gustului, —despre com- 
posiţia chimică a lucrurilor, cu cari punem organul 
gustativ în contact, şi așa mai departe, pentru tâte 
sensaţiile; astfel, nu există nici un simţ special, din 
cele cunoscute, care să fie considerat ca origina fru- 
mosului. 

Dar s'a dis, că ori-ce sensație pote produce o 
plăcere estetică, dacă suntem deprinși prin educaţie ;—0bi- 
ceiul și educația fac ca sensaţiile să ne facă să aper- 
cepem frumosul. 

EX bine, nici acâstă teorie nu este, după Hurcheson, 
adeverată. Dacă n'am fi făcuţi de natură ca să deo- 
sibim frumosul de urit, nici-odată prin obicei n'am  
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put€ ajunge la un asemenea resultat. Obiceiul pote 
să ne facă să ne temem de re-cari edificii consa- 
crate cultului religios, dar nu va inspira nici-odată 
0 asemenea idee de frică religi6să, unei ființe, care 
ar fi incapabilă întrun mod natural de a se teme. 
Nici-o-dată obiceiul nu va face pe un orb să iubescă 
objectele din causa colorilor lor, sau să facă pe un 
om să-i placă bucatele, din causa delicateţii lor, deşi 
nare gust. De asemenea, dacă n'am avă un simz na- 
tural de frumuseje, obiceiul nu ne-ar face nici-o-dată 
să ne închipuim frumusețea în objecte, — după cum n'am 
pute să gustăm farmecul armoniei, dacă am fi fără 
urechi. 

Educaţia, pe de altă parte, nu pote să ne facă 
să simțim frumosul, dacă n'avem gustul natural al fru- 
mosului, 

Un Got pote foarte bine să fiă înduplecat prin 
educaţie a crede că architectura din ţara sa este cea 
mai perfectă, că ea întrece chiar pe aceea a Roma- 
nilor, dar, nici odată nu va ajunge să aibă asemenea 
prejudiţii fără un sentiment natural. Un orb ar pu- 
te oare să gândâscă, dacă trebue să prefere purpura 
roșului deschis? | 

Educaţia şi obiceiul nu pot influința ' asupra sen- 
timentelor interidre de cât când ele ar fi anteridre. 
Cunoştinţa anatomiei, studiul naturii, o observare e- 
sactă a, fisionomiei și atitudinii corpului, acțiunile şi 
pasiunile pot să ne facă în stare a judeca, dacă imi- 
taţia este exactă, dar, dacă n'am ave nici un senti- 
ment natural despre frumusețea, ce s& găsesce în lu- 
cruri, nici-o emoție estetică nu sar nasce.
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„Exemplul nu ne dă de asemenea simţul: interior 

al frumosului.“ Putem lăuda operile compatrioților 

noştrii, pentru a dovedi, că nu suntem lipsiţi de gust 

şi de genii, dar, pentru acâsta, presupunem că avem 

o facultate naturală, care concepe ideea frumosului. 

Acum, dacă frumosul nu-şi găseșce origina sa în 

un anumit simț, sau numai in obiceiti şi educaţie, 

cui se atribuim sentimentul nostru pentru frumos? 

Hutcheson gândeşce, că datorim sentimentul frmosului 

unei facultăți speciale. Acestă facultate nu pote fi 

nici contemplafia, nici inteligența, sau rațiunea, dar, a- 

percepția frumosul. 

Acâstă apercepţiune însă nu pâte ave de obiect 

mișcarea sufletului nostru, provocată de ideile univer- 

sale, sau de percepțiile obiectelor exteridre. Plăcerea 

ce simțim, când descoperim un adevăr, când percepem 

un lucru, pe care-l vedem pentru ântâiași dată, nu sg 

asamănă de loc cu plăcerea estetică, ce simţim înain- 

tea unui obiecț de artă, sau, când ascultam o bucată de 

musică. Există o facultate deosebită de apercepţiu- 

ne a frumosului, pe care o putem numi sSiful co- 

mam estetic, asemănător cu simțul etic, cu alte cu- 

vinte, o facultate estetică, care e înăscută în noi, in- 

herentă naturii n6stre. După cum prin ajutorul 

simțurilor speciale, create pentru a ne pune în 

raport cu lumea exteri6ră, deosebim lucrurile unele 

de altele și calitățile lor, de asemenea, prin ajuto- 

rul simțului estetic, deosebim frumosul de urit, fără 

să fi învefat acesta de la nimeni. 

Dacă n'avem nevoe de a învăţa de la alții. ca să 
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deosebim albul de negru, întunericul de lumină, dul- 
cele de amar, de asemenea n'avem nevoe de a învăţa 
de la alții, ea se deosebim frumosul de urit. De la 
venirea nostră în lume avem acest si/ general; in fața 
frumosului, ori ce om, este emoționat, potrivit cu a- 
paratul s&u aperceptiv. Simţului estetic datorim gus- 
tul pentru cea ce este frumos; dacă mam ave acest 
simţ în zadar s'ar mai încerca cineva să-l desvolteze; 
ar face întocmai ca acel care ar vrea să facă pe ox- 
bul din naștere să vadă, pe surdul să auda! 95 

Dar, cea ce este caracteristic în filosofia estetică 
a lui Hutcheson, este căutarea în organul de apercep- 
țiune a acestei părţi a activităţii psichice la care st 
raporteză frumosul. 

Este vorba de a afla acâstă parte a vieţii sufle- 
fesci, care trebue să fie considerată ca obiectul aper- 
cepțiunii estetice—obiectul special al Esteticii psi- 
chologice. 

Pentru Hutcheson, acâstă parte a activităţii n6- 
stre este emofionalitatea, adecă simţirea n6stră din 
punct de vedere estetic, iar nu, din punct de vedere 
logic și moral. o 

F 
> d „Mulţi dice Hnteheson, pretind, că obiceiul, educația şi exem- 

plul sunt cause a gustului ce avem pentru tot ce e frumos. Dar am 
36 vă arăt că există în noi o facultate naturală de apercepţiune, sai un 
simț de frumuseţe, anterior obiceiului, educaţiei şi exemplului. Obi- 
ceiul pote, să ne facă capabili, ca să avem idei mai complecte despre 
frumuseţea, corpurilor, sau armonia sunetelor, mărind atenţiunea și a- 
percepţiunea nostră, dar va slăbi mai mult de cât vă întări ideile 
despre frumos, saă impresiunile plăcute ale obiectelor asupra, nâstră, 
Obiceiul pote de asemenea se ne ajute, a înţălege mai cu înlesnire 
întrebuințarea unei maşini complicate şi să ne facă să cunâşcem fo- 
losul sân, dar, dacă n'am ave sentimentul natural al frumosului mar 
put€ nici-odată să ne facă a o considera ca trumosă.“ |
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b). Caracterisarea frumosului. 

Frumosul este imediat, meinteresat şi universal. 

Acest rezultat la care ajunge Hutcheson are mare 

importanță. Prin acâsta s& lumineză mai bine pro- 

blema Esteiicii, făcându-ne a o deosebi de acea a Lo- 

gicii și Moralii.  Deosebind simţirea nstră, mișcată 

de adever și de bine, de simţirea provocată de fru- 

mos, deosebeșce în acelaș timp Estetica, de Logică și 

Morală. 

Dar, cum a putut constata Hutcheson aceste de- 

osebiri,— aceste nuanţe în constituirea vieţii n6stre 

sensibile ? Avem noi un criterii prin care deosebim 

simțirea estetică de cea fisică, intelectuală şi morală? 

Putem noi hotărî nota caracteristică a frumosului 

faţă cu adevărul și cu binele? | 

Criteriul frumosului, după acest filosof este pld- 
cerea estetică, cu totul deosebită de plăcerea fisică, în- 

telectuală și morală. Plăcerea estetică, dice Hutcheson, 

nașce în noi întrun mod imediat, fără ajutorul ra- 

ționamentului, al dialecticii în privinţa folosului, ce 

ne ar procura obiectul sensaţiilor nâstre. Cea ce este 

frumos, trebue să ne emofioneze de o dată, fară să șcim 

pentru ce, fără nici un cuvînt intim, fără nici an 

interes. Un obiect de artă, de ex., nu pâte fi frumos, 

nu pote nașce în noi o emofie estetică, dacă nu ne 
impresionâză de odată fără nici-o explicare și fără 

să gândim la folosul, ce l'am ave păstrându-l. Dacă 
afirm, cea ce simt în mine întrun mod imediat, că un 
obiect este frumos, că cerul stelat este măreț, că a- 
cestă flore este plăcută, că poesia lui Homer și a lui 
Virgiliă, cași a lui Dante și Milton, a lui Corneille și 
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a lui Racine sunt de o frumuseţe nemuritâre, dic a- 
câsta, în urma emoției estetice, pentru că ânima mea, 
este emoţionată, îndată după vederea, objectului fru- 
mosii, sati îndată după citire. A simți este un lu- 
cru, a judeca este altul. Alt-ceva estea simți că Ho- 
mer este un mare poet și alt ceva este a spune pen- 
tru ce este.—-Judecata nâstră critică vine în urma sen- 
timentului nostru; ea intervine în perceperea frumu- 
seții, sau pentru a afirma ceea ce simțim, sau pentru 
a nega. Dacă am simțit într'un mod real frumosul, 
cu greu judecata pâte slăbi sentimentul nostru. Dacă 
cineva vine să-mi spuie, că Apollon este urit, că Ho- 
me» este un poet prost, consider pe acesta, ca pe un 
om nesimţitor și'i impun sentimentul meu. 

Hutcheson să sileșce necontenit a explica, că sen- 
timentul frumosului depinde de apercepfiunea emoţio- 
nabtăfii estetice, de gustul nostru estetic, ce s& pro- 
duce din causa plăcerilor imediate şi desinteresate ale 
objectelor. | 

Semnul caractertstic dar, al fruviosului nu este plă- 
cerea fisică: utilul, nici plăcerea: întelectuclă, ori mo- 
rală, dar, plăcerea desinteresată, caxe naşce în noi in- 
trun mod imediat, inainte de ori-ce judecată critică, 
sai de .utilitate. | 

Din acâsta resultă, că objectele frumâse nu sunt 
acelea, cari ocasionăză in noi plăcerea fisică, ori cea 
intelectuală, saă morală. 

Objectele, cari provâcă in noi plăcerea fisică, nu 
sunt frumâse și nu pot a se numi astfel, pentru cu- 
Vântul, că sensafiile fisice, plăcute nu pot deștepta în 
noi frumosul.
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Sensuţiile plăcute, estetice sunt amestecate cu du- 

reri fisice.-- Vederea unui naufragiii, de es., ne pro- 

duce dureri, ne turbură simţurile într'un mod com- 

plect şi cu tote acestea, acest spectacol este frumos. 

„Glasul înspăimîntător al oceanului, r&spundend 

la acel al tunetului, fulgerile repegi eşind din aourii 

cei deși și întunecoși, valurile mării, cari să ridică și 

să precipită, acest strigăt de alarmă, care să aude din 

depărtare, în departare în spațiul imens ; ce dic, apro- 

pierea solemnă a momentului suprem a creaturilor 

asemânătâre cu noi, tâte acestea, ațiţă în sufletul meu 

o emoție mare, seri6să, care, de sigur, nare nici o 

asemănare cu aceea a plăcerilor simţurilor și cu tote 

acestea sunt atras de un farmec secret cătră acest 

trist şi magnific spectacol“. 

Obiectele, cari provâcă în noi plăcerea intelec- 

imală nu pot fi de asemenea frumose;—cea ce este a- 

devărat nn este în tot-d-una și frumos. 

Nu numim, întradevăr, frumâse obiectele reale, 

sati lucrurile cari simbolisâză adevărul, căci cea mai 

sigură veritate nu este frumusețea. Să șcie, că ni- 

meni nu pâte considera ca tipuri de frumuseţe axi- 

omele geometriei. Frumuseţea nu s& demonstră ca 

o problemă matematică. Adevărul s& adresedă: la min- 

tea rece; el ne convinge, ne procură o plăcere inte- 

lectuală, dar, nu ne emofiondlă întrun mod estetic, 

artistic. 

In scurt, eată caracterele frumosului după Hut- 

cheson: a) frumosulaee este imediat ; b) frumosul este 

desinteresat, și, c) frumosul este universal. 
ste imediat, fiind-că ideia frumosului nu este 

a.
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produsă în urma vre-unei judecăţi, sai a vre-unui raţio- 
nament. O poesie ne place, ne face să stârcem la- 
crimi, fără nici o explicare. Dacă nu este înțelesă, 
dacă nu ne plăce fără explicare, nu este frumâsă. 
„Frumuseţea, dice Hutcheson ne isbeşce dela prima 
vedere și cunoșcința cea mai perfectă n'ar pute să | 
mărescă, întru nimic aceste plăceri.« (Cercetări, Par- 
tea I, cap. 1, $ 12), „Ideile ce frumuseţea excită în 
sufletul nostru ne plac într'un mod necessar Şi îme- 
diat, caşi cele alte idei sensibile. Nici hotărîrea n6- 
stră, nici considerarea nâstră de profit, sai pagubă, nu 
pote să altereze frumusețea sai uriciunea unui object“. 
(Ibid. $ 13). 

Fvumosul este neintevesat.—- După Hutcheson, nică 
o considerare de interes nu pote să ne facă a găsi, 
că un object este frumos, după cum, nici o amenin- 
țare, nici o intimidare nu ne va face să urîm un lucru, 
care ne place. Ori-ce ni s'ar da, ori-ce recompensă 
ni sar promite nu ne va face să iubim un object u- 
rit. „Plăcerea, ce frumuseţea produce în noi este cu 
totul distinctă de acestă bucurie, ce simțim gândindu- 
ne la folosele nâstre. De câte-ori nu ni să întîmplă 
ca să negligem cea ce este folositor și cuviincios pen- 
tru ca să dobindim ceea ce este frumos“ (Ibid. $14.) 

Frumosul este universal. Proba cea mai evi- 
dentă este că nu există om, care să nu fi simţit e- 
moția estetică. Acestă emoție pote variea după tem- 
peramentul, caracterul și educația individului, dar, 
fie-care pers6nă este capabilă de acest sentiment, de 
la nașterea sa, înainte de ori-ce educaţie. Putem 
să nu avem urechia deprinsă cu armonia muzicală,
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să nu fim în stare a gusta composiţiile complexe ale 

melodielor, dar vom simți în tot-de-una armoniele 

produse de alţii. (Ibid. cap. 6, $ 4.) 

b) Principiul artei. Unitatea resultând din varietate. 
Judecata critică. 

Principiul frumosului trebuind a fi în vi6ța n6- 

stră sufletâscă, scopul artei este de a găsi formele 

sensibile, cari pot; causa emofia estetică neinteresată, 

imediată, universală. 

Aceste forme, ce trebue să le caute arta, le putem 

afla in natură, ori de câte-ori observăm că varietatea 

s& acordă cu unstatea. 

Cași Aristoteld, Hutcheson, găseșce, că frumosul 

este objectivat în “natură prin armonisarea varietății, 

a multiplicităţii cu unitatea. 

Se pare că figurile cele mai potrivite pentru a 

excita în noi ideea frumuseţii sunt acelea în cari 4- 

niformitatea (unitatea) să găseșce unită cu varietatea. 

Ceea ce numim frumusețe în objecte, — vorbind mate- 

maticește,—pare a fi compus din uniformitate și va- 

„rietate, astfel că, acolo unde uniformitatea corpurilor 

este egală, frumuseţea să descopere în proporţie cu va- 

rietatea și vice-versa. (Cap. II, $ 3). 
Acestă teorie să lămureşce de Hutcheson prin 

exemple. 

Hutcheson citedă mai ântti exemple de geome- 

trie, pe urmă trece la frumusețea naturală. „Ideea ce 

avem de frumuseţea operilor naturii are acelaș fun- 

dament. Observăm în fie-care parte a universului o 

uniformitate surprindătâre unită cu o varietate aprope 

infinită“. (Ibid. $ 5).
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Ei bine, acestă unitate, resultând din varietate, 0b- 
servată in univers de Aristotele și de Platone voe- 
sce și filosoful engles a fi imitată de artă, pentru că 
aceste principii obiectiveză existenţa, vitţa.— Prin- 
cipiul artei fiind existența și viâța, ea trebue a ne re- 
presenta aceste principii, cari singure ne plac întrun 
mod imediat și fără interes. 

Dar, nu insist asupra acastei din urmă teorii,—prin 
care Hutcheson obiectivă frumosul în armonisarea 
unității cu varietatea,—căci, acestă teorie nu este nouă. 
Platone, Plotin și Aristotele au expus deja acâsă teo- 
vie. Hutcheson n'are alt merit de cât acel'a de a fia- 
propriat'o, asimilat'o cu doctrina sa, lămurind'o prin 
exemple, cari o explic și o confirm. 

Acest, împrumut, ce Hutcheson face de la filosofia 
veche, explică pentru ce Estetica sa psichologică să 
termină prin Metafisică. Singura deosebire intre cei 
vechi și Hutcheson este, că acest'a nu începe cu Meta- 
fisica, dar, sfirșesce cu ea. 

Intwadever, Hutcheson stabilesce, caşși cei vechi, 
că frumuseţea lucrurilor create nu este alt-ceva de cât 
vavietatea redusă la unitate.  Pretutindinea în univers 
întâlnim frumosul manifestat în formele sale diverse; 
există pretutindinea o snfenfie, o Providenţă ! Cu cât o 
mașină, care funcționâdă este complicată, cu atât sîn- 
tem obligaţi de a suposa o causă inteligentă. Mesura 
frumuseţii fiind raportul varietăţii cu unitatea, exi- 

stă atâta frumuseţe în natură, câte sint-și efectele plă- 
cute, resultând dintr'o causă generală. Studiul na- 
turii ne descopere mai multe exemple de cause uni- 
versale, de principii de o simplicitate universală. In-
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tre alte exemple, Hutcheson, ne dă pe acel al gravi- 

tațiunii 

„Principiul uniform de gravitațiune, reține pla- 

netele în orbitele lor, uneșce părţile fie-cărui glob și 

menține munţii; umflă valurile mării, le scobâră din 

nou și le păstreză în matca lor; ușuredă pământul 

de umiditate, de prisos făcând să curgă gârlele; ră- 

dică vaporul prin influenţa sa asupra aerului și'l face 

să cadă earăși pe pământ în formă de lichid (cap. V, 

$ 21). Acest mecanism al universului ne pare cu 

totul frumos, din causă că totul este unit spre a forma 

un tot armonic. 

2. Reid. 

TEORIA BUNULUI SIMŢ ŞI SCEPTICIS-— 
MUL ESTETIC. 

Impersonalitatea şi objectivitatea frumosului 

Reid studiând filosofia lui Locke și observând că 

acestă filosofie tinde a face din realitate un fenome- 

nalism, o reflectare a stărilor de conşciință de a căror 

existență nu suntem siguri se încârcă a analisa fa- 

cultățile psichice în faimâsa sa, şcriere: „Încercări a- 
supra facultăților intelectuale“ fe pentru ca bazat pe 

studiul Psichologiei, să stabilescă, ce putem sci ca a- 

deverat, — ce este bine și ce este frumos. 

In privinţa frumosului, pentru care consacră un 

studiu intreg (Ess. VIII), Reid, voeşce a proba în 

contra lui Hutcheson,—și, pentru a reînviea dogma- 

5 6 Acestă scriere este împărţită în opt. părți dintre cari cea 
din urmă (Ess. VIII), despre gust coprinde cea ce numim Estetica 
lui Reid. ”
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tismul estetic vechiu,—- cd frumosul este objectivat în 
lume,-— după cum este objectivat și omul care'şi dă 
sama de el. —Este o greșală, după Reid, dea se crede 
că existența frumosului depinde de existența nâstră 
individuală ; frumosul va exista nu numai pe cât timp 
suntem noi, dar în tot-d'a-una, pe cât timp va exista 
omenirea cu simțirea și inteligenţa sa, și, prin urmare, 

pe cât timp va exista lumea,— de 6re-ce nu putem să 

ne închipuim, că lumea, pâte să existe un moment, 
fără Omeni, sai fără ființe inteligente și simţitore. 

Opiniunea lui Reid este, că dacă lumea va exi- 
sta în tot-dâ-una, va, exista și omul, în care să oglin- 
deșce totul cu frumuseţele sale. 

Cași Hutcheson, Reid, admite, că există un simţ 

al frumosului, un gust estetic, dar, nu admite, că ide- 

ea frumosului, s& datoreșce numai acestui gust. O a- 

semenea teorie, după el, ar nimici cea ce este real în 

frumuseţe și ar deschide cărarea scepticismului în 

Estetică, după cum Locke, Berkeley și Hume ai des- 

chis'o în Metafisică şi în Morală. 

„Acei ce pretind, dice Reid, că nu există nimic în- 

îrun mod absolut în materie de gust, cari admit pro- 

verbul: că nu trebue să discutăm despre gust, susţin 

o părere greșită, căci sar pute proba pentru ace- 

lea-și cuvinte, că nu este nimic absolut nici în mate- 

vie de adevăr. Este ușor, a explica diversitatea gus- 

turilor, fără să negăm într'un mod absolut frumosul 

și realitatea bunuiui gust, precum de asemenea, este 

ușor de a explica diversitatea contradicțiunilor opi- 

niunilor, fără să negăm adevărul absolut și realita- 

tea bunului simţ“. (Ibid.)
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Gustul pote varia, dar este ceva, care nu vatri- 

&ză,—este impersonailitatea nâstră—faţă cu lucrurile 
frumâse. Ori ce pers6nă trebue, să fie mișcată în- 

run chip 6re care, față cu lucrurile din afară. Acest 

lucru explică că frumosul nu există în noi, dar, în 

lumea, din afară. 

„Pentiu a ne convinge de acâsta, n'avem de cât 

a gândi, că ori de câte ori suntem afectați de frumos 

afirmăm existenţa lui în afară de noi. S& scie, că 

ori ce operaţie de gust implică în sine o judecată. 

Când dicem, că o poemă, saii un edificii este frumos, 

afirmăm ceva din acestă poemă, sai din acest edificiu. 

Și ori ce afirmare, sai ori ce negare exprimă o ju- 

decată ; căci, ce însamnă a judeca, dacă nu, a afirma, 

sai a nega un lucra dintralt lucru... Dacă am pre- 

tinde, că percepţiunea frumosului nu este de cât un 

sentiment al spiritului care percepe, ar urma de aici, 

că dacă am dice, că Georgicile lui Virgiliii sunt fru- 

m6se, nu înțelegem, a afirma ceva din calităţile poe- 

mei lui Virgiliu, dar afirmăm un fapt al nostru, o stare 

numai subiectivă. 

„Dar atunci, pentru ce cuvintele nâstre să ex- 

prime alt-ceva, de cât cea ce gândim? Cun6șcem în- 

ț&lesul cuvintelor, —dacă ne raportăm la regulile sin- 

"taxei,—că nu există în mine, dar în poesiile lui Vir- 

giliă ceva ce numim frumos. Aceia chiar, cari gândesc, 

că frumosul nu este de cât un sentimental subiectu- 

lui care percepe, sunt siliți a spune că frumosul este 

o calitate a obiectului perceput. Ei bine, dacă ome- 

nirea întregă să exprimă astfel, trebue, de sigur, ca 

convingerea să fie conformă cu limbagiul stă. Ar fi
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contrarii sentimentului universal al omenirii (bunului 

simţ), — manifestat în limbagiă, ca frumuseţea, să nu 

fie de loc o calitate a obiectului,—să nu fie de câto 

simplă emoție a pers6nei, care o percepe. Filosofii ar 

trebui, să nu se grăbâscă a desminţi simțul comun al 

omenirii...a-] desprețui astfel...* (Essai VIII cap. 1.) 

Astfel, Reid, temându-se ca să nu s& întroducă 

scepticismul şi în Estetică, concepe feoria bunului sin, 

pentru a demonstra, că emoția estetică nu este o sim- 

plă stare de conșciință, dar că, exprimă frumuseţea 

din afară,—de dre-ce este provocată de lucrurile ex- 

teridre şi este afirmată astfel de judecăţile ndstre. 

Acestă teorie a bunului simf să baseză pe cre- 

dinţa nâstră că frumosul există în afară de noi, ma- 

nifestat prin diferite tipuri și se reflectă întrun mod 

credincios în natura n6stră sensibilă. 

Origina frumosului nu este dar natura nâstră sen- 

sibilă, dar elementele materiale ce se găsesc în afară 

de noi. 

Aceste elemente ale frumosului există de sine, chiar 

dacă ar fi posibil să ne închipuim, că nar mai fi 0- 

mul cu organisația sa psichică. Dacă nu este adevă- 

rat că frumosul nu există de cât în Zuma ideală, cum 

a gândit Platone, sau în lumea contemplativă,—cum gân- 

dea Plotin —nu este adevărată nici ideea lui Hutcheson, 

suggerată de Locke, că frumosul n'ar exista de cât in 

subjectul aperceptor. Dacă n'ar fi în lume nimic fru- 

mos, nimic ca atare n'ar apare în ânaintea conșciinţii 

nostre. 

„Dacă credem, continuă Reid, în inspiraţiile szm- 

Jului comun, există in Gre-cari objecte o exeșlenţă re- 

4
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ală, cu totul independentă de sentimentele și consti- 
tuția nostră.  Acâstă excelență este un fapt al con- 
stituției lucrurilor, ear nu, a constituţiei nostre. Tâte 
limbile probâdă opinia omenirii asupra acestui punct; 
tote, într'un mod uniform, atribue excelența, mărirea 
și frumusețea objectului, ear nu, a spiritului care'lă per- 
cepe, şi cred, că în acâsta și in multe altele părerea 
omenirii exprimă adeverata filosofie.“ (Ibid cap. 3.) 

Astfel, Reid nu admite, cu Hutcheson, că simţul 
frumosului este un simţ deosibit de cele alte simţuri, 
căci operaţiile sale nu sînt imediat directe, dar secon- 
dare,—de 6re-ce, acest simţ s& deștâptă în urma 
judecăților n6stre, cari recunosc în lucruri calităţi este- 
tice. —Ori-ce operaţie de gust implicând o judecată, 
gustul estetic este un act intelectual, care presupune 
exercițiul inteligenţii n6stre. Percepţiunea frumosu- 
lui nu este posibilă, fără intervenţia inteligenţii n6- 
stre, care prin ajutorul ideilor sale recunâsce în ob- 
jecte calităţi corespundătore. 

In loc de a atribui frumosul facultăţii emoționa- 
lității, Reid "1 atribue cugetării! Frumosul astfel în- 
țeles nu este de cât adeverul. Adevărul într'adever, 
trebue să existe în tot-dâ-una și fără noi, pe cât timp 
va exista, in lume sciință, pe cât timp lumea să men- 
ține, prin unitatea sa şi prin tipurile invariabile ale 

lucrurilor, cari s& reproduc necontenit. 
După cum Platon şi Plotin confundă frumosul cu 

binele, după cum Aristotele tinde a-l confunda și cu. 
binele și cu adevărul, de asemenea Reid îl confundă 
cu adeverul, (ca-și Boileau și P. Andr6). Singura deo- 
sebire este numai, că teoria acesta este psichologică, 
iar nu, logică, sati metafisică.
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b) Causele cari produc sentimentele estetice. 

După acâstă analisă, puţin profundă a sentimen- 
tului estetic, care ne probeză, că filosofia în secolul 
al XVIII nu aflase încă domeniul Esteticii,— nu spu- 
sese din ce punct de vedere să se studieze activita- 
tea sufletescă în Estetică,—Reid, studiâză obiectele și 
causele, care produc sentimentul estetic. „Este contra, 
bunului simț, dice el, de a se admite, că frumuseţea 
nu ar fi o calitate reală a obiectului, dar o simplă 
emoție a pers6nei!“ Acestă repulsiune a bunului simţ 
îi ajunge, pentru a conchide, că frumosul nu este o 
stare sufletescă, nu este un ce cu totul subiectiv, dar 
o realitate, care, dacă nu este lucrul în sine, este un 
atribut, sai o calitate a obiectului frumos. 

Dar, ce pote fi în lucruri,—ce elemente am găsi 
în afară de noi, cari ar constitui frumosul, cu alte 
cuvinte, ce calități obiective, producând frumosul, ne 
fac să judecăm despre frumuseţea lucrarilor şi a obi- 
ectelor de artă? 

Reid observă, că frumuseţea este răspindită în 
lume,— este pretutindinea, fără a fi concentrată in- 
tun singur lucru. Elementele frumosului, după el, 
sunt manifestate în formele exteridre, cu tendinţă spre 
unitate, —în mișcări şi sunete, în acțiuni de tot soiul, 
în caractere. Este forte greu, cu tote acestea, de a 
ved6, cea ce este comun în tâte lucrurile, pe cari le 
numim frumose, între cugetarea unei ființe inteligente 
și un bloc de marmură, între o teoremă și o simfonie. 
Dar, dacă ne ţinem de simţul comun, observăm, că 
cea ce a fost frumos pentru omenire, a fost, cea 
ce a fost nou din punctul de vedere al expresiunei, al
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formei exteridre și al doilea, cea ce a fost măref, sau 

grandios.  Ast-tel, noutatea şi măreția sunt calităţile, 

ce trebue să întrunâscă frumosul. 

Noutatea ne place, pentru că hrănesce curiosita- 

tea nâstră, pentru că satisface acestă trebuinţă a ac- 

zivităţii intelectuale, care este un principii al constitu- 

ției nostre,--unul din. resorturile cele mai puternice 

ale cugetării, ce ne face să apreciem vi€ţa şi demni- 

tatea nostră. 

Intr'adever, cea ce aţiţă în noi emoția estetică şi 

admirația nbstră, observă Reid, este cea ce vedem 

pentru prima oară în natură şi în artă, — sînt lucru- 

vile extraordinare prin forma lor neobișnuită, care ne 

atrag atenţia nâstră. Ori ce lucru este frumos, când 

îl vedem pentru prima 6ră, dar cu timpul deprindân- 

du-ne cu el, nu-l mai considerăm astfel. Numai vă- 

dându-l după un timp 6re care nisă pare iar plăcut! 

Adese-ori, chiar lucrurile, cari ne inspiră frică, te- 

mere,—-dar cari le vedem pentru prima 6ră, —ni se 

par interesante,— căci nu este adeverat, că numai cea 

ce ne este folositor, este și frumos. 

In natură, ori-ce lucru ne place, oră-ce lucru este 

frumos, dacă ne revelă o formă nouă, dacă ne atrage 

atenţia prin expresiunea sa; în artă de asemenea, ca- 

şi în literatură, tot ce este noii ne place. Iubim nou- 

tățile, după cum iubim modele. 

Fără îndotlă, dice Reid, suntem făcuţi așa, ca- 

un obiect să ne causeze plăcere prin noutatea sa, dacă 

nu este în sine neplăcut... Lucrurile noi şi rari ne 

causeză o surprisă plăcută, care aţiță și însufleţeşce 

atenția nostră, dar, acestă emoție s& slâbeșce îndată,
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și nu lasă nici o'urmă, dacă nu este întreținută de 

noutate. 

Dar, de sigur, noutatea nu pote să caracteriseze 

pe deplin frumosul,—de re ceea atirnă mai mult de 

starea sufletului nostru; cea ce este noi pentru noi, 

nu este pentru lume. În natură nimie nu este noi, 

totul este vechiu. Formele și tipurile de tot felul ai 

existat în tot-de-una. 

Reid observă singur, că emoția estetică, produsă 

de noutate nu constitue frumosul, căci să pâte chiar, 

ca lucrurile urite să ne pară frumâse, dacă le vedem 

pentru ântâiaşi dată. Frumuseţea acesta, ce derivă, din 

noutate este, fireşte, mai mult relativă, depinde de or- 

ganul înteligenței nostre, care a înţeles lucrul noi. 

Astfel noutatea, după observaţiile făcute de în- 

suși Reid, nu este suficientă, pentru a produce în noi 

emofia estetică; ea trebue complectată prin a doua con- 

diţie enunțată mai sus, prin mărefie. Lucrurile, ca să 

fie pe deplin frumâse, nu trebue să ne isbâscă numai 

prin noutatea lor, dar și prin măreția lor. Ele tre- 

buesc, să ne pară mari prin seriositatea lor, prin so- 

lemnitatea lor, ca nisce acte divine, ce ne inspiră u- 

milinţă, smerenie! 

Dar, ce înțelegea Reid prin măveţie, și, ce există, 

în lucruri, care ar exprima acestă calitate? 

Reid r&spunde: „măreţiea nu este alt ceva de cât 

un grad de perfecțiune, ce merită admiraţia nostră“. 

Dar după ce vom recunșce acestă perfecţiune ? 

După entusiasmul nostru, după disposiția nâstră de a 

imita acestă măreție, în fine după admiraţia nâstră. 

Măreţia, dice Reid, fiind seridsă, severă, solemnă,
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ne face s'o admirâm, să fim entusiasmați de ea. Md- 
reția, după cum vedem, nu este de cât un grad supe- 
rior de frumusăţe, și, acest grad superior nu este de- 
terminat de cât în practică prin efectul săi asupra 
nâstră, care este entusiasmul, admiraţia. 

Astfel, am put6 defini, după Reid, măreția că este 
perfecțiunea, care afiță entusiasmul ; cu alte cuvinte, 

este aceea, ce sa numit de către Burke și Kaut su- 
blim,—-căci numai sublimul este expresiunea naturală 
a entusiasmului, a admiraţiei nostre. 

Măreţia, cu alte cuvinte, nu nașce în noi de cât 
odată cu îdea sublimului, care este resultatul combi- 
nărilor ideilor n6stre, relative la perfecțiunea morală: 
ea atârnă prin urmare, de mintea nâstră, de ideile 
nostre. i 

Dar, unde putem întilni noi acâstă mărire, acest 
sublim, pe care-l admirăm?  Intilnim noi sublimul 
în natură, ori în operile spiritului și ale lui D-qeu? 

Reid să silesce a ar&ta măreţia în operile spi- 
ritului și mai ales în ale lui D-deu. După el, ade- 
vărata măreție nu pâte exista în materie. Materia 
nu ne represintă de cât o măreție aparentă, de cât o 
formă a sublimului. D-deu singur este cu adevărat 
mare, —el singur aţiță în noi nu numai entusiasmul, 
dar și smerenia și ne inspiră eroismul, sfinţenia, sa- 
crificiul ! 

„Mărirea și frumuseţea, dice Reid, nu există în 
obiectele sensibile, de cât ca lumina s6relui în lună 
și în planete, și acei, cari pretind să găsâscă princi- 
piul mărirei și al bunătăţii în materie, caut viţa în 
imperiul morţii... In perfecţiunile intelectuale și mo-
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vale și în facultăţile active ale spiritului există dela 
început ori ce frumuseţe. Aceea, care este respin- 
dită în lumea sensibilă nu este de cât o emanațiune 
a acesteia. 

Nu recunbscem, întrun mod imediat, de cât ope- 
rațiile spiritului nostru. Perfecţiunea, ce întilnim aci, 
ne face să simțim cea mai pwă din tote plăcerile. 
Prin ajutorul acestei lumi interne, s€ revelâză înain- 
tea nâstră, viâța, activitatea, calităţile morale Și in- 
telectuale ale celor alte ființi. Semnele acestor calităţi 
cad sub simțurile nâstre, și fiind că reflecteză calită- 
țile, atribuim acestei imagini frumusețea şi mărirea, ce 
nu aparțin de cât originalului. Creatorul invisibil, 
isvorul ori-cărei perfecțiunii a imprimat semne _vi- 
sibile de sciinţa sa, de puterea și bunătatea sa pen- 
tru cel mai mic lucru. Operile omului representă 
forma calităţilor mentali ce le-ai produs. Faţă și 
cu purtarea sa (a omului) ele exprim bunele și re- 
lele calități ale sufletului său ; instinctele, poftele, a- 
fecțiunile, sagacitatea animalelor să reveleză de ase- 
menea prin semne visibile. Nu există nimic, pănă 
și la fiinţele neînsufleţite, care să nu presinte 6re- 
cari simb6le de calități ale spiritului. Și nimic, din 
cea ce este esențial în sufletul nostru, nu pâte să 
nu să traducă în afară prin imagini materiale şi ni- 
mic nu este frumos în lucrurile materiale, care să 
nu-și găsescă origina sa în atributele spiritului. Ast- 
fel, frumuseţea interidră, ori cât de invisibilă ar fi, să 
manifestă în afară și devine perceptibilă în obiectele 
sensibile, cari o represintă.“ (Ibid.) 

Din cele expuse, vedem că adevărata perfecțiune,
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adev&rata mărire, după Reid, este aceea a spiritului; 

ceea ce numim frumuseţe fisică, sai naturală, nu este 

fundamentul și modelul tuturor celor alte frumuseţe, 

după cum pretinde sc6la sensualistă a lui Locke; su- 

fletul, nostru, objectivat în lume, ascunde în sine gra- 

dul cel mai înalt de frumuseţe, căci prin prisma idei- 

lor sale, descopere în afară, ceea ce părea ascuns, in- 

perceptibil. 

c) Judecata critică asupra Esteticii lui Reid. 

Filosofia lui Reid ocupă un loc însemnat în isto- 

_zia sciinții frumosului, căci dogmatiseză teoria este- 

tică ameninţată de curentul materialist desvoltat 'de 

Locke, prin silinţa ce-și dă el de a objectiva frumosul 

in lume, dea proba că frumosul are o existenţă in- 

dependentă de existența nâstră individuală. Prin 

puterea minţii sale şcie a observa în afară frumu- 

sețea, in tote manifestările sale, determinată de formele 

exteridre, descoperite de puterea geniului artistic, pre- 

cum şi de raporturile dintre lucruri și fiinţe ce ne 

suggeredă ideea mdreziei în lupta lor dea persista și 

de a se desvolta. 

Reid, prin ajutorul psichologiei, voeșce a construi 

idealismul estetic, ameninţat de spiritul critic modern. 

Observând grade de frumuseţe în lume, ajunge a ob- 

jectiva pănă și frumosul în gradul seu cel mai inalt, 

numit de Burke și de Kant sublim. 

După Reid găsim în sentimentul frumosului: a) 

emoția plăcută şi b) convingerea, că 'există in afară o 

calitate reală, care este causa sentimentului frumosu- 

lui, — calitate ce depinde de noutatea formei și de mă- 

reția, sau perfecțiunea ei.
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Trebue observat. însă, că Reid n'a putut da o 
soluțiune seri6să insemnatei probleme a objectivării 
frumosului, formulată aprâpe în acel-aş timp de Kant 
și desvoltată întrun mod admirabil la începutul vea- 
cului nostru de vestitul Schopenhauer, adeveratul in- 
terpretator al lui Kant. Frumosul sn sine putem 6re 
să-lu întîlnim în lumea considerată ca vepresentare, în 
lumea condiţionată de principiile rațiunii suficiente ? 
Nu există el în lumea voinții, sau în sfirşit, în lumea 
abstractă ideală a lui Platone? 

Fără îndoială, Reid wa ţărmurit bine domeniul 
Esteticii; fugind de metafisică, spre a uni sciinţa fru- 
mosului cu psichologia, se serveșce mai mult de dialec- 
tică, de logică de cât de psichologie. Apelul ce face 
el la filosofia bunului simț "li face neapărat să rătă- 
cescă dintr'un domenii în altul. 

3. Dugald Stewart. 

ESTETICA ASOCIATȚIONISTA. 

a) Teoria asociaţionistă aplicată la Estetică. 

Dugalăd Stewart ?), în urma lui Hutcheson și a lui 
Reid, să sileșce a complecta Estetica în Englitera, prin 
o teorie nouă, care este aceea a asociafiunii ideilor, 
față cu obieciele, ce deșteptă în noi sentimentul es= 
tetic. După Sfewart nu putem stabili un principiu 
al frumosului independent de natura, nostră psicholo- 
gică, independent de mintea n6stră, care'şi asocideă 
ideile întrun mod deosebit, faţă cu lucrurile și cu 
obiectele de artă. 

1) Născut la Edimburg în 1753, mort în 1828,
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Cea ce preocupă pe acest filosof în scrierea sa: 

„Elemente de filosofia spiritului“ (1192) este legea 

psichologică a asociaţiunii ideilor la care trebue să se 

supue Gmenii de genii. Basat pe acâstă lege, gîn- 

deșce, că emofia estetică o datorim asociației ideilor 

nostre, ear nici de cum lucrurilor, sai objectelor de 

artă.— Objectele de artă, dice Sfezart, nu ar produce 

asupra nâstră nici un efect, dacă nu sar asocia i- 

deile nostre in acest scop. Un tabloi, de ex., prin 

forma sa, prin culorile sale și combinarea lor, în fine, 

prin acţiunea representată de diferite pers6ne, nu ne 

ar deștepta nici un sentiment estetic, dacă, privin- 

du-l nu sar asocia ideile nâstre în acest scop. 

Dar, în ce mod trebue să se asociede ideile pen- 

tru ca să să nască în noi 0 plăcere estetică, care să 

ne spue, că objectul din faţa nâstră i frumos? 

Trebue, după teoria asociaţionistă, ca tabloul să 

provbce în noi o asociaţie de idei, care să ne amin- 

tescă un moment plăcut al vieții nâstre,— trebue 6re- 

cum să ni să pară, că ne vedem și pe noi în acel 

tabloi.— Dacă tabloul este cu totul strein de trecutul 

vieţii n6stre, dacă, nu provâcă în noi o asociaţie de 

stări psichice din trecut, opera de artă pâte fi exe- 

cutată întrun mod perfect, dar, nu produce încă un 

efect artistic asupra nâstră. 

In operile de artă trebue să fie ceva, care să 

corăspundă cu felul asociațiunii ideilor nâstre. Dacă 

un copil privesce un tabloii, care representă starea 

de bătrinețe a vieţii n6stre, sau alt ceva necunoscut 

de el, nici o plăcere estetică nu s& pote produce în el. 

Astfel, un obiect present este frumos, când este
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în stare a asocia Gre-cari stări ale vieţii nostre. De 
ex., vechia casă părintească, bordeiul în care am trăit, 
ne plac, ne emoţioneză, căci de ele sunt asociate plă- 
cerele copilăriei nostre. O poesie naţională, care ne 
aminteșce patria, nostră:: „Scumpă fară și iubită, o Mol- 
doră, draga meat, în fine, un imn național, o melodie 
cu care suntem deprinși, ne emoţioneză! Frumosul 
depinde prin urmare, de apercepţiunile individuale. 
Francesului nu-i va plăcea de loc hora unirii a lui 
Alexandri, sau marșul lui Mureșanu, cum ii place 
Marseillaise a lui Lisle. Lucrurile prin urmare, după 
acestă teorie, nu ne fac impresiune plăcută din caasa 
formelor, dar din causa efectului asociaţiunilor.  Fru- 
mosul nu să cunâsce după cea ce exprimă, după cea 
ce este real,— după ideile suggerate de lucruri,-—dar, 
după ideile, ce le avem deja asociate. 

Eată în scurt teoria asociațiunii aplicată la Es- 
tetică. 

b) Judecata critică asupra Esteticii asociaţioniste. 

Acum, să vedem ce valre pâte avă acâstă teo- 
rie,—întru cât ea pote contribui la resolvirea pro- 
blemii frumosului ? 

Acestă teorie, contrară teoriei exprestunii,  con- 
ține ceva adevărat, — explică frumosul până la un 
punct, căci nimeni nu pâte contesta efectul asociaţiu- 
nii ideilor asupra sensibilităţii nostre,—dar, nu pâte 
explica întrâga problemă a Esteticii. » 

Teoria acâsta este exclusivistă, cași teoria ex- 
presiunii. Dacă nu este adevrat, că frumosul se da- 
toresce numai expresiunii formelor exteridre a lucru



116 

rilor, nu este de asemenea adevărat, că emoția este- 

tică depinde numai de asociaţia ideilor. După cum 

nu este șcienţific, de a nu se ține samă de puterea de 

inhibițiune, de aparatul aperceptor, de asemenea, nu 

este scienţific dea nu să ține samă de puterea excita- 

țiilor, provocate de lucrurile din afară. 

Este adevărat, că faţă cu lucrurile din afară am 

fi indiferenți, 'că nici o emoție estetică nu sar pro- 

duce fără asociaţia ideilor, dar, trebue să observăm 

de asemenea, că ideile. nostre, ori cum ar fi asociate 

mar produce nici un efect, dacă asociaţia lor nu sar 

reproduce prin excitaţiile noi, provocate de obiectele 

frumose, sai artistice. 

Firesce, nu trebue să uităm cu desăvirșire ori- 

gina ideilor şi a asociațiunii lor; ideile s& reproduc 

și s& asocieză în conformitate cu obiectele din afară 

ce pun în mișcare simțirea n6stă, deşteptată de ele pe 

neașteptate.  S& scie, că ori ce idee nu este de cât 

o formă a sensaţiilor şi a asociaţiilor din trecut, o 

păstrare şi reproducere a sensafţiilor anteridre. Singura 

deosebire între asociațiile ideilor şi acele a sensaţiilor 

presente, este numai că asociația ideilor este anteri- 

Oră asociației sensaţiilor. O luptă s€& încinge între 

asocierile sensaţiilor provocate de formele exteri6re 

ale lucrurilor și asociaţiile din trecut, păstrate și re- 

produse. Dacă asociaţiile vechi inving asociaţiile noi, 

neapărat, că asociaţiile ideilor înving presentările, — 

dar, dacă asociaţiile presentărilor sunt mai in- 

tense, asocierile trecutului nu mai produc nici un e- 

fect estetic. 

Este o greşală prin urmare, de a crede, că fru-
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mosul depinde numai de asocierile din trecut ; ele de- 
pind de aceste asocieri, în luptă cu acelea provocate 
de obiectele presente. Câte lucruri nu ne-ai părut 
fvumâse odiniră și astăzi nu ne mai plac! 

„Le temps, qui change tout, change aussi nos humeurs, 
„Chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses moeurst. 

Fără îndoială, asocierile trecute nu pot alcătui 
frumosul;-— frumosul s& aleătueșce din asocierile noi, 
provocate de obiectele din afară, sau de operele de 
artă. Dacă obiectul de artă nu provâcă nici o aso- 
ciaţie adresându-se simţurilor nâstre, nici un efect es- 
tetic nu s& pote produce. 

Trebue ca obiectul de artă să lovescă simţurile 
nostre, să provâce o mișcare sensorială, o asociaţie 
de sensaţii, care să să comunice ereerului, și să fie 
destul de puternică spre a strica asociaţia stărilor 
n6stre întelectuale, fără multă dificultate. Ori ce sar 
dice, noutatea formelor, despre care ne-a vorbit Reid, 
contribue la frumuseţe, —căci schimbă starea gîndi- 
rilor nâstre trecute și mișcă întrun mod deosebit ac- 
tivitatea nostră sensorială.— Nimeni nu pote tăgădui, 
că mişcările grațidse, făcute fără multă greutate, ar 
provoca în aparatul nostru sensorial mișcări anal6ge, 
ce ne fac plăcere. 

Trebue să adaug încă, că D. Steward n'a pro- 
bat prin nimic, că frumosul ar atirna numai de îm- 
prejurările particulare, prin cari a trecut un individ, 
de asocierile de idei, determinate de seria observări- 
lor și experienţilor din trecut. 

Dar, ori cari ar fi lacunele acestei doctrine, ea 
representă un pas spre progres, căci are să se des-
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volteze de șcâla Germană, și în special de Herbart, 
ear în Anglia de Herbert Spencer. 

Spencer, într'adevtr, cel mai însemnat din filo- 
sofii Englezi ai secolului nostru, mărturisesce singur 
influența, ce a avut asupra sa acestă formă a Este- 
ticii asociaționiste: „Sunt acum mai mulţi ani, dice el, 
de când am întîlnit întrun autor German acâstă ob- 
servare, că sentimentele estetice derivă din impulsi- 
unea jocului facultăților, (adecă al asocierii facultă- 
ților ori a stărilor de conșciinţă). Nu-mi aduc aminte 
numele autorului, dar proposiţia acesta a rămas în 
memoria mea, ca oferind asupra acestui punct, dacă 
nu adevărul, dar o schiţă de adevăr.“
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SCOLA GERMANĂ. 
a) 
/ 

Periddele Esteticii germane. 

Estetica în Germania a trecut prin acele-ași fase 
prin cari ai trecut. și sistemele filosofice ale Ger- 
manilor. 

Deosebim trei fase, trei peri6de : a) peridda din 
nainte de Kant; b) perioda kanțiană şi €) peridda fi- 
losofică, după disidența hegelianilor, vepresentată de . 
Schopenhauer şi Hevbart. 

Peridda I-iii este aceea, în care Estetica se des- 
vâltă sub influenţa francesă Şi engIesă, — deși Leib- 
nițz-șt Wolf dau, direcţie Universităţilor germane.— A- 
cesta este peridda, representată în Estetică de către 
Baumgarten, Winckelmann şi Lessing. 

Peridda a II-a este aceea caracterisată prin spi- 
ritnl critic al lui Kant și este representată de Schil- 
ler, Schelling și Ilegel, cari concep sistemul filosofic, 
numit idealismul objectiv, spre deosebire de idealismul 
suhjectiv al lui Fichte. 

în fine, peri6da a III-a s& caracteriseză prin în- 
cercarea făcută de Schopenhauer şi Herbart de a ob- 
jectiva și condiţiona frumosul.
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1. Baumgarten. 

Baumgarten este fundatorul Esteticii germane ; 
el este cel d'ântâi, care a dat un nume sciinții fru- 
mosului, păstrat și astădi de la el (Esthetica). 
„Cărţile sale: „Esthetica“ (1750) și „ Estheticorum 

pars altera“ (1758) sunt cele d'ântâi scrieri, în cari 
sciința frumosului și-a primit numele stu, ce arată din 
depărtare objectul stu: simfirea (23 9mz:s), adecă emo- 
ționalitatea n6stră în faţa frumosului. 

Dar, nu este destul dea arăta objectul unei 
sciinți ; trebue încă a-lu studia, Baumgarten, caşi es- 
teticianul frances, P. Andr6, nu face de cât a siste- 
matisa Estetica, care ar resulta din filosofia lui Des- 
cartes. După cum Leibnitz să sileşce a complecta la- 
cunele filosofiei cartesiane în metafisică, de asemenea, 

- Baumgarten complecteza filosofia Iui Cartesiu cu Estetica. 

Descartes, fiind fandatorul filosofiei moderne în 
general, a contribuit și la desvoltarea Esteticei în Ger- 
mania.  Ori-ce s'ar dice, începuturile Esteticii ger- 
mane sînt determinate de spiritul filosofiei cartesiane. 
Intr'adever, Estetica lui Baumgarten şi-are fundamen- 
tul său în filosofia cartesiană. — Noţiunea sufletului, 
a eului, care serveșce ca punct de razim filnsofiei 
cartesiane, serveșce ca fundament și Esteticii germane. 
Ideia lui Descartes, că sufletul este ceea ce gânrleşce 1) 
a făcut pe Baumgarten să considere natura nâstră 
sensibilă, — facultatea emofionalității, la care st ra- 
porteză emoția estetică,— ca un aspect al cugetării, 
ca un grad interior de desvoltare a cugetării. 

  

1) Şi corpul, ceea ce se întinde şi s6 desvoltă în spaţii.
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Cugetarea, care ne face să cunâşcem cea ce este 

adeverat, ne emoţioneză de asemenea, ne face să sim- 

patisăm cu lucrurile și să producă în noi sentimen- 

tul estetic, ori de câte ori cunoșcințele n6stre sunt 

mai puțin clare,—sunt mai confuse, mai obscure. 

Baumgarten recunoșcea, după Leibnitz, că există 

două feluri de cunoșcințe: a) clare,—adevărate și b) 

obscure,—înconșciente, neaderevate. 

Cunoșcinţele clare, raţionale sunt cunoșcinţele 1o- 

gice ; camoșcinfele obscure, confuse sunt cele sensibile, 

estetice. 

Ei bine, Estetica trebue să se ocupe cu sensibi- 

litatea, sau cu conșciința vagă, exprimată in operile 

de artă. Artistul, în entusiasmul său pentru cea ce 

este adevărat, în presența realităţii să uită pe sine, 

perde conşciința personalităţii sale şi să absârbe în 

obiectul iubit de el, şi, acel, care priveșce un obiect 

de artă, de asemenea, îndată ce a recunoscut ideia 

pe care o represintă este emoționat, transportat, și 

perde conșciința de tot ce-l mai înconjoră! Arta,—pare 

că ar voi s& dică Baumngavten,— ne inoptiseză, trans- 

formând conșcientul în înconșcient, transformând cu- 

getările nostre în sentimente estetice. Acestă legă- 

tură a cugetarii cu sensibilitatea a fost recunoscută 

mai târdiu chiar de Herbart, care ne-a explicat în 

psichologia sa, cum cugetările conșciente să întunecă, 

se retrag dinaintea pragului conşciinții nâstre. O 

luptă încingându-se între idei, ideile cele mai slabe, 

mai puţin intense fiind învinse, devin obscure şi pro- 

duc sentimente de întristare, ear, acele cari sunt triumfă- 
târe, cari ocupă locul cel d'ântâi în conşeiință sunt 

însoţite de plăcere.



Astfel, sentimentul estetic naşce” din cugetare, 
este o urmare a cunoșcinţelor sensibile, a cunoscinţe- 
lor obseure. Dacă, de ex., privim un obiect de artă, 
se nașce în noi o cunoșcință sensibilă vagă, care dă 
nașcere plăcerei estetice, 

Estetica lui Baumgarten, bazându-se pe noţiunea 
sufletului, considerat ca cugetare, tinde a se confunda 
cu Logica. Dacă simţimântul estetic nașce din cunos- 
cinţele sensibile, din contactul nostru cu realitatea, 
frumosul, nu este de cât o simbolisave a adeverului, 
0 cunoșcință mai vagă despre ceca ce există..—Nu 
sunt ideile nâstre, cari produc sentimentul estetic, dar 
lumea reală, sensibilă, dar, cunoșcinţele obscure ce le 
avem despre ea. In faţa ideilor lumin6se, șcienţifice, 
suntem satisfâcuţi, nu mai tindem a apuca adevărul: 
cântând, desemnâni, sculptând etc., dar, în presenţa 
ideilor confuse voim prin artă a le concretisa, sim- 
bolisându-le. 

Principiul frumosului, după Baumgarien, fiind a- 
devărul, realitatea, scopul artei este de a ne pune in 
faţa realităţei, de a dobândi ceea ce nu putem cu- 
n6şce întrun mod ciar, — de a ne amăgi, de a ne 
face să uităm că nu putem atinge adeverul.-—Artistul 
trebue să ne facă a crede că el cundşce secretele ar- 
tistului suprem, că el pote face lucrurile. cași D-dei. 

Baumgarten ave tendință realistă; el ne povăţue- 
șce a îmita într'un mod credincios natura. Pentru, el ori- 
ce producțiune artistică, care n'ar fi o reproducere a 
naturei este eferoseosmică. Artistul n'are drept a se 
abate de la lume, a schimba raporturile lucrurilor. 
Ori-ce ar face el nu pote: să producă ceva mai bun
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de cum a prodns natura. A modifica ceea ce este, 
ar fi a crede opera artistului. suprem, ca urită! 

Dax cum? Artistul n'are drept a crea subjectul 
seu de artă, nare drept a se conduce de fantasia sa ? 
Respundând la acâstă chestiune, Baumgarten, mai în- 
dulceşce puțin severitatea sa realistă. EL ne spune, 
că artistul pote crea cu scop de a reproduce ceea, ce 
este posibil să se fi întâmplat. 

2. Winckelmann şi Lessing. 

Filosofii germani, cari s'au ocupat in special cu fi- 
losofia aplicată la artă şi literatură (cu frumosul în 
artă și literatură), sunt Winchelmaun  (1716—1768) 
și Lessiny (1728—1788). 

Winchelmann, în Istoria avtei şi Lessiny în Lao- 
coon, în Hamburgische Dramaturgie şi în scrisorile 
sale asupra literaturei archeologice moderne, au for- 
mulat doctrina frumosului întrun mod abstract meta- 
fisic, plecând de la un principiu, de la o ipotesă, care 
av deriva din o teorie psichologică. 

După acești învăţaţi, frumosul, nu pâte fi ex- 
plicat de cât prin efectul artelor asupra nâstrâ. Pen- 
îvu a ne face dar, o idee seri6să de frumos trebue 
să studiem, în Estetică, efectele, ce pot produce asu- 
pra simțurilor n6stre formele prin cari arta concre- 
tiseză frumosul. Este vorba dar, de studiul sensi- 
bilității, al emofionalității, din punct de vedere artis- 
tic, ear nu, —de studiul acestei facultăți, față cu ide- 
ile n6stre. 

In Joc de a diserta întrun mod vag, eteric, fără 
nici un sprijin, asupra frumosului, acești esteticiani,
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gândesc că este mai bine a studia artele și litera- 
tura din punct de vedere estetic, adică din punct de 
vedere. al efectelor, ce pot av asupra simțurilor 
nostre, —căci, cea ce este frumos nu se adresâză ra- 
ţiunii, nu este un obiect de dialectică, nici de morală; 
sentimentul frumosulului este produsul mişcării nostre 
sensoriale, faţă cu arta și literatura. 

Astfel, acţiunea unui tată, care sar omori pen- 
tru a scăpa vița copilului s&u este o acţiune reco- 
mandabilă, dar nu pote fi judecată de Estetică, pe 
cât timp rămâne o pură abstracţiune. Pentru ca să 
devie un subiect de studiu estetic, trebue, ca acestă 
acțiune frumâsă să se concretiseze, să se. sensibiliseze 
prin un obiect. de artă. | 

Să luăm un alt exemplu! Istoria sfîntă ne po- 
vesteșce, că D-deu pentru a se convinge de credinţa 
lui Avram îi ordonâ a-și sacrifica pe fiul stă Isac ; — 
bătrânul tată supunându-se voinţei lui D-zeu, comu- 
nică acestă ordine fiului seu, care să supuse. In mo- 
mentul, când Avram ridică cuțitul, pentru a sacrifica 
pe fiul s&u, ângerul apăru și opri braţul seu, gata 
de a lovi. 

Acestă legenda este, de sigur, frumâsă, căci ne 
face să ne dăm samă de nișă sentimente nobile : su- 
punerea lui Avram lui D-zeu și aceea a lui Isac, că- 

„tre tatăl seu! Cu tote acestea, acâstă legendă ascul- 
tată numai, n'ar pute să fie obiectul unei aprecieri 
estetice. Din contra, când vedem frumâsa ilustraţi- 
une cu care Gustave Dort a ornat Biblia, atunci, a- 
vem înaintea n6stră un obiect de cunoșcință estetică. 

Acestă idee, desvoltată, pâte să se formuleze ast-
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fel : Estetica are de obiect frumosul, care s& mani- 
festă sub o formă sensibilă, adecă frumosul, care să 
traduce în afară prin forme, ce să adreseză simțuri- 
lor. Acest frumos, s€ deosebeșce de frumosul, vădut 
prin prisma ideilor nâstre raţionale, ce tinde a se 

confunda cu binele. In Estetică nu este vorba de 

un asemenea frumos,— identic cu binele,— dar, de fru- 

mosul, care ne emoționăză, care mișcă sensibilitatea 

nostră afectivă,-— de frumosul, care să adresâză sim- 
țurilor sub forma puternică de a emoţiona. 

Acest chip de a concepe frumosul schimbă cu 
totul problema Esteticii! Este vorba în Estetică de 
studiul vieţii suflețeșci din punctul de vedere al apli- 
cajiunilor sale la uvtă şi la literatură,— de a deserie 
modificările ce primeșce fiinţa, nâstră faţă cu formele 
literare și axtistice. Este vorba de a ne da sama de 

ceea ce în operile de artă, ne farmecă, ne mișcă, ne 
fascineză, ne inoptisâză în fine, făcându-ne ca în faţa 
lor să ne uităm cu desăvârșire, să nu ne mai deose- 
bim de objectul, pe care 71 contemplăm. 

Winchelmann și Lessing întradevăr au studiat 
cu mult zel, tote operile de artă din vechime; ne au 
facut istoria și archeologia artei, descriindu-ne în acel 
-ași timp tâte producţiile artei veehi.—Iacă cine-va, 
voeșce să aibă o ideie despre trecutul artistic, despre 
producţiile artei în vechime, despre natura artei, tre- 
bue neapărat să citescă și pe acești archeologi ai ar- 
tei.—FEi ne fac cunoscut geniul artistic al Grecilor, 
Romanilor și al tuturor poporelor pănă în timpurile 
moderne, ar&tându-ne în acel-aşi timp causele de des- 
voltare ale perfecţiunei artelor: clima, mediul social, 
caracterul religiunilor etc.
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In al doilea loc, acești scriitori, criticând fie-care 
monumenf al artei vechi, ne-ai arâtat cea ce este 
bun și cea ce este rei,—cea ce ne emoţioneză şi cea 
ce ne lasă reci.— Ei au început pe calea observării 
de a căuta condiţiile obiective ale frumosului, Obser- 
Vând întradevăr, operile de artă voesce a ne arcta 
formele artistice, cari produc mai mult în noi emoția 
estetică. 

Prin asemenea studii, după cum vedem, aceşti scrii- 
tori, voesc a da o directie practică Esteticii. Ei stu- 
dieză Estetica după modelele artei, bazându-ss pe ob- 
servarea operilor, plimbându-ne prin salânele și pina- 
cotecile frumâselor arte, făcându-ne în fine, a ceti mo- 
numentele literare cele mai frumâse. Ej par a fi ina- 
ugnrat doctrina șc6lei șciențifice în Estetică. Inainte 
de a ajunge la principii, acești esteticiani, voesce să a- 
dune faptele estetice din studiarea cu îngrijire a ope- 
rilor literare şi artistice, pentru ca în urmă, basaţi pe 
psichoiogie, să pâtă formula sistemul estetic. 

Sistemul de Estetică a luj 1Vinekelmann 

şi Lessing. 

Dar, ce fel de sistem voesc ei a inaugura în Es- 
tetică prin acestă direcție ? Unii îi consideră ca fon- 
datori ai sc6lei materialiste experimentale, iar alţii ca 
continuatori ai scdlei formaliste, expresive. 

Zimermann, de ex., a credut, că Lessing caută 
frumosul numai în contur, și admiră arta grecescă în 
frumusețea fisică a rasei elenice. Pe de altă parte, 
Limevie. David, în „Recherches suv Part statuaire“, acusă
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pe PWinchelmaun, că este materialist, pentru motivul, 
că explică geniul artistic al Grecilor, perfecțiunea 
artei greceșci prin mediul fisic,—pentru că a spus, că 
clima Greciei a favorizat desvoltarea corpului şi a 
spiritului grecesc,—că amorul, că, formele iubite, plă- 
cute ale corpului a împins pe artiștii greci a produce 
operile de artă. 

Cu tote acestea, nu gândesc, că acești filosofi, 
descriind cu rainuţiositate objectele de artă din ve- 
chime, au voit prin acâsta a da o direcție materia- 
listă artei! Ar&tând ce ne impresionedă pe noi astâdi 
în acele monumente ale trecutului, n'au voit a ne 
materialisa arta, dar a ne face să imităm arta veche, 
să aflăm secretul artei, după modelele clasicismului în 
artă. Ei au voit ca arta să nw şi uite trecutul ei. 
Teoria lor atunci ar fi realistă, când ne-ar fi spus 
să imităm natura fără nici o modificare, dar, când 
ne îndemnă să imităm anticitatea, ei nu pot fi rea- 
liști de cât numai când arta în vechime ar fi fost 
realistă. 

Este o greșală, socot, de a interpreta spiritul a- 
cestor esteticiani după câte-va cenvinte strecurate în 
scrierile lor. Aceşti archeologi-esteticiani, acești iu- 
bitori ai artei vechi nu pot fi de altă scâlă de cât 
de aceea pe care o urmau artiștii vechi, pe care ni-i 
recomandă descriind și criticând operile lor. Idealul 
lor nu este natura, dar arta veche. 

S8 șcie, din studiile făcute, că direcția prepon- 
derentă a artei în anticitate era spiritualistă. Dl. 
Levâque în „Spiritualisme dans Past“ a probat în 
deajuns acest caracter general al artei clasice, expli- 
cat deja de mult, de Platone, Plotin şi Ar istotele.
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Dacă Lessing şi Winchelmaun admiră frumuseţea 

fisică, exprimată în artă, din acesta, nu trebue să 

tragem conclusia, că acești esteticiani voesc a da o 

direcție materialistă artei moderne, după cum nu putem 

dice, că arta grâcă, care represintă formele propor- 

ționale ale corpului era materialistă. Aceste forme 

ale frumosului fisic, cași amorul descris de Platone, 

erau considerate ca ceva divin. Amorul platonice nu 

este amorul fisic. 

De sigur, părerea lui Emeric David, exprimată 

în aceste cuvinte: „Que Dieu donna la peinture et la 
“sculpture d la Grâce 2 Ce fut Vamour“, n'a putut să 

fie aceea a lui Jinckelmanu, interpretată în înţelesul 

materialist. TPinchelianu a putut să observe, că a- 

morul a contribuit la propăşirea artei, dar, n'a putut 

înţelege, ca Emeric David, că amorul fisic, că formele 

iubite, plăcute ale corpurilor au împins pe artiştii 

Greci a produce opere de artă. Artiştii Greci re- 

presentaii amorul D-deesc sub forma materială, ome- 

nescă, antropomorfică ; ei voesc prin aceste forme 

artistice a ne astmâna cu D-deii. 

Cea ce se pâte spune cu temeiti, asupra direcţiei 

date de Iiuchelmann și Lessing, este numai, că a- 
cestă direcţie este cu totul practică. 

Ei voesce a face educaţia gustului german prin 

descrierea obiectelor artei clasice. Cea ce-i preocupă 

mai mult este deșteptarea gustului artistic prin de- 

prinderea, n6stră cu lucrurile de artă, și prin urmare, 

deșteptarea spiritului critic în artă prin analisa amă- 

nunțită a monumentelor artistice. Acești educatori ai 

artei nu pot av6 alt ideal de cât acel arătat de mo- 
numentele vechi artistice.  Descriind obiectele de
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artă, nu vedem nicăieri, că fac acâsta pentru a rea- 
duce arta la nişce principii materialiste. 

Dar, cea ce este original în direcţia studiilor lor, 
şi ceea ce nu sa Vedut și nu sa exprimat încă în- 
ir'un mod clar, este ideea de a se aplica filosofia la, 
artă și la literatură, pentru a ne da samă de efectul 
ce produce arta asupra nostră, de condiţiile obiective 
ale frumosului. Ei explică pentru ce monumentele 
artistice ale Grecilor făceat admiraţiunea lor, și pănă 
la ce punct clima a influenţat geniul artistic al Gre- 
cilor pentru a le produce. 

Dar, acești scriitori ne au dat ei o teorie gene- 
rală asupra frumosului și a artei, basată pe ob- 
sevvarea operilor de artă? Nu. Ei s'au mulțumit 
numai a culege elementele formale, expresive, din stu- 
diul operilor vechi de artă, dar n'aii generalisat, n'au 
redus cercetările lor la principii. O asemenea lucrare 
era reservată altor'a, 

O altă lacună, ce st observă în Estetica acestor 
doi filosofi este că nu ne-ai argtat, pe calea psicho- 
logică, în ce mod operile de artă lucrâză asupra sim- 
țurilor,— nu ne ai explicat întrun mod scienţific efec- 
tul artei, care părea a fi scopul cercetărilor lor, 

O filosofie a artei trebuia să ne arăte in ce mod 
arta lucrâză asupra nostră, pune în mișcare tâte fa- 
cultățile nostre, le armonisedă Și ne inoptis&dă, făcân- 
du-ne să ne uităm pe noi înşine, să cădem în stare 
de extas și de contemplaţiune. 

Trebuia să ni să probede că extasul, contemplaţia 
nu se explică ca în trecut prin amorul mistic, dar 

9
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prin suggestiune.— Suggestiunea în artă : visuală, au- 

ditivă, —suggestiunea de imagini, de sentimente, în fine con- 

dițiile favorabile ale suggestiunii artistice, ale hypnoszi 

și fascinaţiunii, nu ai fost studiate și nici cunoscute. 

Acâsta este o problemă cu totul nouă a psichologiei și 

Esteticii seculului nostru, necunoscută cu des&vărşire 

în secolile trecute. 

Trebue să noted încă, că aceşti autori nu puteai 

să înțelâgă efectul artei produs de artiști, fără să 

cunâscă psichologia artiștilor. Nu era destul dea, 

ne spune, că clima a împins pe artiştii greci să pro- 

ducă operile lor de artâ;-— dar trebuia încă să ne spuie: 

ce fel și cum? Dacă nu scim cum artiștii au fost fer- 

mecaţi în fața frumosului, ce Vaii reprodus, cum putem 

şci ce au făcut ei ca să ne farmece pe noi? Pentru 

ca artistul să ne încânte pe noi, trebue el însuși să 

simtă. Ca să facem pe altul să plângă, trebue să plân- 

gem noi,--ca să facem pe altul să înțălâgă și să simță, 

trebue mai ântâi să înţălegem și să simțim noi. 

| De sigur, descriind numai operile literare și ar- 

tistice nu vom pute spune cum să formedă senti- 

mentul estetic în noi,—nu vom șci: ce este frumosul 

şi ce este arta? 

Ceva mai mult! Lessing şi Winckelmann nu-și 

dau în destul de bine samă, nici de critica, ce o fă- 

ceau operilor literare și artistice! Ei nu aveai con- 

șciință de elementele judecăților estetice. Nicăeri nu-și 

dai samă de cea ce este material și de cea ce este 

formal în judecăţile estetice,— de ceea ce vine de la exci- 

taţiile, provocate de formele artistice şi de ceea ce vine 

de la impulsiunile interne, —de la ideile nâstre. Lessing şi
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Winchelmann credeai, că efectul artei este datorit 
numai formelor exteridre, sensibile, cor&spundătâre cu 
ideile divine, objectul amorului nostru, 

Admirând scâla veche estetică, trebuiau, să ju- 
dece în acel-aş mod cași artiștii şi filosofii vechi. 
Astfel, acești filosofi nau putut, să ne analiseze jude- 
cățile estetice, după cum n'a putut face acâsta nici 
Hutcheson, nici Reid și Dugald Steward. 

Acestă analisă a judecăților estetice a fost re- 
servată în special lui Kant. 

3. Kant. E 
Li a) Problema Esteticil literare şi artistice.— Objăctul 

artei şi al literaturii. 

Kant este cel mai însemnat filosof în Estetică, ca- 
și în filosofie în general. Ele acela, care formu- 
lsză problema Esteticii întrun mod mai scienţifie. 
După cum, prin „Critica rafiunei pure“  (Kritil: der 
einen Vernunjt), voeşce a-și da samă de elementele 
cunoșcințelor nâstre, cari vin de la lumea din afară, 
şi de acelea, cari vin de la noi, de asemenea, și în 
Estetică, în faimosa sa scriere: „Critica judecății“ 
„Kritik der urtheilskraft“ 1) să încârcă a ne spune : 
ce este material, şi ce este formal în Judecăţile nostre 
estetice, — ce vine de la excitaţiile provocate de lumea 
din afară, și ce vine de la impulsiunile n6stre in- 
terne, de la ideile nâstre. 

1) Scrierea acâsta cuprinde două păzţi, două critice: aceea a judecății: estetice și aceea a, judecății teleologice, 
Prima, parte a criticii judecății este împărțită în Anatitică şi Dialectică, din eare Analitica este împărțită în două cărţi; cea d'ân- tăi s€ ocupă cu Frumosul, cea de a doua cu sublimul,
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Se scie, din „Critica rațiunei pure“, că de la lu- 

mea din afară ne vin sensaţiile nâstre, și de la mintea 

n6stră ne vin concepţiile, categoriile, cari servesc a 

da o formă sensaţiilor,—a le asocia întrun mod 6re- 

care.— Nu este cu putință ca să dobindim cunoşcinţe 

de lucrurile din afară, fără ajutorul spaţiului și al 

timpului; nu putem de asemenea judeca, uni cugetă- 

rile nostre, fără categoriele: cantității, calității, mo- 

dalității, relațiunii, identității ete. 'Tâte aceste concepte, 

sau categorii, condiționând experienţele n6stre, sunt an- 

teridre lor și nu pot veni din afară, dar de la min- 

tea n6stră, ” 

Fiind astfel, sciința n6stră atîrnă de combinarea, 

experiențelor n6stre. Ea nu s& datoreșce, nici exte- 

riorului, nici interiorului. 

Ei bine, acelaș lucru, susține Kant, observăm și 

în Estetică ! Sentimentul estetic, frumosul nu pote fi 

produs numai prin mișcarea minţii n6stre, sai pamaâ 

prin mișcarea simțurilor n6stre, provocată de formele 

luernrilor și obiectelor de artă. Cea ce explică emo- 

țiile nostre estetice nu sunt numai lucrurile din afară, 

sati numai asociaţiile ideilor n6stre, dar combinarea 

sau armonisarea asociațiilor externe, cu asociațiile in- 

terne, 

Kant este nemulțumit de tâte teoriile estetice pro- 

puse pănă la el. El spune, că nimeni n'a arătat în- 

iun mod precis adevăratul domenii al Esteticii, pen- 

tru că nimeni n'a argtat lămurit, care este objectul 

frumosului, obiectul artei şi care este principiul su- 

bjectiv, de care depinde producerea sentimentului es- 

tetic.
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Dacă, în sciința nostră, există ceva care vine de 
la objectul cunoscut și ceva care vine de la subiectul 
cunoscător, trebue observat de asemenea, acel-aș lu- 
cru în artă, arâtând cu precisiune, care este ojectul 
artei şi care este principiul subjectivității nostre. 

Sentimentul frumosului, după Kant, este un feno- 
men complex, un resultat al raportului dintre subject 
şi object. Ca ori-ce fenomen psichic, el este resulta- 
tul combinărilor elementelor materiale cu elementele 
interne psichologice;— el vepresentă o stare a nâstră 
sufletescă,—un moment al vieţii n6stre, faţă cu un 
lucru. 

Care este dar, după Kant, acest moment al Su- 
Djectivităţii nâstre estetice, şi, care este objectul, ce 
provâcă acestă stare? 

Acest moment nu este, neaptrat, acel-a în care 
ne dăm samă de sciinţa nâstră, de cunoșcința objec- 
telor din afară,--—de causele, cari ne fac să fim im- 
presionaţi întrun timp şi întrun loe Gre-care. —- Nu 
trebue, să confundăm senţimentul frumosului cu acel 
al șciinţei nâstre relative. 

Objectul artei nu pâte fi, cea ce seim noi întrun 
timp Gre-care, într'un loc anume determinat, despre 
causele impresiunilor nâstre. Sensibilitatea, nostră în 
acestă stare, fiind modificată de conceptele timpului, 
ale spaţiului și a causalității, nu pâte să se găsâscă 
în faţa frumosului. Ingrijită de neșciinţa sa, sensi- 
bilitatea, este turburată, neliniștită, că nu s€ găsăsce 
în faţa fiiuţii, a realității, aşa cum este ea, indepen- 
dentă de conceptele minţii nostre: de conceptele tim- 
pului, a spaţiului și a causalității.  Voim în acestă
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stare a cundsce, ceea ce există nu numai acum, dar 

tot-dâ-una și pretutindinea, și, din causa acesta, sen- 

timentul frumosului nu să pote nașce în noi. El ma- 

nifestă starea de complectă satisfacere şi mulțumire, 

în fața frumosului, când numai dorim nimic! 

In al doilea loc, momentul psichologic al produ- 

cerii sentimentului estetic nu este acel'a, în care cău- 

tăm a satisface trebuințele nâstre, în care lucrăm în 
vederea, realisării foloselor nâstre; în acâstă luptă a 
nostră pentru conservarea și desvoltarea nâstră, fru- 

mosul, nu-și pote găsi un loe în ființa nâstră. Grija 

de viitorul nostru, de triumful nostru în lupta vieţii 

ne turbură și nu putem contempla frumosul.— Uzul 

nu pote fi frumosul. 

Astfel, sensibilitatea nâstră nu este în fața fru- 

mosului, în ori-ce moment, în care deosebim subjec- 

tul apercepător de subiectul aperceput. Adevăratul 

moment psichologic, în care sensibilitatea, nostră este 
în faţa, frumosului este acel-a, în care ne uităm pe 
noi înșine, fără a ue mai da samă de ceea ce ne în- 
conjoră, de ideile, sai conceptele nâstre, în lupta 
nostră, de nevoile vieţii nâstre,— în care, cu un cu- 
vint ne identificâm pe noi cu objectul deartă. In a- 

cest moment, nu mai dorim să cun6scem ceva, sau să 

avem ceva pentru satisfacerea nâstră ;—suntem pe de- 

plin satisfăcuţi! Tote facultăţile nâstre, tâte tendințele 
nostre sunt armonisate, sunt echilibrate. Inteligența 
și voința n6stră cad în luptă,—sunt învinse de sen- 
sibilitatea nâstră. Nu mai dorim nimic, nu mai avem 
nici un scop, suntem scopul în sine! 

„Fă bine, explicarea acestui moment de beatitu-
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dine a vieţii nâstre este problema esteticii.  Acâstă 
șciinţă a frumosului trebue să ne arăte, care este ob- 
jectul artei: ce trebue să fie el, —pentru a ne uita 
pe noi, faţă cu el și a face ca sensibilitatea nostră 
să împace pe cele alte facultăți, să le mulțumâscă. 

Estetica, ocupă o posiţie intermediară între Lo- 
gică şi Morală. Logica ne face să dobindim conşci- 
inţă de șciinţa nâstră ; Morala,—despre scopul purtării 
nostre, în fine, —Estetica,despre mijlocele prin cari sen- 
sibilitatea n6stră să armonisâză cu tâte facultăţile 
nostre, nimicind puterea inteligenţei şi a voinţii n6- 
stre. De aici, deosebirea dintre judecăţile estetice, mo- 
vale și cele logice: analitice, sintetice și identice. 

Estetica, după Kant, este Șciința cea mai supe- 
ri6ră, cea mai ideală, căci ne explică vieţa sufletescă, 
ajunsă la complecta sa desvoltare,—satisfăcută în to- 
tul, fără nici-o dorinţă! Ea nu ne explică omul lup- 
tând, pentru a cunâşce adevărul, sai pentru a ajunge 
la fericire, dar, omul liniștit, împăcat cu sine însuși, 
fără nici o dorinţă, fără nici 0 aspiraţiune, in pleni= 
tudinea armonică a facultăţilor sale, identificat cu 
lumea din care a eșit, sati absorbit în contemplarea, 
frumosului. 

Cea ce însuflețeşce Estetica lui Kant este zeoria 
arinoniei facultăților psichice.— După el, frumosul, nu 
depinde numai de cugetare, sati numai de voinţă, ori 
numai de sensibilitatea ndstră, turburată de năsuinţele 
şi de ideile nâstre, dar, de armonisarea tuturor ten- 
dințelor nâstre. “Nu vom fi în faţa frumosului, când 
ne vom găsi înaintea formelor adeverului, ori când
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ne vom afla în faţa lucrurilor, ce ne sunt folositâre, 
dar, când nu vom mai dori nimic, când nu ne vom 
interesa de nimic! 

Principiul prin urmare, al Esteticii nu trebue 
căutat în lumea materială, sensibilă, cu plăcerile sale 
fisice, nici, în lumea supra-naturală, nică, în noi înşine, 
în una din facultățile nâstre, dar, în unitatea și ar- 
monia facultăţilor nostre, corespundătâre cu unitatea 
armonică a universului, în care s6 pierde individuali- 
tatea nostră psichică. 

Principiul frumosului dar, nu este nici utilul, nică 
D-deu, nici pesfectul, saă binele, dar unitatea. și avmo- 
nisarea facultăților nostre. 

b). Analitica frumosului.!)— Caracterele fru- 
mosului, 

Kant cu un talent de necrezut, deosebesce fru- 
mosul de util, și-l reduce la exerciţiul desinteresat al 
facultăţilor n6stre, —la liberul lor joc. 

Arta prin esenţa sa este un joc al facultăţilor 
nostre,— un joc superior, prin care artistul caută a ne 
desface de trebuinţele nâstre, a uita munca și datoria 
pentru a ne consola câte-va minute de miseriile a- 
cestei lumi. 

Dar, ce caractere trebue să însușescă frumosul 
pentru ca în fața lui să atingem acâstă beatitudine 
complectă, acestă armonisare a tuturor facultăţilor 
nâstre ? ” 

1) Cea d'ântăi carte a analiticii eritieii judecăţii.—Acâstă carte 
s& ocupă în patru capitole cu judecata gustului din patru puncte de 
vedere, corespundătore cu cele patru categorii: calitatea, cantitatea, ve- 
laţiunca şi nodalitatea.
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Kant caracteriseadă frumosul prin următârele pa- 
tru puncte : 

a) frumosul este cu totul desinteresat, 
b) frumosul este ceea ce place întrun mod uni- 

versal şi fără, conceput, 
c) frumosul este o finalitate fără scop, 
d) frumosul nu este numai objectul unei satisfac- 

uni unaversale;—este de asemenea, o satisfacfiune necesară. 
Tote aceste note caracteristice cer 6re cari ex- 

plicări. S8 luăm fie-care din aceste caractere în parte. 

Ce să înfelege prin acestă lege generală:  fru- 
înosul este desinteresat? Cum? Un object frumos, un 
object de artă nu trebue să ne înteresede, să ne pro- 
ducă plăcere? | 

Kant, caracterisând astfel frumosul, nu înțălege, 
că objectele artistice să nu să adresede de loc simţu- 
rilor,—să nu ne producă o plăcere ; dar, acestă plă- 
cere trebue să fie deosebită de aceea, care satisface 
trebuinţele nostre nutritive,—trebuinţele ce să satisfac 
în scopul conservării nâstre. Objectul frumos trebue 
să nu ne interesede din punctul de vedere al afili- 
tății, al satisfacerii trebuinţelor n6stre, în scopul con- 
servării nostre personale, dar, din punct de vedere al 
armoniei tuturor facultăților nostre, al vibraţiei ar- 
monice a intregei mişcări sensoriale. 

Objectul frumos nu ne interesedă prin presenţa 
sa reală, dar, prin închipuirea sa; el nu s6 adresâdă 
mai ântâi simţurilor, dar, fantasiei uOstre, care, la 
rendul seu, pune sensibilitatea nâstră în mișcare. 

In artă, n'avem nici-un interes ca objectul fru- 
mos să fie față pentru a lovi simţurile nâstre:—inte-
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resul nostru este ca el să nu fie faţă, să nu ne fo- 
losâscă intru nimic,— să fie numai închipuit. Când, 
de ex., avem înaintea nâstră statua lui Apollo, se 
nașce în noi sentimentul esteție numai din causă, că 
formele sensibile ale artistului ne fac să ne închi- 
puim, că Apollo este față,—să credem chiar că este 
înaintea nOstră, fără să avem trebuință câtu-și de 
puțin de presenţa sa reală. 

Astfel, plăcerea estetică produsă de fe Umos, s€ deo- 
sebeșce de plăcerea sensibilă ;— plăcerea sensibilă nașce 
atunci, când ne dăm samă de causa excitaţiei, de obiec- 
tul real, ce mișcă simţirea n6stră, când în fine, obiectul 
plăcut este present. De eX., 0 portocală este plăcută, 
pentru că excită organul gustativ, pentru că este pre- 
sentă; dacă n'ar fi pr esență, pentru a produce sensaţiile 
gustative, nici o plăcere fisică nu am putea simţi; nu 
este destul să ne inchipuim presența portocalii; trebue 
ca ea st vie în contact cu organul cor&spundător și să-l 
satisfacă. Nu este tot așa cu plăcerea estetică. Pentru ca 
acestă plăcere să se producă ne mulțumim numai, ca 
objectul frumos să fie închipuit de fantasia nostră, să 
fie representat prin nişce forme sensibile închipuite, 
și astfel, fără nici un interes de excitaţia obiectului 
real, suntem emoţioaaţi. 

Sentimentul estetic dar, se produce în noi, fără 
nică un interes, de existenţa obiectului, de causa ex- 
citătore. „Fie-care trebue să recunoscă, dice Kant, că 
0 excitaţie în care s'ar amesteca cel mai mie interes, nu 
este o judecată de gust estetic“. Nu voii pute spune, 
de ex., că un palat este fr umos, fiind că este încăpător,— 
destul de spațios, sau pentru că excită simțurile mele.
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"Nu este vorba aici de tâte aceste lucruri! Pot să fiu 
cu totul neinteresat de existenţa lui, de excitaţia ce- 
mi produce folosul ce pot trage eu; dacă mă satis- 
face fără nici-un interes, palatul este frumos. 

Ce să înțălege prin acestă lege : frumosul este ceea 
ce place întrun mod universal și fără concept ? 

Acestă lege coprinde două proposiţii: a) frumo- 
sul trebue să placă la tâtă lumea; b) frumosul nu este 
precedat, de un conceput. 

Cea d'ântei proposiţie să înţelege ușor.-—Ceea ce 
este frumos nu pâte să fie numai pentru uni-a și u- 
rit pentru alţii; —frumosul trebue să captivede pe 
totă lumea.— Gusturile personale și interesate pot va- 
riea, dar gustul estetic este aceb aş pentru toţi. 
A spune, că fie-care 'și are gustul său estetice parti- 
cular, ar fi a spune, că nimeni n'are gust. 

A două proposiţie: frumosul nu este precedat de 
un conceput, saii că o judecată asupra frumosului nu 
este precedată de concept, să tâlmăceşce astfel: un 
lucru "mi place, din punct de vedere estetic,—- li gă- 
sesc framos, fără să șciu, pentru ce. N'am nevoe să 
înțeleg o fiâre,—-să am o idee despre ea, s'o pot de- 
fini pentru ca s'o găsesc frumâsă. Definiţia unui ob- 
ject nu este trebuinci6să şi chiar ar fi defavorabilă 
sentimentului estetic produs de acest object. 

Frumosul este o finalitate fără scop. 
Acestă formulă abstractă are nevoe de mai multţă 

explicare.— Frumosul este o finalitate, căci pretutin- 
dinea unde este realisat; există o armonie între păr- 
țile ce-l constituesc și ideea ce ne suggereză. Ideea, 
ce ne deșteptă un object de artă este un scop, dar



140 

acest scop nu presupune unalt scop, —este fâră scop; 
objectul de artă nu serveşce la nimic, căci dacă ne ar 
servi la ceva n'ar fi frumos. 

Frumosul nu este numai universal, dar şi necesar. 
Frumosul place tuturor și se impune a fi plăcut.— In 
presența frumosului fie-care este captivat fără să vrea, 
Dacă dic, că un lucru este frumos, prin acesta, de- 
clar în acelaș timp, că ori cine trebue să recunâscă, 
că acest lucru este frumos. Kant admite, că senti- 
mentul frumosului s& impune întrun mod obligator, 
la toţi acei, ce voesc să judece asupra frumosului. 

Dar, frumosul, nu este de mai multe feluri, —nu 
există grade de frumuseţe ? | 

Kant, cași Burke, a deosebit sublimul ca un grad 
mai înalt de frumuseţe. 

Cc) Analitica sublimului 9. Sublimul matematic şi 
dinamic. 

Sublimul, după Kant, însuşesee intrun mod gene- 
ral acel'aș caracter cași frumosul: este desinteresat, 
universal, fără velațiune către un scop, în fine, este 
necesar. Dar să deosebeşce de frumos prin faptul, că 
sublimul este şi mai subjectiv de cât frumosul. 

Frumosul pănă la un 6re-care punct este coardi- 
fionat de un object din natură, care ar pune în ar- 
monie facultăţile nâstre,— de un object, care ar ave 
proprietatea de a pune in vibraţiune tâte facultățile 
nostre. 

Kant, deși nu ne spune ce fel trebue sa fie un 
asemenea object, care ar produce jocul armonie al 

  

1) A doua carte din analitica criticii judecății.
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facultăților nâstre.—deşi nu ne arată cel puțin, care 
ar fi condiţiile ce trebue să însușâscă, pentru ca în 
fața lui să cădem in o stare de contemplare, de ui- 
mire,—admite cu tâte acestea necesitatea lui, lăsând 
o cale deschisă pentru determinarea sa.—— Frumosul 
este condiţionat de un object, in stare de a provoca 
o vibraţiune nervâsă, care să subjnge intrega nâstră 
activitate, uimind'o. 

Acum, când este vorba de sublim, objectul, care 
ar provoca sentimentul, sati emoția acestui sentiment, 
este şi mai vag,—-mai confus. Ni să pare că n'o să-l 
putem înţelege de fel, căci Kant nu ne deschide nici- 
0 cărare, în care am pute să'li întîlnim. Un aseme- 
nea object pare că nu există de cât în spiritul nos- 
tru, și că, nulă putem căuta în natură, dar numai în 
spiritul acelui-a, care judecă. „Cine ar putt numi sub- 
lim, dice Kant, munţii fără nici-o formă, grămădiţi 
unii peste alţii înti'o desordine sălbatică cu pirami- 
dele lor de ghiaţă, sati (cine ar put numi sublim) 
marea posomorită și furtundsă, sai alte lucruri de a- 
celaș fel? Dar, spiritul nostru, contemplând aceste 
lucruri, fără să aibă în vedere forma lor, cântărin- 
du-şi puterile sale, se înalţă mai pe sus de ceea ce 
vede prin ajutorul imaginaţiei sale, care, unindu-se 
cu rațiunea, ajunge să'și dec sama, cât de inferidră 
este imaginaţia sa, față cu ideile raţiunii... 

„Cu modul acest'a, natura întrâgă ne pare mică 
la rindul sei și imaginaţia nâstră, cu t$tă infinitatea, 
sa, se perde în aintea ideilor raţiunii ori de câte-ori 
voim a găsi o representaţie sensibilă.“ 

Asltel, pentru frumos, ata pâte găsi o represen-
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tație sensibilă, o formă Ore-care, care să armoniseze 
facultăţile n6stre, care să ne încânte, să ne producă 
plăcere. —Un arbore, care să desvâltă fără nici un obsta- 
col întrun mod proporțional, armonic, o figură prin 
formele sale graţiose, ce atestâză vigorea, puterea, pot 
găsi un echo în ființa n6stră. 

Nu este tot asemenea pentru sentimentul sublimului! 
Objectul acestui sentiment nu pote fi coprins de sim- 
țuile și chiar de imaginaţia nstră. Nu sg presentă 
sub o formă determinată. Nu este nimic mare în 
natură, nimic mic, care, în comparaţie cu măsuri mai 
mari, sai mai mici, să producă în noi emoția sublimului. 

Sublimui, în comparaţie cu ori-ce alt lucru, este 
infinamente mare, sai infinamente mic; —esfe numai 
ceea ce se pâte închipui, ceea ce se păte atesta deo fa- 
cultate a sufletului (superidră), care întrece ori-ce mă- 
sură a simțnrilor.*) 

Objectul sublimului dar, este mai abstract de câtț 
acela al frumosului, căci nu pote de loc căd€ sub 
simțurile nâstre. Nu întâlnim nici-un object în natură 
pe care să-l numim sublim;—numai rațiunea nstră 
pote să ne facă să concepem objectul sublimului, cău- 
tându-li din colo de lumea materială. Inaintea ideilor 
rațiunii, natura întregă ne pare mică și nu găsim 
nici o representaţiune sensibilă pentru sublim. 

Astfel, sublimitatea nn există de cât în mintea 
nâstră; o concepem, o judecăm, ori de câte-ori ne dăm 
samă de superioritatea nâstră față cu tote fiinţele din 

  

1) Erhaben ist acas auch nu) denken zu Bânen ein Vermâgen des gemiiths beweist, das jeden Massstab der Sinne iibertritit, Ş 25, 

N
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natură și de inferioritatea, simțurilor nostre faţă cu 
imensa și nemărginita putere a universului. 

Dar, când se produce în noi sentimentul sublimu- 
lui? Nu este tot contemplarea și observarea naturii, 
cate provocă în noi emoția sublimului ? 

După Kant, sentimentul sublimului să produce 
în noi, ori de câte-ori sensibilitatea nâstră este con- 
tradisă, ori de câte-ori avem conșciință de inferi 
tatea simţurilor nâstre „Şi de iesire ed ea n0- 
stre.—-Când, de ex., un fenomen natural, prin mărimea 
sa dinamică sai statică, adică prin imensitatea puterii 
sale și a întinderii sale, face ca simțurile nâstre să 
se declare neputinci6se, incapabile de a-l cuprinde, 
să produce o deprimare, o durere; după acâstă depri- 
mare, —după acâstă umilință a sensibilitaţii nostre, in- 
tervenind rațiunea cu ideile sale de mărime, şi con- 
cepând ceva și mai vast de cât fenomenul ce obser- 
vasem mai înainte, —atunci, să nașce în noi sdeea su- 
blimului: uimirea nbstră faţă cu acest necunoscut, 
conceput de rațiune! 

Două cause produc sublimul: 

a) întinderea nemărginită şi 
b) puterea nemârginită. 

Faţă cu întinderea nemărginită, sentimentul su- 
blimului, să produce în urmâtârele împrejurări. Un 
obiect, după ce ne a impus prin mărimea sa statică, 
după ce ne-a înspăimântat făcându-ne să ne credem 
cu totul inferiori, pote ocasiona deșteptarea acestui 
sentiment, dacă prin raţiunea nâstră să produce o re- 
acţiune în contra simţurilor învinse, făcându-ne să ne 

,
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declarăm superiori prin concepțiunea infinitului, să r&- 
mânem în contemplare, împăcaţi cu noi de puterea n6- 
stră genială.— Privind, de ex., spaţiul stelat, cerul ne- 
mârginit, ne declarăm nesatisfăcuţi, nemulţumiţi, avend 
consciință de slăbăciunea simţurilor. Dar, prin ajuto- 
rul rațiunii, al ideii de infinit, concepând un sistem solar, 
învingem prin acesta pe birnitorul simţurilor (imagi- 
nația) și atunci să nașce în noi sentimentul sublimului. 

Tot așa se naşce sentimentul sublimului și față cu 
un object ce ne impune prin grandrea sa dynamică, 
prin puterea sa, ce ne pare cu totul supra-naturală, 
Când, de ex., vedem oceanul înfuriat, un uragan, o fur- 
tună teribilă, un fenomen, care ni se pare supra-na- 
tural, simțurile n6stre s€ îngrozesc; —ni să pare că 
existența nâstră este periclitată ; ne simțim mici faţă 
cu puterea naturii și un sentiment de neplăcere să 
produce în noi. Dar, de îndată ce intervine raţiu- 
nea, cu ideile sale despre libertatea și demnitatea n6- 
stru, de îndată ce ne simțim superiori prin curajul 

„Bostru, 0 reacțiune se produce in noi! Pare, că audim 
0 Voce, care ne spune, ce trebue să facem în ori-ce 
împrejurare, și, sentimentul sublimului să produce în noi. 

Sentimentul sublimului nașce prin urmare, ori de 
câte-ori nu ne mai simţim inferiori față cu puterile 
naturii, — ori de câte-ori învingem pe biruitorul na- 
îmrii n6stre sensibile. Acest sentiment resultă din 
lupta n6stră cu puterile naturii,—din lupta rațiunii 
nostre pentru a ne emancipa de tot ce este sensibil, 
de tot ce ne inspiră grâză. 

Acest sentiment este neapărat provocat de lumea 
din afară, de puterea imensă a naturei, de infinitatea
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universului, dar nu este vepresentat prin nici-un lu- cru anume determinat. Numai vațiunea objectivedă 
sublimul prin concepțiunea luptei nâstre pentru exis- 
tența nâstră, prin silința nâstră de a ne emancipa de 
puterile naturii. Fiinţele, cari luptă pentru existenţa 
lor pot; ocasiona acest sentiment, producând o drepres- 
siune a sensibilităţii, producând frica, dar, nici de cum 
acâstă emoție a, sublimului, care ne desface de tot ce 
este sensibil, care ne face să ne uităm pe noi înșine, 
perdându-ne în lumea infinitului, Momentul psicho- 
logic, în care apare sentimentul sublimului, este acel'a, 
în care ne înălțăm cu totul în lumea ideilor, de asu- 
pra Înving&torului simțurilor n6stre, în care ne simțim 
superiori prin raţiunea n6stră, chiar puterilor naturii. 

ÎNo „O poesie, o operă de artă, care ne ar face să 
ne vedem mici din punctul de vedere al sensibilităţii 
nâstre, al legăturilor nostre cu lumea materială, și 
în urmă, prin formele sale ar mișca puterea imagina- 
ției și a raţiunei și ne-ar înălța mai sus de nemăr- 
ginirea cerurilor şi a oceanurilor, ar atinge sublimul. 

Tragedia,—așa cum ne-a alcătuit'o poeţii cei mai 
eminenţi, ca Schaespeare et Goethe, -— mișcând energic 
conșciinţa nâstră ne deslipeşte de lumea acâsta pen- 
tru a ne închipui o altă lume pe care nu o putem 
cundșce pe deplin. Impresia, tragică, dice Schopen- 
hauer, adeveratul interpretator a lui Kant 1) ne pune 
în faţa, sublimului dinamic, pentru că ne înalţă de asu- 
pra voinţii și a intereselor sale, făcându-nhe a înţelege, 
că lumea acâsta nu pote a ne satisface şi prin urmare, 
nu merită ca să remânem în tot-de-una legaţi de ea. 

  

1) Die Welt als Wille und Vorstellung. vol. II, Cap. XXXV II. 
10 
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Dar acum, să precisăm în ce stare ne găsim noi 

la apariţia sublimului? Ce idee ne facem de noi în- 

şine, ori-de câte-ori să deşteptă în noi sentimentul su- 

blimului ? 

Sentimentul sublimului prin puterea imaginaţiei 

şi a rațiunii nostre, desfăcându-ne de lumea acesta 

ne face să ne recunâșcem superioritatea nâstră, să ne 

declarâm liberi, independenţi, faţă cu forţele naturii. 

Spectacolul naturii într'adever, ori cât de măreț 

ar fi, ori cât de îngrositor ni s'ar păre, ne dă ocasia 

de a dobândi consciință de superioritatea n6stră,— de 

Gre ce prin ajutorul rațiunii concepem o nemărginire 

și o putere mai mare de cât a naturii şi în acel-aș 

timp ne judecăm independenţi de natură.—Acestă su- 

perioritate este principiul unei specii de conservare, 

cu totul deosebită de aceea, care pâtefi atacată și pusă 

în pericol de natura exteridră, căci raţiunea ome- 

nescă remâne puternică, chiar când omul, ca ființă sen- 

sibilă, cedeză acestei puteri. 

Astfel, în judecăţile nstre estetice, natura nu 

este sublimă, pe cât timp este amenințătâre, dar nu- 

mai, pe cât timp angageză puterea nâstră sufletescă 

de a considera totul ca nimic și a se considera mai pre 

sus de ori-ce lucru. 

Kant, complectedă teoria sublimului, concepută de 

Burke; el nu reduce acest sentiment numai la drepri- 

marea, sensibilităţii nostre, la spaima, la frica, ce ne 
produc fenomenile și puterile imense ale naturii; el 

observă, că în momentul când măsurăm sensibilitatea 
nostră, faţă cu imensitatea și puterea naturii, nu pu- 
tem simţi o emoție estetică; momentul estetic nu este
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acel'a, când ne deosibim pe noi de objectul ce pro- 
vâcă emoția estetică, dar, când ne uităm pe noi în 
fața lui, când ne absârbem în el, când în sfârşit, 
tote facultăţile nâstre să armonisâdă. În momentul de 
umilire, de spaimă, facultățile nâstre nu sunţ echili- 
brate. Numai după ce raţiunea ne înalță de asupra 
naturii, declarându-ne liberi, emancipați de forţele 
naturii, să stabileşce armonia facultăţilor. 

n sentimentul sublimului este dar ceva, care să 
asamănă cu sentimentul moral,—există idea de liber- 
tatea mostră, de puterea nstră, faţă cu causalitatea, 
și necesitatea din natura fisică. 

Caşi în sentimentul moral,—care prin imperativul 
categoric, conceput de rațiune, ne îndâmnă, să ne 
desfacem de impulsurile instinctelor, a trebuinţelor 
n6stre,— sentimentul sublimului, ne îndemnă a ne înălța 
de asupra puterilor naturii, pentru a urma activitatea 
n6stră, în momentul când sensibilitatea nostră, aju- 
tată de rațiune, să declară biruitore. 

Cea ce este comun în aceste sentimente (cel mo- 
ral și al sublimului) este ideea /sbertăzii nostre, este 
vădicarea eului nostru prin ajutorul raţiunii, pentru 
a lupta mai ântâi în contra instinctelor, și în urmă, 
în contra naturii materiale a causelor exteridre. 

Când luptăm în contra instinctelor nbste să nasce 
în noi sentimentul moral; când lucrăm pentru a ră- 
dica moralul nostru, cădut în luptă, din causa depres- 
siunii simțurilor, învinse de causalitate și necesitate, 
s& nașce în noi sentimentul sublimului. 

Sentimentul moral este primul pas către lumea 
ideală,—este trecerea de la lumea sensibilă, la lumea
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în sine. Sentimentul sublimului exprimă starea n6s- 

stră în faţa lucrului în sine. 

Sentimentul sublimului, cași al frumosului, nașce 

în momentul când facultățile sufletului s& armoniseză 

împreună, când, sensibilitatea, ajutată de rațiunea n6s- 

tră, care concepe lucrul în sine, în fața unor lucruri, 

sait unor objecte de artă, se desface astfel de lumea 

sensibilă. 

d) Deosebirea dintre sentimentul frumosului şi al 

sublimului. 

Din cele expuse resultă, că în sublim găsim ace- 

leși caractere cași în frumos: ne produce o plăcere 
desinteresată, care ne uimeşce pe toți, satisfăcend tăte 
facultățile nostre. 

Dar, sublimul este mult mai subiectiv, mai ideal, 

de cât frumosul, şi presupune o energie intelectuală 

mai mare de cât el,—în fine, s& produce în condiţii 

deosebite. 

Eată in un mod precis, deosebirile dintre fru- 
mos și sublim: 

d) Frumosul să produce în faţa unor objecte, cari 

ai o formă până la un 6re care punct determinată, 

mesurată, proporţionată;--— din contra, sublimul să pro- 

duce în faţa unui fenomen nemărginit, care nu-l pu- 

fem mesura cu simţurile, care nu are o formă. Un 
lac din Elveţia, de ex., pâte să provâce în noi senti- 

mentul frumosului, mulțumind simţurile, fără a le 
contraria,—fără a le deprima, din contra, Oceanul ne 
ocasioneză sentimentul sublimului, din causa nemărgi- 
nirii sale, nepricepută de simţuri, dar înțelâsă de 

rațiune.
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b) Sentimentul sublimului este precedat. de o 
durere, deo depressiune a simțurilor. Plăcerea. subli- 
mului este o plăcere amestecată, pănă la un 6re-care 
punct, cu dureri; în acestă placere, sufletul nostru este 
respins și atras. | 

c) Sentimentul frumosului representă în noi a- 
fecţiunile bine-voitâre ale inimii; sentimentul subli- 
mului, la rîndul său, represintă tot ce este măr eţ, serios 
nobil. Cel d'ântâi este sugperat de ideile vii Și ve- 
sele,— cel d'al doilea, de ideile, religiose și triste. 

d) Sentimentul frumosului se naşce la imaginea 
forţei, 'care să desvâltă în persâne şi lucruri,— graţie 
armoniei mișcărilor și formelor, sau a calităţilor plă- 
cute, manifestate într'o natură fericită. Din contra, 
sentimentul sublimului s& desvâltă în noi, față cu ideia 
unei vieți libere şi inteligente, care luptă în contra 
obstacolilor, ce împiedică desvoltarea ':sa. Cea ce ne 
suggereză' ideia sublimului este lupta de care: are ne- 
voe forța, spre a se desvolta, alungând piedicele, ce 
se opun ordinii și proporțiunii, sai armoniei „— luptă, 
care să revelă în natură și în alte fiinţă și care, să 
asamănă cu lupta, ce încercăm noi înșine, pentru li- 
bertate și independenţă! 

O pers6nă, care luptă cu curaj în contia piedi- 
celor, ce să opun desvolţării sale, aspectul unui ar- 
bore bătut de furtună, și care pare, că luptă pentru 
existență, ocasionâză în noi producerea sublimului. 

Kant, prin ajutorul -raţiunei, objectivâză pănă la 
un re-care punct âcâst sentiment. Pentru el: pretu- 
tindenea unde există întindere şi forță există. și ideea
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sublimului. Pentru acest cuvint deosebeşce două fe- 
lui de sublim: matematice și dinamic. 

Sublimul matematic este acela al mărimii, al în- 
tinderii nemărginite a spațiului;——el] este suggerat de 
ideia infinitului, adecă a nemărginitului absolut. Cerul 
stelat, calea lactee, în fine, sistemul solar, ne sugge- 
reză ideia sublimulwu, în urma învingerii sensibilităţii 
şi a imapinațiunii nstre. 

Sublimul dinamic, la xîndul seu este, produs de 
puterea, ce zărim în lupta elementelor.-—Natura nu 
este numai mare, ea este și puternică. Ei bine, când 
aplicăm conceptul infinitului numai la putere, avem 
sublimul dinamic. 

Dar ce este acestă putere, ce ne suggereză subli- 
mul dinamic ? 

Kant definesce puterea, tot ce pâte să ne înspăi- 
mânte.— Erupția unui vulean, isbucnirile vepetate ale 
tunetului, furtunile și inundaţianile fluviilor, ete sânt 
atâtea simbile ale forţii, care deprimă sensibilitatea 
nostră și ne înalță mintea de asupra lor. 

Acest sublim dinamic nu pote să st producă în 
momentul deprimării sensibilităţii,— pe cât timp natura 
ne inspiră frică,—dar, numai în momentul când raţi- 
unea n6stră ne emancipeză de natură. „Pentru a 
judeca sublimul din natură, dice Kant, nu trebue să 
ne temem de natură... stincile îndrăsneţe suspendate 
în aer şi cari ne ameninţă, nourii întunecoși, ce se 
grămădesc în cer în mijlocul fulgerilor şi trăsnetelor, 
vaicanii cari isbucnese şi distrug, oceanul imens, um- 
flat de furtună, cataractul unui fluvii mare, sunt lu- 
cvuri, cari ne îngrozesc, dar, cari, în acelaș timp, ne 
atrag,— dacă suntem în siguranță.
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Dar, nu numai fenomenile naturii exteridre sim- 
boliseză forţa şi ne face să simțim sentimentul subli- 
mului! Nu trebue să uităm mai cu samă mișcările 
vieții n6stre sufleteşci, representate in operile n6stre 
literare și artistice. Istoria ne arată sublimul, repre- 
sentat în energia popârelor, cari luptă în contra ob- 
stacolilor, ce s& opun desvoltării lor, și în puterea ce 
avem de a exprima violenţa şi mişcările vii ale na- 
turii n6stre sensibile. 

Cine nu șcie întradevăr, cât de mult sculptura 
și muzica simboliseză sublimul, — cât de bine ex- 
prim emoțiile cele mai vii şi mai sfâșietâre ale âni- 
mii nâstre? Cât pentru poesie! Ea să adresâdă și 
mai mult fantasiei pentru a crea sublimul. Prin ca- 
racterul seu special, poesia, ne transportă în adevăra- 
tele regiuni ale unei lumi nemărginite. Epopeea în 
tot-de-una a înscris sublimul în mijlocul miraculosului 
acţiunii, sati a evenimentelor, poesia dramatică în re- 
presentarea vieţuitore a personagelor, în fine, poesia 
sacră, în faptele cele mari ale unei vieţi cu totul 
morale. 

4. Hegel şi Schopenhauer. 

Kant formulând problema Esteticii şi caracteri- 
sând objectul ei, succesorii săi, şi mai cu samă, /le- 
gel şi Schopenhauer caut a afla drumul în care pot în- 
tilni frumosul, așa cum a fost conceput de magis- 
trul lor. 

Hegel !) (Georg. W. Fried.) în Vorlesunyen îiber 
die Aesthelik (1338) căutând frumosul în artă, așa cum 

1; Năseut la Stutgart în 1770, mort îa 1831.
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este manifestat prin formele sale, determinate de fan- 
tazia geniurilor artistice, voeşce a construi monumentul 
cel mai complect al artei, după un sistem, care a fost 
de unii lăudat. 

„Estetica lui Hegel, dice un critic,  represintă 
primul sistem complect al filosofiei artei, care prin 
profunditatea şi vitalitatea concepției, prin bogăţia și 
varietatea ideilor, ce ea conţine, întrece cu mult cea 
ce s'a produs, înainte şi în acelaș timp, în acest do- 
meniu. 1) 

In acest sistem filosofic,— numit sdealismul abso- 
lut, objectiv, spre deosebire de idealismul subiectiv a luă 
Pichte—- Estetica, este o parte a filosofiei. spiritului ab- 
solut, în care prin studiul artei, ne dăm samă de raţiu- 
nea absolută, întru cât în artă, raţiunea să objectivăză, 

„ca ideal, contemplându-se pe sine într'o formă sensibilă. 
Domeniul Esteticii fiind arătat în filosofia spiri- 

tului absolut, —deosebită de acea a spiritului subjectiv 
(coprindând, antropologia, frenologia şi psichologia), pre- 
cum și de aceea a spiritului objectiv, care să realiseză 
în drept, în morală și în sciinfele sociale, — Hegel, îm- 
parte Estetica în trei parți: partea 1 s€ ocupă cu 
îdeea frumosului, partea II-a expune formele pavrticu- 
lare ale idealului şi partea Ill-a să ocupă cu orîndu- 
irea și clasificarea artelor pentru a exprima idealul, 
după superioritatea elementelor estetice pe cari le de- 
șteptă, sau după organele la cari s& adreseză. 

Pentru Hegel, frumosul nu este de cât o îdee, 
manifestată în afară prin o formă sensibilă.— Acâstă 
idee apare mal ântii sub o formă inferidră în na- 

1 Kritische Geschichte von Dr. Max Schasles, p. 1011, Berlin 1872.
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tura vieţuitâre, în fiinţele organice de tot felul, și în 
urmă s& exprimă in o formă mai înaltă prin ajutorul 
atei, care representă silinţele ideii pentru a se realisa. 

In artă, deea să realiseză- mai ântei sub forma 
simbolică, după aceea, sub forma clasică şi în fine, 
sub forma romantică. a 

Sub forma simbolică, ideea este confusă, vagă, 
căci objectele simbolice nu represintă ideea complectă. 

Sub forma clasică, ideea este exprimată în esenţa 
sa. Ea numai este o închipuire, un simbol, dar chiar 
o realitate, de care avem deplină conșciință. numai 
din presența ei în spiritul nostru. 

Acestă îdee clasică fiind divină ascunde și ea ceva 
misterios, ceva neînțeles, care să .desluşeşce mai bine 
sub forma romantică.—Sub acestă formă din urmă în- 
tradevăr, ideea numai este divină, ca aceea a lui Pla- 
tone, dar omenâscă, ca aceea a lui Aristotele.: 

Astfel, frumosul fiind ideea și sdeea fiind absolutul, 
D-dei, Hegel, pare că voeşce a spune că Estetica își 
propune a ne explica modurile după cari deea de 
D-deu ne impresionâdă ori de câte-ori este suggerată 
de natură şi de artă. 

După un asemenea sistem frumosul. nu este de cât 
0 splendore a fiinţii în sine, a lui D-deu! 

Estetica lui Hegel, după planul, cași după siste- 
mul sei, urmeză calea veche a intuiţiei intelectuale, 
care nu este alt-ceva de cât imitaţia, reproducerea 
liberă a actelor primitive a spiritului. » | 

Hegel, caşi filosofii vechi : Platone, Plotin etc., 
plecă de la ipotese, la fapte. Prin prisma unui ideal 
plăsmuit observă frumosul în natură, în om și în artă.
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Pentru Hegel, omul prin geniul său objectiveză 
în artă ființa divină după puterea, fantasiei sale şi 
după mijl6cele technice şi varietatea, materialului, ce 
serveșce pentru exprimarea frumosului. Âcâstă si- 
linţă a sa de a objectiva frumosul pe acestă cale, 
are o mare importanţă, mai cu samă pentru toţi filo- 
sofii, cari cred în existenfa absolută a frumosului, con- 
siderându-l ca o entitate, sai cu un concept identic cu 
acel'a a lui D-deu, al binelui şi al: adeverului. 

Dar fireşce, Hegel n'a. reușit nici prin ajutorul 
Metafisicii sale a objectiva frumosul, căci objectivi- 
tatea, ce primeșce frumosul -în objectele de artă, a- 
tirnă de personalitatea artistului. 

Schopenhauer (Arthur) 1) în studiele sale de 
Estetică, cuprinse în faimâsa sa scriere: Die Welţ 
als Wille und Vorstellung 2) ave vederi forte profunde 
asupra locului ce ocupă Estetica în filosofie. 

Pentru Schopenhauer, Estetica, este acea parte 
a filosofiei, prin care ne dăm samă despre objectivi- 
tutea voinței, adică de lumea în esenţa sa, — așa cum 
este ea, independent de subjectivitatea nostră.— In Es- 
tetică nu este vorba de a ne da samă de lumea, ca 
vepresentare, așa cum o putem cunâșce după ideile 
nostre, determinate de raţiunea nOstră, dar, de lumea 
în sine,—— de lumea cu adevărat, reală. 

Problema Esteticii este acea 4 exvistenții, desfă- 
cută de formele representării, determinate de rațiunea 
suficientă,— a existenții, pe care o putem contempla, 

  

1) Născut la Danzig în 1788, mort în 1860. 
2) Vol. I cartea III, $ 3U—53 şi vol. II caxstea Il cap. 

XXXIV—XXXVIII.
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ori de câte-ori ne desfacem de egoismul nostru perso- 
nal, de lumea aparentă fenomenală în care trăim, pen- 
tru a nu vedea decât ceea ce există întrun mod real. 

SE pare, după Schopenhauer, câ obiectul Este- 
ticii: frumosul artistic, este cea ce este cu adevărat 
real, căci, numai în privința frumosului și prin for- 
mele sale, ne uităm pe noi și miseriile lumii acesteia, 
pentru a înţelege cea ce există cu adeverat. 

Artele frumâse, după Schopenhauer, sunt chemate 
a da mijlocul prin care putem deslega problema exis- 
teuțiă. „Nu numai filosofia, dice Schopenhauer, dar 
asemenea și artele frumose lucrâză pentru a resolva 
problema ezistenţii. Căci când inteligența a început a 
se îndrepta contemplând Iumea întrun mod cu totul 
objectiv, se deştâptă în ea o tendiaţă, ori cât de as- 
cunsă şi inconșcientă ar fi, de a voi să înțelegem a- 
deverata natură a lucrurilor, a vieții, a existenţii!). 

Filosofia dar, pentru a cunâșce lumea ca, voinţă, 
trebue sa studieze artele, spre a'şi da samă de modul 
cum geniurile destâeându-se de lumea fenomenală și 
uită personalitatea şi velațiunile lor pentru a se ob- 
jectiva în lumea voinţii, a remâne cât-va timp o- 
glinda lumii și a representa apoi în operele lor ima- 
ginile eterne ale realităţii. 

Estetica neapărat, după spiritul filosofiei lui Seho- 
penhauer, caută ceea ce este cu adevărat real prin 
ajutorul artelor. Numai artistul pote exprima prin 
formele create de el ceea ce este real.. 

Scopul dar al ori-cărei opere de artă este dea ne 
ar&ta vi6ţa și lucrurile așa cum sunt întrun mod real. — 

1) Die Welt als Wille u. Vorstellung vol. Il-le cap. XXXIY.
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„Operile poesiei, dice Schopenhauer, ale sculpturii şi 
a artelor plastice în general, conţin, după cum  șeim, 
comorile înfelepeiunii adinci, pentru că înjelepeianea na- 
turii lucrurilor vorbeșce prin organele lov.“ 

Totul este de a înţelege expresiunea artistică, de 
a fi pregătiţi pentru ca să ne refugiem cu artiştii în 
lumea reală.  Fie-care înțelege o operă de artă în 
conformitate cu desvoltarea facultăţilor sale, cu in- 
strucția ce a primit. „Trebue să privim un tablou, 
după cum ne apropiem "de un Suveran : să aşteptăm 
momentul în care ar toi să ne vorbiscă şi subjectul de 
conversaţie ce i-ar conveni să altgă; nu trebue să adre- 
sâm, dă ântei, cuvântul nici unui-a, nici altui-a, căci ne 
erpunem a nu audi de cât glasul nostru 1). 

Dar, ori de câte-ori arta ne vorhbeșce, ne destăi- 
nueşce ceea ce ascunde in operile sale, ne simțim 
transportați, cădem în extas, în contemplaţie, sai cum 
dice Schopenhauer, în stare de pirwană. Efectul iutr'a- 
dever, cel mai sigur al emofiei artastice este Ssuprima- 
rea momentană a egoismului. In acestă stare de con- 
templare ne desfacem de ori-ce interes personal, con- 
templând objectul de artă, independent de condiţiu- 
nile fimpului, spațiului și a causabilităţii. 

Fericită este acestă stare in care spiritul se uită 
înaintea unui object de artă, care este în faţa lui: 
o câmpie, un arbore, un tablou ! „Spiritul, dice Scho- 
penhauer, să perde atunci împreună cu conșciința sa, 
numai este de cât un subject pur, desfăcut de ori-ce 
legătură cu voință,“ —absorbit cu totul în intuiţia i- 
deii, suggerate de artă, liberat de legăturile cu lumea : 
de dorinţi, de dureri ! 

1) Did. cap. XXXIV.
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Arta, făcându-ne a înțelege ceea ce este esenţial 
în lmeruri, adecă tipurile nemuritâre ale existenţii, ne 
face fericiţi, înpingându-ne a ne refugia în lumea ș- 
deilor lui Platond, —acâstă manifestare superidră a vo- 
inţii, care uneşce domeniul representărilor determinat 
de Kant cu lumea voinţii, singură reală. Arta, re- 
producând ideile prin diferitele forme artistice, create 
de geniuri, ne face a ne uita pe noi, perdându-ne în 
lumea voinţii. _ 

Astfel, objectul artei sint ideile lui Platong,— Ceea 
ce arta concepe și reproduce sânt ideile eterne, adecă 
ceea ce este esenţial și permanent în fenomenile din 
lumea acesta. A comunica ideile lui Platone, eată 
scopui de căpetenie al artei, care convine moralii și 
religiunilor,—căci, în presența lumii ideilor lui Pla- 
tone, substituim, egoismului nostru, simpatia univer- 
sală, caritatea, 

Schopenhauer, intexpretul exact al cugetării lui 
Cahyia-Mouni, care a formulat problema mântuirii 
nostre prin religiune, vede în artă un mijloc puternic 
asemănător cu al nirwanii budiste, care ne deschide 
porțile lumii morale, unde virtutea începe prin ui- 
tarea de sine, originea simpatiei universale ! 

Această uifave de sine ne face să contemplăm 
lucrurile, ca artist și ca spectator.— așa cum sânt 
ele abstracțiune făcând de principiele raţionale sug- 
gerate de experiențele nâstre. | 

Ideile, ce ne suggereză arta, — idei considerate, 
ca object de artă, nu sunt acele-a dobindite prin ex- 
perienţă și recomandate de Aristotele, dar, acele-a, 
cari ne representă realitatea, așa cum este ea închi-
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puită de geniurile, ce şeiă a se desface de legăturile 
lor cu spațiul, timpul şi causalitatea. 

Artistul, şcie el a ne representa în operile sale 
ceea ce există de sine și prin sine, independent de 
legăturile de causalitale, de timp și de loc, concepute 
de noi, adecă ideile pure, desbracate de ori-ce legă- 
tură materială, ne transportă prin operile sale în 
domeniul frumosului. 

P'vumosul este ideea presentată prin mijlocul ar- 
tei inteligenții nâstre într'o intuiţie pură. Cu cât 
acestă idee objectiveză mai mult voinţa, cu atât frumosul 
este mai complect. 

Astfel, Schopenhauer hotărînd objectul şi rolul 
artei în privinţa expresiunii frumosului ne dă o idee 
originală asupra artei. „Putem defini arta, dice el, 
contemplarea lucrurilor, fără ajutorul principiului va- 
Hunii, spre deosebire de contemplarea supusă acestui 
principiă, care este aceea a experienții și a sciinţe- 
lor. Acâsta pote fi comparată cu o liniă orizontală, 
care sar continua pănă la infinit; ceai-laltă, cu o per- 
penticulară care ar tăia pe alta întrun punct 6re- 
care, după voință.  Contemplaţia, supusă principiului 
rațiunii este contemplaţia raționată, care singură are 
autoritate și utilitate în vi&ţa practică și în șciinţe; 
aceea, care face abstracție (de principiul rațiunii) este 
aceea a geniului, care singură are autoritate şi uti- 
litate în artă. Cea d'ântei este aceea a lui Aristo- 
tele; a doua este în totul aceea a lui Platong.* 1) 

Arta prin urmare, este mijlocul de a contempla 
ideile lui Platon, de a le objectiva prin creaţiunile sale. 
01) Tbid, vol. 1 $ 3%.
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Objectivarea, însă a ideilor, la cari să reduce fru- 
mosul vari€ză după mijlâcele materiale, de cari să ser- 
veșce fie-care artă. 

Există atâtea feluri, de arte, câte sînt şi nijl6- 
cele, de cari s& servesc geniurile, ce au creat artele, 
ca o manifestare a puterii facultăţilor lor intelectuale.1) 
Cu cât mijlocele artelor sunt mai eficace pentru a ob- 
jectiva voința, cu atât ele ocupă un loc mai însem- 
nat în ordinea lor erarchică. 

Clasificaţia lor este determinată de gradul de ob- 
jectivare a voinţei, de care fie care artă este capabilă. 

Cu cât o artă reușesce mai bine a ne face să 
uităm lumea și miseriile ei, cu atât ea trebue să ocupe 
un loc mai superior în scara clasificaţiei. 

Aceste grade de obiectivare a voinţei depind_de— 
ideile, ce voim a exprima prin artă,— corespundătore 
cu evoluţiile materiale, de cari sînt îmbrăcate aceste 
idei prin forme materiale.— Architectura, sculptura, 
de ex., obiectivâză voinţa mai puţin de cât pictura, 
și acesta din urmă, mai puţin de cât poesia Și musica. 

Arehitectura objectiveză frumosul prin ideile re- 
lative la materie, precum: apăsarea, cohesiunea, soli- 
ditatea, duritatea.— Aceste idei representă proprietă- 
ţile generale ale Architecturii,— primele, manifestări 
visibile ale voinţei,—notele naturii, la basa sa fun- 
damentată. 

În acestă parte inferidră a Esteticii, representată 
de Architectură, vedem esenţa voinţei manifestându-se 
prin o luptă, căci singura temă estetică a astei în Ar- 
chitectură este antagonismul dintre greutate și rigi- 
ditate. 

1 Tbid. vol. II-le Cap. XXXIY.
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Cea ce întradever este apreciat din punct de 
vedere estetic în Architectură este mijlocul de care 
se servesce architectul pentru a contraria prin aju- 
torul col6nelor, al bolților fenomenul voinţii, manifes- 
tat prin tendința imprimată de greutatea supusă 
apăsării. 1) 

* 

u) 8 
Pictura, la rîndul săi, objectivâză un grad mai 

mave de voinţă, representindu- -ne, pe de o parte, fru- 
mosul în gradul cel mai inferior din lumea plantelor, 
iar pe de alta, frumosul din lumea animalelor.— Prin 
ajutorul acestei arte, voinţa st objectiveză prin ideile 

“ corespundetâre cu caracterele generice ale plantelor 
și animalelor. „In Pictură, dice Schopenhauer,  înţe- 
legerea ideilor superidre s& dobindese prin ajutorul 
unei intervenţii streine, dar putem să le dobindim Şi 

- într'un mod direct, contemplând plantele şi observând 
animalele; aceste din urmă trebuesc studiate în sta- 
rea lor naturală de libertate și sănătate. Observarea 
objectivă a formelor lor așa de minunate și felurite, 
precum și a acţiunilor și gesturilor lor este o lecţi- 
une instructivă dată de cartea cea mare a naturii, 
este o descifrare a adevaratei signatura rerum.2) 

Dar, pictura istorică are mai cu samă înalta mi- 
siune de a representa ideea, prin care voinţa se objec- 
tiveză în gradul cel mai înalt. Ea represintă întw'a 
dever, pe iângă frumuseţe și grație, caracterul; şi, 
prin acest cuvânt trebue să înţelegem representaţia vo- 
inţei,—cea mai înaltă objectivaţie,—adecă expresiunea, 
desvoltării omenirii în tâte fasele sale. 

  

1) Ibid. vol. 1. $ 43 şi vol. II Cap. XXXV. 
2) Ibid. 1. $ 4.



161 

Pictura istorică, prin creaţiunile sale, deşteptă în 
noi o emoție cu totul specială. Fixând pe pânza sa 
ori-ce șcenă, ori-ce eveniment al vieţii, simobiliseză 
prin imagini durabile chiar timpul trecător, de 6re-ce 
transformă individualul,—ceea ce este peritor, în ceea 
ce este durabil, permanent. 

Seulptura vepresentă, cași pictura, frumuseţea și 
grația, dar objectiveză voinţa întrun grad mai 
mic, întru cât ea este subordonată mai mult spațiului 
și nu exprimă, ca pictura, caracterul intelectual al 

omului, care se manifestă prin expresiunea feţii și prin 

gest.— Laocoonul şi copiii sti!), de ex., nu exprimă în 
sculptura grecâscă situația unui om care ţipă de du- 

rere, de suferință, pentru motivul, că sculptura nu 

pote exprima întrun mod exact figura unui om, 

care ţipă. 

Winckelmann, voind să justifice pe artist, face din 

Laocoon un stoic, care găsesce, că nu este demn de 

el de a țipa, secundum natura ;— Lessing, la rîndul 

seu, în cartea sa: Laocoon, critică acest mod de a- 

preciare a lui IWincheluann şilă îndrepteză spunând, 

că acțiunea de a ţipa nu să concilieză cu frumuseţea. 

Motivul psichologic a lui Winckelmann este înlocuit, 

de Lessing prin un motiv estetic, adecă, că frumu- 

sețea, principiul artei, nu permite a se exprima ţipetul. 

Nu este nevoe, dice Schopenhauer, de a face pen- 

tru acesta o disertaţie psichologică asupra chestiunii: 

dacă Laocoon în situaţia în care să găseșce trebue să ţipe, 

1). Producţia hii Atenodoros, Agesandros şi Polydoros aflată în 
museul de Vatican, despre care vorbesc in cartea Il-a, ocupându-mă cu 
arta grecescă. 

1



162 

sai nu; este destul de-a constata în fapt, că acţiunea 
de a ţipa nu trebuie să fiiă exprimată în grupul în 
chestiune pentru simplul cuvînt, că acestă represen- 
tare nu intră în domeniul sculpturei. „Nu este po- 
sibil de a figura în marmură un Laocoon, care ţipă; 
se pote cel puţin representa un om, care deschide gura 
și s& sileșce în zadar să țipe, un Laocoon, al cărui 
glas s& opreşce în gât, voz faucibus haesit. Essenţa 
țipetului, şi prin urmare, efectul său asupra spectato- 
tului o aflăm în sunet, ear nu, în faptul de a. des- 
chide gura. Acest din urmă fenomen, care însoțeșce 
numai de cât ţipetul, nu este motivat şi justificat de 
cât prin sunetul, care'lă produce, și fiind că în a- 
cest cas este pentru acţiune o notă caracteristică, re- 
presentaţia este permisă, ba chiar necesară, deși nu 
convine frumuseţii. Dar, ar fi cu totul absurd, ca în 
sculptură, unde reproducerea țipetului este un lucru 
necunoscut și imposibil, să figurăm o gură deschisă, 
adecă mecanismul violent. al țipetului, al cărui resul- 
tat ar fi numai de a strica trăsurile feţii și expresi- 
unea întregă a obrazului. Căci am sacrifica cea mai 
mare parte din elementele frumuseţii spre a con- 
cretisa un mijloc pentru așa scop, adecă ţipetul, care 
nu pote a se efectua, 1) | 

Schopenhauer gândeșce, că sculptura nu pote în- 
deplini tote exigenţile estetice ; dela ea putem să ne 
așteptăm în acâstă privinţă a ne satisface mai mult 
de cât architectura,— dar nu este expressivă; ea nu 
pote înfăţișea esenţa, vieţii nâstre sufleteşci : passiunea, 
caracterul. Sculptura pâte să ne înfățișeze frumuseţea 

  

1) Ibid. vol. 1. ş 46,
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perfectă, prin formele sale rotunde și prevădute de 
forță, să ne afirme voinţa de a trăi, dar nu pote să 
exprime negația voinții de a trăi. S-tul J. Baptiste . 
devenind din causa postului slab, ca un schelet, re-. 
presentat prin statua în marmură a lui Donatello, în 
galeria de la Florenţa, deși este reprodus întrun mod 
magistral nu ne produce nici-un efect estetic. Acestia, 
ar fi un subject frumos de pictură, dar nu de sculp- 
tură. !) 

În fine, Poesia prin ajutorul cuvintelor objecti- 
veză voința mai mult de cât pictura istorică.— Prin 
descrierea sa intuitivă, chemând in ajutorul său îma- 
ginafia, poesia, este cu desăvârșire expresivă. In Vir- 
giliu, de ex., Laocoon, rage ca un taur, lovit de un 
topor! In Omer (Il. XX, 48-—53), Marte şi Minerva 
scot ţipete infiorătore, fără ca prin arâsta să com- 
promită demnitatea, sau frumuseţea lor divină. Acel- 
aș lucru putem observa la teatru! Pe şcenă, Laocoon 
trebue numai de cât să țipe; Sofocle representă pe 
Philoctet țipând și este cu totul probabil, că ţipa în 
adevăr pe scena veche.?) 

Poesia, fără îndoelă, dice Schopenhauer, are de 
scop a exprima dei, cari sânt un grad mai înalt 
de objectivaţie a voinţei și a le comunica auditoru- 
lui cu precisiunea și viociunea cu care spiritul poe- 
tului le-a conceput. 

Comunicarea ideilor, cari de esența lor sunt in- 
tuitive, să face de poet prin ajutorul unor semne re-. 
presentative, necesare pentru a deștepta imaginaţia 
auditorului, și cu ajutorul special al ritraului și al rimei. 

1) Ibid. Cap. 36 din al 2-le volum, 
2) Ibid. $ 46 din Vol.].



164 

Fiinţa omenâscă fiind tema principală a poesiei, 
în acest domenii ea întrece cele alte arte, căci pote 
mai bine de cât artele plastice să desvolteze prin cu- 

" vinte într'un mod plăcut, subiectul seu principal: o- 
mul cu aspirațiile sale continue. 

Numai poetul ne înfăţișeză cu ideile sale natura 
omenescă, abstracţiune făcând de relațiunile sale cu 
lumea,—concepând ast-fel adequaţia objectivă a lucru- 
lui în sine, în expresiunea sa cea mai 'naltă. 

Poesia, ast-fel înțălesă, este după Sehopenhauey, 
expresiunea cea mai înaltă a realităţii imobile, pu- 
murea  neschimbătâre, cași ideile ce le înfățișeză. 
Poetul în intuiţia sa pură ne construeșce, caşi mate- 
maticul, cu raporturi apriori o lume nouă, nemuri- 
tore, dată de ideea sa.—Cea ce a făcut pe Schiller 
să dică: 

» Vas sich nie und nirgends hat begeben 
Das allein vevaltet nie“.1) 

Din cele expuse să vede, că Estetica lui Seho- 
penhauer ascunde în sine sistemul cel mai profund și 
cel mai complect al idealismului estetic, căci sinteti- 
seză tâte sistemele predecesorilor săi. — Combinând 
teoria lucrului în sine a lui Kant cu eoria ideilor, 
ca object de astă, a lui Platone, Schopenhauer, ne de- 
scrie cu un talent rar domeniul estetic al artei şi ne 
formuleză în acelaş timp faimosa teorie a frumosului, 
care coprinde ceva din Platone, ceva din Plotin, în 
fine, ceva din filosofia vedantă, atribuită lui Vyasa, 
păstrându-și în ace/'aş timp originalitatea sa. 
1) “Ceea ce nu s'a întîmplat nici-o dată și nicăeri, numai acâsta nu îmbătrîneşce, 

Ibid. 1 $ 51.
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Acest sistem însă,—nu trebue să uităm „—n'a fost 
desvoltat pe deplin de Schopenhauer, căci nu să o- 
cupă, după cum vădurăm, de Estetică, de cât în” un 
mod incidenta], accesorii, cu ocasia studiului său asu- 
pra cunoșcinţii n6stre reative la lume. Cugetarea in- 
tr "adevăr, pe care voeșce a o comunica el, nu face 
parte numai din domeniul Esteticii. Citind cartea sa : 
Die Welt als 1Wille u. Vorstelhing 9, credem, că avem. 
sub ochi o scriere de Metafisică, de Mo 'ală, sai de ori-ce 
altă materie filosofică, nici de cum o operă de Lsfe- 
fică. "Totul atîrnă de la punctul de vedere din care 
considerăm cugetarea, ce autorul voeșce a comunica, 
Insuși Sehopenhauer, în cea Mânti precuvântare a a- 
cestei scrieri, ne spune, că vom găsi înti'ânsa de tâte: 
și Metafisică și Etică și Estetică; ar fi putut chiar 
a spune, că acestă scriere ascunde şi un. sistem de 
Logică. 

Estetica lut Schopenhauer, într 'adevăr, este con- 
secinţa, teoriei naturii şi a cunoșciinții, cu tendinţă de 
a găsi, prin ajutorul artei, fericirea nostră, în. contem- 
plave—Dacă o asemenea Estetică nu pote fi conside- 
rată ca Estetică logică, sati dialectică, —ca acea a tu- 
turor filosofilor, cari identific fr unosul cu adevărul, — 
sau ca, Fstetică metafisică, cave reduce frumosul la. fi- 
înja, sati existența absolută, ori în fine, ca o Estetică 
morală, care identifică frumosul, cu idea binelui, ea 
este cel puţin, pusă în serviciul Logicii, al Metafi- 
sicii și Moralii. 

Estetica, în sistemul lui Schopenhauer, este che- 
mată a ne explica enigma, care uneșce lumea- -repre- 
sentație, sai fenomen: die Welt als Vovstellung, cu lu-
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mea-voință: die Welt als Ville, prin reînvierea, cu a- 
jutorul artei a îdeilor lui Platone, cari, în acest sis- 
tem, servesc de mediator pentru a armonisa aceste 
două mari sfere, sai zone deosebite și a incorona 
ast-fel edificiul vieţii, al existenţii prin morala, la 
care ne conduce geniul artistie —ntroducându-ne în 
lumea ideilor, în care ne desfacem de eg goismul nostra 
personal, contemplând realitatea în sine, care detex- 
mină în noi o voinţă independentă de condiţiunile 
existenţii n6stre: ale timpului, locului şi causalității, 

Scopul principal al Esteticii, care resultă din 
sistemul acesta, nu este de a resolvi problemele de- 
licate ale framnseţii,— a formelor pure ale antici- 
tății— nici a ne arta regulile, ce artistul trebue să 
urmeze, pentru a produce operile sale, dar, mai cu 

"samă, dea resolvi problema de căpetenie a filosofiei, 
care a desbinat pe toţi filosofii în tâte timpurile, a- 
decă: problema fenomenului și a numenului, ori a apa- 
venţei și a lucrului în sine (ding an sich). 

— = IDEI IO e —



GARPEA, II, 

ESTETICA NOUA. 
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INTRODUCERE 

ESTETICA NOUA FAȚA CU CEA VECHE 

I. 

Problema Esteticii contemporane. !) 

Am vedut din îstoricul Esteticii, că filosofia în 
vechime nu sa ocupat de Estetică de cât întrun mod | 
incidental, accesoriu. Studiând chestia frumosului, când 
în Dialectică și Etică, când în Etică şi Metafisică, fi- 
losofii, nu'și-ai format o idee seridsa de problema a- 
cestei șciințe.— Unii susțin, că frumosul ar fi ceva, ce 
ar exista în afară de lumea materială, în afară chiar de 
natura n6stră sensibilă, — alţii, că ar exista în natura 
nostră raţională, și ast-fel, pe acâstă cale a ipotese- 
lor și definițiunilor, filosofii, deosebind frumosul de u- 
til și de adever îl confundă în general cu îdeea bi- 
nelui și câte-odată, cu ideea binelui asociată cu aceea 
de D-geu. 

Fără îndoâlă, Estetica în vechime nu era de cât 

  

„1 Acest studii, publicat în Convorbirele literare an. XXVII, a priimit aici o modificare însemnată, prin desvoltările ce i-am dat.
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o Metafisică a frumosului, servită de Dialectica, cu 
scop de a zări în domeniul Moralii «dealul pe care 
arta și literatura trebuia să'l urmeze. Metafisica fă- 
cea pe filosofi să concâpă objectul artei, Dialectica, — 
formele prin cari să pâte representa acest object, în 
fine, morala arăta ce este sub-înfeles în artă. 

Ast-fel, Estetica, în vechime, nu eră organisată 
ca sciință; ea nu-și precisase objectul şi imetdda sa. 
Considerată, ca un apendice al Metafisicii, Dialecticii și 
Moralii, Fstetica, să desvâltă în paralel cu aceste şci- 
ințe, iar nu, în paralel cu arta și literatura, desti- 
ate a exprima prin forme sensibile starea nostră de 
emojionalitate, sai mai bine, viţa nbstră sufietescă din 
punct de vedere al emoţionalităţii sale estetice. 

Acestă întârdiere, a organisării sistematice a Es- 
teticii, nu a provenit din întârdierea desvoltării gus- 
tului estetic. Gustul și sentimentul estetic s'a mani- 
festat în tot-d6-una prin artă şi literatură. Estetica, 
a existat, după cum au existat tâte sciinţele înainte 
de inventatorii sei, dar, nu s'a conceput de cât forte 
tărgii problema sa. 

Adevtrata causă a acestei întârdieri a fost, că 
Estetica nu putea să se desvâlte întrun mod serios, de 
cât în momentul când Phichologia începe și ea a se 
organisa pe baza sciinţelor biologice, desfăcându-se de 
Metafisică. Estetica, fiind o sciință bio-psichologică, n'a, 
putut să s& desvâlte, fără ajutorul sciințelor sale au- 
xiliare, ce trebuie să-i servâscă de bază. 

Anticitatea ne având o noţiune seri6să asupra vie- 
ţii sufletesci, nu putea să să ocupe întrun mod spe- 
cial cu explicarea sentimentului estetic şi cu acea a
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tendințelor n6stre de a ne exprima emofiunile estetice în 
artă şi literatură. 

Diferitele doctrine estetice, ce întîlnim la cei 
vechi, deduse din metafisică, dialectică și morală, nu 
sânt de cât deferitele puncte de vedere sub cari s'a con- 
siderat frumosul, căci, nici-una din ele nu pâte explica 
frumosul în fotalitatea sa— aşa cum st presintă sim- 
țirii nostre, — nici una nu pote explica vilfa nostră su- 
Jletescă din punct de verlere estetic, adecă din punet de 
vedere al aplicărilor sale la artă şi la literatură. 

Părăsind acum filosofii clasici, observăm, că sorta 
Esteticii nu s6 îmbunătăţesee cu mult. Nimeni, îndată 
după Platon), dristotele și Plotin, nu este în stare a 
desface cu desăvirşire Estetica de Metafisică. 

De abia în timpurile moderne şi tocmai în veacul 
al XVIII, învețaţii să încercă a face studii mai seri- 
0se asupra frumosului şi a artei. Estetica începe a 
se organisa în Scoţia cu Huteheson, în Germania cu 
Baumgarten, Winchelmaun şi Lessing, în Franţa cu 
Pere Andrel). 

Mai toţi acești filosofi înt'adever, se silese puţin a 
desface Estetica, de ceea ce este strein de ea, unind'o 
cu Psihologia ;—mai toţi voesce a face din Estetică o 
sciință psichologică, și gândesc, că nu trebue să căutăm 
frumosul, în afară de natura n6stră sensibilă: în lumea, 
materială, sai ideală,—căci, frumosul nu pote exista de 
cât în sufletul nostru, ca un efect produs asupra nâstră 
de lumea, în care trăim, sai de objeetele artistice. 

Dar, unind astfel Estetica cu Psichologia, prin 

1) Vezi aici Cartea I, Istoricul Esteticii p. 70 ete.
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acesta, nu s'a putut hotări în destul domeniul acestei 
părţi a filosofiei. Dacă cei vechi aă făcut rău, că au 
confundat Estetica cu Metifisica, cu Dialectica şi cu 
Etica, modernii fac aceiaşi greșelă confundând'o cu 
Psichologia. 

Estetica, este adeverat, s& învudeșce mai mult cu 
Psichologia, dar, trebue să remâie deosebită de ea prin 
cercetările sale speciale. — Este o greşelă într'adever, 
de a crede, că studiând psichologia vom cunâsce în 
acelaș timp și Estetica.— Psichologia să ocupă cu zicfa 
sufletscă în general,—abstracţiune făcând de aplicările 
sale practice și neînteressate,—pe când Estetica trebue 
să s6 ocupe întrun mod special cu viza sufletiscă din 
punct de vedere al emofionalității sale estetice. 

In Estetică trebue să ne dăm sama de starea e- 
moționalităţii nâstre, determinată de factorii estetiei, 
cari să asociâză, fără șcirea mostră, spre a ne face 
să ne uitâm pe noi și lumea acâsta._— Este vorba, în 
acâstă șciință, de studiul vieții n6stre, suprinsă in 
momentele sale de admirare, faţă cu natura, cu pro- 
ducerile artistice și literare, și-in pornirile sale de a- 
Și exprima acâstă stare de emoționalitate prin creațiuni 
de tot felul. 

1. Objectul Esteticii în raport eu al Psicholosici. 

Objectul special al Esteticii este vi6ța n6stră sufle- 
tescă, studiată din punct de vedere al tendințelor sale 
de a se desvolta prin ajutorul artei Și cu acâsta a a- 
tinge gradul cel mai înalt de desvoltare.-— Acestă şci- 
inţă studi6ză omul, emoţionat, entusiasmat de dorinţa de 
a se desvolta,—ori de câte-ovi instinctele sale înfepi- 
Gre de conservare sint satisfăcute, -— și, ori de câte-ori
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este impins a-și exprima și comunica altora starea e- 
motionalităţii sale, care determină jocul armonic al 
facultăţilor sale. 

Problema Esteticii este complexă; ea s& presentă 
sub dou forme: una, bio-psichologică, alta, sociologică. 

Sub forma bio-psichologică (individuală), Estetica, 
ne face să concepem pe om, aşa cum a fost conce- 
put de Aug. Comple, ca fiinţa supremă a economiei 
naturale, singură in stare de a dispune de prisosul 
forţelor sale pentru a uita prin ajutorul artei neajun- 
surile lumei acestei-a. 

Studiând pe om din punctul de vedere al emo- 
ționalităţii sale estetice, din timpurile cele mai pri- 
mitive pănă în dilele nâstre, acâstă șciinţă filosofică, 
să înteresâză de studiul unor fenomene psichice mai 
complexe, numite estetice, spre a le raporta şi pe ele 
la o lege generală estetică. 

Sub forma sociologică (Socială), Estetica, ne arată 
în ce mod omul să uneșce cu semenii săi prin 0 co- 
munitate de sentimente, pe cari geniurile le exprimă, 
idealisându-le prin ajutorul artei, destinată a juca un rol 
social.— Arta întradevăr „ase o funcțiune socială 1);— 
simpatia socială pe care arta o realistză și o desvol- 
teză ne uneșce, pe toţi înta'o simțire comună ! 

Esteţica este chemată, în cele din urmă, a ne a- 
reta în ce mod omul, împins de emoționalitatea sa, s& 
uită pe sine, pentru a'și representa în închipuirea sa, 
realisarea simțită întrun mod imediat a tuturor vi- 
surilor vieții sale,—a vieţii, pe deplin fericită. 

1) PF. Brunetitre, IPart et la Morale pag. 86.— Paris 1898.—'Tarde. Logique sociale, chap. IX. Paris 1895,
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In acâstă direcţie a sciinții, arta și literatura de- 
vin objectul concret, de căpetenie al Esteticii.  Este- 
tica, neapărat, considerând arta şi literatura, ca feno- 
îene, ce trebuesc explicate,—ca produse a mișcării 
evolutive a talentelor și a geniurilor „—ne va face să 
ne dăm sama de vitţa nâstră sufletescă în admiraţia 
și exaltarea sa pentru ideal. 

După cum în logică dobineim cunoșcință de vi€ţa, 
nâstră sufletescă, aplicată la șciință, și în morală, de 
silințele ei, pentru a ajunge la fericire, de asemenea, 
în Estelică, trebue să ne dăm sama de tendințele n6- 
stre de a ne ușura prin ajutorul artei de grijile lumei 
acesteia. 

Acest mod de a considera objectul Esteticii este 
cu totul nou! In loe de a căuta frumosul abstracţi- 
une făcând de artă și literatură, ”] căutăm, din contra, 
tocmai în aceste manifestări a vieţii nostre sensibile, 
descoperind astfel toţi factorii, din cari să alcătuesce 
sentimentul nostru estetic. 

Este vorba în Estetică de frumosul, așa cum 'lă 
exprimăm în operile literare și artistice, în cari pu- 
tem să ne dăm sama de vița n6stră estetică și de 
silința ce-şi dă ea pentru a se afirma. 

Frumosul, cu un cuvânt, ce trebue să-l studiem 
întrun mod special în Estetica, este acel determinat 
de natura nâstră sensibilă, concretisat prin forme 
create de noi,-—este acel, considerat în raport cu noi, 
ear nu, în afară de geniul artiștilor și al poeţilor. 

Frumosul, în afară de geniul artistic și literar, 
şi de puterea emoționalităţii n6stre, este o Simpla 
închipuire a minții omenești.
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Trebue pe de altă parte observat, că studiând în 

artă manifestările emoționalității nostre estetice, nu 

căutăm aci numai frumosul. Este o greșală de a mai 

crede, că objectul general, abstract al Esteticii, să re- 

duce numai la concepția frumosului,— de a mai re- 

produce vechia definiție a Esteticii! 

Estetica nu este numai șciinfa frumosului, dar, 

șciința tutumor fenomenilor estetice, determinate de emo- 

țiele estetice,— şciinţa, care ne explică emofionalitatea 

ndstră, neinteresată de tot ce o încungidră. 
Arta într'adevăr, nu coprinde numai frumosul, dar 

Și atrâtul, teribilul, vidiculul, saă comicul, satiricul, în fine, 

tot ce pote să ne emoționeze din punct de vedere 

estetic, 

Il west pas de serpent ni de monstre odieuz 

Qui pa» lavt imite ne puisse plaire auz jeux... 

Intr'adevăr, multe lucruri și evenimente, cari nu 

ne plac a le vedă în realitate, —representate de ar- 

tist, ne impresionâză, ne fac plăcere !—Nu ne place 

de ex., a vede tote șcenele de masacru, descrise de 

Homer în Iliada: Oedip scoțindu-și ochii şi plin de 

sânge, alergând şi plângând de durere,— Hercule o- 

morindu-și copiii într'un moment de nebunie,— Medea 

sugrumând de asemenea pe ai sti, şi alte multe po- 

vești de acestea! Dar, astfel de spectacole înfioră- 
tore, urîte ne plac a le ved& representate de literați 

şi artişti, nu pentra motivul, că arta le-a făcut mai 

fvumbse, dar, pentru-că ne representă, cea ce n'am 

putut ved6, și pentru a admira meșteșugul de-a ne 

face să credem, că avem înaintea nâstră lucruri, ce
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nu sunt faţă. -— Portretul unui om urit r&emâne tot u- 
rit, dar, putem să-l admirăm în opera de artă, dacă 
artistul a pus ceva de la el, dacă voeșce, de ex., a 
ne vepresenta un tip, o pasiune, în fine, ceva din 
vița n6stră. Când vedem la teatru pe Tastufe a 
lui Afoliere, nu este Tartujie, care ne intereseză, dar, 
Alolitre, care a șciut cu profunditatea spiritului săi de 
observaţiune, să creeze un tip, un caracter omenesc 
pentru a ne representa ipocrisia,. Neapărat, nu admi- 
răm aici pe ipocritul, care ne vorbesce, care este în 
acţiune, nu admirăm acest viii, ce ni se vepresentă, 
dar geniul lui Moliore, care Va, înţeles așa de bine, 
care a șciut să combine observările sale pentru a ne 
da un tot perfect. 

Ceea ce admirăm în artă nu sânt, fireșce, lucru- 
rile din natură, pe car? le vepresentă, dar viţa n6- 
stră, sufletâscă, ascunsă în dosul acelor lucrari, dar ge- 
niul artistului, care a şciut să însuflețescă cu simţirea, 
sa ceea ce a vedut. 

Astfel, ceea ce trebue să preocupe mai cu s&mă 
pe Esteticiani, de acum inainte, este arta și litera- 
tura, ca fenomene, ca produse ale emoţionalităţii şi 
fantasiei geniale.— Prin acest studiu numai, vom pute 
să ne dăm sama de produsele activității unâstre sen- 
sibile în tendințele sale de a se complecta, de a se 
perfecționa, prin identificarea sa cu lumea din care 
face parte, sai, cum ar dice Schopenhaue», prin per- 
derea nâstră în lumea, voinţii. 

Estetica, pe acestă cale, 'și măreșce întrun mod 
considerabil domeniul s6u, căci ne face să ne dăm 
sama nu numai de viâța nostră sensibilă, faţă cu fru-
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mosul, conceput de rațiune, dar, de acestă vicță, față 

cu tot, ce ne uimeșce, ce pune în mişcare emoționa- 

litatea n6stră prin ajutorul artei. Estetica într'ade- 

ver, ne face să ne explicâm trecerea nâstră de la sta- 

rea conșcientă, la cea sub-conscientă, în care cădem şi 

când sântem emoţionați din punct de vedere estetic,—- 

deschisându-ne astfel drumui spre descoperirea unei 

lumi vaste, ce nu pâte pătrunde în cercul luminos al 

conșciinții nostre. 

Nu pot încă a nu adăuga, că reducând Estetica 

la studiul artei și a) literaturii, chiar concepţia me- 

tafisică a objectului seu (frumosul) este mai vastă. 

Admiţând chiar ipotesa veche, că objectul ab-: 

stract, cu totul general al Esteticii ar fi frumosul, de 

sigur, observând frumosul în artă și literatură, dome- 

niul acestei șciințe este mult mai mare de cât acela 

închipnit de cei vechi. 

Frumosul artistic, cuprinde în sine nu numai fr2m0- 

sul din natură, sai frumosul rațional, conceput de fi- 

losofi, dar şi frumosul in om,—aşa cum este expri- 

mat prin formele sensibile, create de puterea genială, 

așa cum este închipuit de ori-cine. 

Ori-ce s'ar dice, acestă frumuseţe, exprimată prin 

operile de artă, este mult mai superidră, mai gene- 

rală, căci este determinată nu numai de puterea ge- 

nială, dar și de naturâ.— S€ șcie, că operile artistice 

împrumută materialul lor de la natură, reproducânăd 

înti'un mod credincios fenomenile ei; precum : apusul 

sorelui, a cărei lumină roşietică coloreză nourii de 

cari este incungiurat şi așa mui departe. 

Artistul, fiind şi el un produs al naturii, făcând 

12
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parte din natură nu pote să nu represinte în operile 
“sale frumosul din natură. 

Frumuseţea artistică, este frumusețea naturii sim- 
țită de totă lumea;— ea exprimă objectul abstract de 
emoționalitate a omului în general: a tuturor acelor'a 
cari “li contemplă, a tuturor acelora cari nu sunt 
artiști, 

Estetica făcându-ne să asistăm la nașcerea avtii 
vom put face cunoșcinţă cu fenomenile estetice cele mai 
simpie, cu sentimentele estetice cele mai primitive, de 
cati nu este lipsit nici un om, or-care ar fi cultura 
sa. Arta a existat în tote timpurile, chiar înaintea pe- 
ri6dei istorice, și vom dobindi idee, ocupându-ne cu 
ea, de frumosul,-— așa cum este simțit de omul, care 
nu este artist, de omul chiar primitiv 1). 

Ni se va objecta însă: dacă frumosul nu există 
în afară de simţirea nostră, cum arta pote objectiva 
frumosul din natură?— 0 asemenea concepţiune a fru- 
mosului, zărit în formele artei, nu este ea o negaţi- 
une a frumosului în natură ? 

Gândesc, că din afirmarea frumosului în raport 
cu simțirea nâstră, nu putem ajunge la negarea lui 
în natură. Artistul, în operile sale, nu expimă de 
cât simțirea sa faţă cu natura,—- simţirea sa în inti- 
mitatea sa cu natura, perdută în activitatea naturii. 

În ceea ce priveşce chestiunea: că frumosul, așa 
înţeles, dependent de simțirea n6stră, nu este ceva ab- 
solut, dar relativ cu sensibilitatea n6stră, vom răspunde, 
Că ziâfa sufletescă este o vidță de relațiune și, neapt- 

  

1) Vegi mai departe: Origina artei.— Arta preistorică.
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tat, frumosul depinde de natura n6stră, cași adeverul, 
cași sentimentul religios.  Omenireă n'a avut în tot- 
d6-una acelaş sentiment religios, aceeaşi șciință  des- 
pre realitate. Pentru ce dar, am pretinde ca Estetica 
să ne de6 idee de ceea ce este absolut şi imutabil 2! 
Nu este destul de a ne mulțumi în Estetică, cași în 
tote sciinţele, de legile raporturilor dintre noi Şi na- 
tură din punct de vedere estețic ? Studiând arta 
vom descoperi, de sigur, 6re-cari legi estetice, cari, 
deși derivate din observare, vor representa sdealul 
în artă. 

Este o greșală de a căuta idealul artei în afară 
de condiţiile n6stre terestre, în afară, de natura n6- 
stră psichologică, de imprejurările vieții şi ale mediu- 
rilor în cari trăim. Evoluţiile artei, direcţia apucată, 
tendinţele ei către progres ne vor arâta, de sigur, 
idealul artei. 

Acest ideal este mult mai adevărat, de cât acel'a 
închipuit de filosofi prin ajutorul dialecticii și al mo- 
ralii metafisice, fiind că este bazat pe ceva: pe na- 
tara nostră psichologică, pe pornirile nâstre de a ex- 
prima în afară emoțiile și sentimentele nostre, pentru 
a ne uni împreună într'o simțire înaintea unui object 
artistic. 

Este o utopie de a ne închipui, că frumosul e- 
xistă în afară de simţirea nostră, — pe câtă vreme 
natura în totalitatea sa n'are un organism psicholo- 
gic, care ar documenta unitatea de compunere a ze- 
fii în general,—un sistem nervos, deosebit de acele-a 
de cari sunt prevedute cele alte animale, prin care ea 
(natura) ar simți frumosul şi fără cele-alte ființe pre-
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vedute de simţire. — In marginile observării, sistemul 

nervos al naturii este representat prin sistemul ner- 

vos al animalităţii: objectul special al fisiologiei com- 

parate. 

Dar, fireșce, frumosul chiar așa înțeles s& objec- 

tivedă în natură, căci va exista în tot-dâ-una pe cât 

timp va exista omul cu simțirea sa; dacă numai sîn- 

tem noi, cari simţim astădi frumosul, vor remâne alţii 

în locul nostru, pe cât timp va exista natura nemu- 

ritore, cași omenirea, manifestarea cea mai superidră 

a activităţii universului. 

incercarea de a objectiva frumosul prin identi- 

ficarea lui cu D-deu este zadarnică! —-Este adevărat, 

că abstracţie făcând de omenire, putem concepe, în sen- 

sul idealist, dualist, sai panteist, pe D-qeă, ear în 

sensul naturalist, monist, existența naturii: a re- 
alităţii, sau a adeverului, dar, D-deă, sau adevărul 
este un obiect de inteligenţă, ear nici de cum de 
simțire.—Pe D-dei "1ă înțelegem, dar nu-li per- 
cepem, căci nimini din Gmeni nu la vedut nici pote 

să-l vadă (apostolul Pavel).—D-dei nu este dar fru- 
frumosul ; dacă arta lar representa, ZI este un object 

de frumos numai pe cât timp arta pâie să impresio- 

neze simțurile n6stre. 

2. Noul caracter al Estetieii. 

Estetica este filosofiu artelor și a literaturii în ge- 
neal.— După cum Sociologia este filosofia, istoriei, Bio- 
logia şi Psicholoyia filosofia șciinţelor naturale și 
Etica filosofia șciinţelor juridice, de asemenea, Estetica 
este filosofia, aplicată la artă şi la literatură.
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Există, neapărat, o şciință filosofică a, literaturii 
și a artei, după cum există o şciință filosofică a vieţii, 
a dreptului, a utilului. Numai prin acâstă șciinţă pu- 
tem înțtlege adevărata direcţiune a expresiunii sim- 
patiei, saii a sentimentelor nostre, —tipul ales de ar- 
tist, cu care voeşce a ne face să simpatisăm ;— prin a- 
jutorul acestei șciinţe, vedem, ce este în o operă de 
artă, care ne face să ni sg bată inima, să simţim 
milă, în fine, să ne facă a ne uita, pe noi inșine îna- 
intea lucrului de artă. 

Intv'adever, studiând artele vom pute să ne ex- 
plicăm fenomenile. estetice, cari formându-se în noi, ne 
îndemnă a le manifesta în afară prin gesturile n6stre 
prin mișcări şi sunete, în fine, prin tot felul de forme 
din ce în ce mai complexe. Pe acâstă cale numai, 
putem să ne dăm samă de puterea psichică disponi- 
bilă, care trebue cheltuită în afara pentru stabilirea 
echilibrului static al vieții nâste sufleteșci, să înţă- 
legem în cele din urmă, că fenomenile estetice nu de- 
pind numai de o singură facultate, dar de întregul a- 
parat psichologic. 

Un object de artă exprimând starea nâstră de li- 
niște sufleitscă, de joc armonie al tutaros- Facultățilov 
n6stre, nu ne înterestză nici din punct de vedere al 
adevăralui, nici din punct de vedere al utilului, dar 
numai din punct de vedere al stării vieții sufleteşci 
a artistului, — corespundătore cu unul din momentele 
vieţii nâstre. ” 

Listetica, astfel înțălesă, nu pote fi neaperat, o des- 
voltare a Metafisicii, nici a Dialecticii, sau a Logicii, 
dar, o dessoltave și o aplicare a Psichologiei la artă și



182 

la literaturâ.— Ea ocupă trepta cea d'ântâi in ordi- 

nea erarchică a desvoltării şciinţelor şi are ca auxi- 

liare pe, tote cele alte șciințe vecine, dintre cari cea 

mai principală este Psichologia. Ţinând samă de cele 

sțabilite în Psichologie, în privința sentimentelor n6- 

stre, Estetica, nu trebue să studieze sentimentele este- 

tice de cât numai cu ocasiunea studiului artelor şi a 

literaturii ; acei, cari studieză sentimentele estetice,— 

abstracțiune făcând de forma lor artistică -—confundă 

Estetica cu Psichologia. Și nu este de loc metodic 

de a studia sentimentele estetice de doua ori: in Psi- 

chologie și în Estetică, de a face de două ori acel-aș 

lucru, făcând din Estetică un apendice al Psicholo- 
giei, după cum, cei vechi făceau din ea un corolariii 
al Metafisicii, Logicii, sau Moralii. 

Adevărata Estetică șcienţifică este cea literară şi 
drlistică.  Ac6stă Estetică nu este metafisică, forma- 
listă, dar îstovică, sociologică și critică. 

Estetica, destinată a explica viâţa n6stră sufle- 
tescă in forma sa cea mai înaltă, manifestată prin o- 
perile artistice şi literare, trebue să ne de6 teoria 
artei, bazată pe studiul objectiv al produselor activi- 
tății nostre artistice, estetice. 

  
 



II. 

) La „ Starea studielor de Estetică în vâcul nostru, 

Estetica, considerată ca o filosofie, aplicată la artă 
și la literatură 'și are istoricul seu. Am găsit urme 
de ea în Lessing 1), este desvoltată puţin de Hegel 2), 
în fine, Schopenhauer 3), adeveratul interpretator al 
filosofiei lui Kant, străluceşce între toți prin protundi- 
tatea și eleganța spiritului seu, prin chipul su in 
fine de a formula din noi pr oblema Lsteticii. 

Dar, neapărat, studiele acestor filosofi, nu ne dă 
de cât începuturile Esteticii in dir ecția nouă. 

Lessing, aplicând | filosofia la artă şi literatură, se 
mulțumeșce numai (G) neY descrie operile classice pen- 
tru a caracterisa arta veche, pe care ne-o recomandă 
cu scop de a deștepta şi forma gustul estetic și spi- 
ritul critic.  Nică-eri nu să sileșce a ne explica arta 
și literatura, ca fenomene a emoționalității nostre,— ca 
manifestări a vieţii nostre, in forma sa cea mai inaltă 
in fine, ca expresiune a diferiților factori estetici.— Les- 
sing reduce Estetica la Oritică,—tară a observa în a- 
ceV'aș timp şi caracterul său bio-psichologie şi sociologic. 

  

1) Vezi mai sus, Cartea I, p. 1935—131, 
2) Ibidem p 151—154, 
3) Ibid, p. “i.
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Pe de altă parte, ca critic, Lessing, în loc de a 
observa îndemnurile naturale ale artiștilor moderni, 
şi a le arăta idealul ce urmărese,— le recomandă arta 
veche, corectându-i după monumentele vechi. 

Dar, Estetica nu trebue să se amestece în technică, 
căci nu cerem de la ea sfaturi în privința executării 
axtistice. Dacă nu învețăm Fisiologia spre a sei cum 
să. digerăm, să respirăm etc., şi Logica, cum să raţio- 
năm și să discutăm, pentru ce am înveța Estetica cu 
scop de a deveni buni artiști și literați? Acestă șci- 
ință nu trebue să încăteneze spiritul artistului, saii al 
poetului prin regule de tot felul, cari “i opresc spon- 
taneitatea sa. 

Estetica trebue să lese deplină libertate artistu- 
lui, sai literatului pentru ca să exprime cu putere e- 
moţiele sale și să farmece mulțimea. Nu este vorba 
în Estetică de partea exteridra mecanică a artei, dar 
de partea interidră și viețuitâre, care este resultatul 
activităţii spontanee a artistului. 

Estetica trebue să aibă simpatii pentru tote tor- 
mele artei și pentru tâte şedlele artistice, considerân- 
du-le ca pe nișce manifestări ale vieţii omeneșci. Pen- 
tra ce am desprețui arta olandesă, preferind pe cea 
italiană, și arta gotică pentru cea grecâscă ? Pentru 
ce nu le-am studia cu acel'aş interes,— întocmai ca 
naturalistul, care nu desprețueșce pe nici una din for- 
mele organismelor animale, sai vegetale. „Estetica 
trebue să facă cași zoologia, care studieză când in- 
secta, când peșcele, când în sfirșit, diferitele forme ale 
vertebratelor“ 1) :— ea trebue să studieze tâte formele 

1) Taine. Philosophie de Part.— Paris 1872.
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artei pentru a-şi face idee de principiele sale, după 
cum naturalistul studieză evoluţiele materiei pentru a 
zări principiele ascunse ale acestor evoluţii. 

Numai din observarea diferitelor forme ale artei, 
ce manifestă. tendințele omului pentru realisarea fru- 
mosului ne vom put face idee de scopul artei, — vom 
găsi în sfîrșit un fundament objectiv judecății critice. 

Estetica, constată formele artei, le explică, le cri- 
tică, dacă corespund, sai nu, cu scopul cătră care 
tinde societatea, cu ideile șcienţifice ale secolului, 
dar, nu trebue să propnie alte forme nouă. Actsta 
este treaba technicei, ear nu a filosofiei. Filosofii tre- 
bue numai să argte lipsurile artei, să arăte, de exem- 
plu, că s'a omis din artă un factor estetic, că, s'a 
exagerat rolul unui-a din factori în detrimentul al- 
tui-a,— rolul sentimentului religios, al sentimentului 
pentru natură, sail al ideilor filosofice ori șcienţifice, — 
dar, nu trebue să-și propue a îndrepta pe artişti; ei 
singuri trebue să găsâscă adevărata expresiune a artei. 

A constata faptele și legile estetice, considerând 
arta din diferite puncte de vedere,—a critica ori-ce 
tendinţă extravagantă a artei de a se depărta de a- 
devăr, a contraria simțirea nâstră, modificată de ideile 
şciențifice ale secolului în care trăim, eată, care este 
misiunea Oificii estetice. 

Formele artistice, de sigur, nu sânt identice cu 
formele severe elegante a sciinții. Estetica nu pote 
cere de la artă asemenea forme, cari ar slăbi plăcerea 
artistică, cari ar face pe artist să-şi încordeze mintea 
sa asupra ideilor şi formelor şciențifice, perdându-și 
astfel spontaneitatea sa.
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Hegel (|170—1881), deși a recunoscut adeveratul 
domenii al Esteticii, ma putuţ însă a-l străbate, fără 
ajutorul Metafisicii şi al Dialecticii. — Caţi Platond, 
acest filosof vede formele artei și ale literaturii prin 
prisma ideilor divine, urmărind astfel calea sdealismu- 
lui absolut objectiv. 

Hegel întradever consideră frumosul în natură 
ca o reflectare a frumuseții spiritului nostru, ca o q- 
pavență (Schein) a lumii ideilor, singura reală. 

Arta având de objectat ideile lui Platone, fru- 
mosul exprimat în artă nu este alt-ceva de cât ade- 
verul pe care ea "li exprimă, pe care "li vealisză. 

Acest, frumos,— infiltrat de ideea sa, pretutindinea 
în univers, și mai cu samă în spiritul omenesc,—apare 
în artă sub forma cea mai înaltă a ideii. 

Arta prin urmare, este realisarea ideii celei mai 
înalte, a ideii lui D-dei, manifestată pretutindinea 
sub forma frumuseţii. Pentru acest cuvânt, arta, ca- 
Și religia și filosofia, este un mijloc puternic de a ex- 
prima verităţile cele mai esenţiale ale spiritului. 

Schopenhauer, la rândul seu, deși observă mai 
bine de cât predecessorii săi rolul artei în șciință, de 
și observă din studiul artei ceea ce este sub-conşcient, 
impersonal în pornirile nostre, asemenând starea de 
emoţionalitate artistică cu nirwana budistă, cu tote a- 
cestea, nu să ocupă întrun mod special de Estetică. 
Considerând, după cum am art&tat în cartea | (loc citat), 
că ideile siint esenţa artei, sunt objectul de emoţiona- 
litate artistică, acest filosof, să opreșce înaintea idei- 
lor lui Platone,— objectul de sugestiune,— sau, cum 
dice el, objectul, ce hotărăşce starea ndstră de centem- 
plare, de nirwană. -
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Schopenhauer se mulțumeşce a ne areta, cu ocasia 
studiului său relativ la cunoșcința nostră despre lu- 
med ca vepresentave şi voință, principiele Esteticii sub 
forma sa critică, fără a se preocupa de direcţia bio- 
psihologică şi sociologică a filosofiei, aplicată la artă și 
la literatură. 

Neapărat complectarea Esteticii trebuia să să facă, 
de filosofia, care s'a desvoltat în urma filosofiei cri- 
tice, așa de bine explicată de Schopenhauer. Era re- 
servată acâstă missiune succesorilor acestui însemnat 
filosof: Havtmann, Herbavt ete. 

Pe cât şcii însă, starea Esteticii nu s'a îmbună- 
tățit cu mult nici astădi! Nu posedăm încă nici-o 
carte șcienţifică de Estetică, care să trateze cu metod şi 
cu sistem chestiele, cari stint la ordinea (lei și să ex- 
plice formele evolutive ale literaturii și a artei, pre- 
cum și tote fenomenile estetice. 

De sigur, arta și literatura nu posedă încă siste- 
mul seu filosofic! „In nici o ramură a şciinții filo- 
sofice, dicea în 1872, ilustrul filosof german Schasler, 
in Kvitische Geschichte dev Aestheti]; (p. 13), nu am pute 
găsi metode de investigațiuni și de expunere, așa de 
divergente și contradictorii, ca în Estetică. Pe de o 
parte, avem o fraseologie elegantă, fără fond și super- 
ficială; pe de alta, deşi să observă o profunditate in- 
“contestabila de erudiție şi o mare bogăţie de cuprins, 
întîlnim o terminologie filosofică, r&u aplicată, aseun- 
dend cugetările cele mai simple sub aparenţa unei şci- 
inţe abstracte. In fine, între aceste dou& metâde de 
investigaţiune, şi de expunere, există o a treia con- 
stituind, ca să dicem așa, trecerea dela una la alta 
compusă de eclectism....“
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DI. Julius  Mithalter în broșura sa: Riteel des 
Sehânen, (enigma frumosului), aperută de curind, ne 
spune chiar, că problema Esteticii va vemâne în tot- 
d6-una o enigmă! 

Scriitorul frances Veron, deplânge de asemenea sta- 
rea Esteticii. „11 7 a pas de science, dice el, gari cit 6/6 
plus que P' Esthetique livrte auz vâveries de netaphasiciens. 
Depuis Platon jusqu auz doctrines officielles de nos 
jou”s, on a fait de Part je ne sais guel amalgame de 
fantaisies quintessencies et de masteres transcendentau.r. 
qui trouvent leur expression supreme dans la conception 
absolue du beau ideal, prototpe îmmuable et divin des 
choses reelles 1).& 

Neapărat, drumul nou al Esteticii, arătat de spi- 
ritul şcienţific al veacului nostru nu este străbătut în 
tote părțile lui: cu tote acestea,— ori-ce s'ar spune,— 
zărim deja 6re-care lumină în giurul problemii reîn- 
noite a Esteticii. Mulţi scriitori eminenți s& întrec 
unii pe alții spre a străbate mai în tâte direcţiile a- 
deveratul domenii a acestei părţi a filosofiei. 

Partea bio-psichologică a Esteticii, bazată pe stu- 
diul vieții fisico-psichice, datoreşce mult lui Spencer, Baiu, 
Grant Allen, James Sully, Kivchmann (1801-1884), 
Iumndt, Helmholtz, Fechner ;— partea sociologică este 
studiată puţin de Taine, Guwyau, Prudhon, Pilo, Gosse, 
Letourneau, Seaille, Souriau Avtat, Tarde etc. 

Estetica, neapărat, dela Sehopenhaaer şi Herbart 
a făcut un pas mai nainte, căci a înlocuit metâda tvans- 
cendentală cu metâda objectiră pentru a evita astfel em- 
pirismul, sai formalismul abstract.—In loc de a pleca 
1) TEsthătigue, Paris 1878, Introduction, p. 5.
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de ja ipotese, de la principii, ea plecă, caşi fisica, şi fi- 
siologia, de la fapte. 

Objectul ei numai este o abstracțiune metafisică, 
înbrăcată de nișce forme determinate de numene, dar 
vieţa n6stră sufletescă, manifestată de motivele nostre 
estetice și de tendințele nostre de a le concretisa în 
artă și a-le comunica altor'a. 

Punctul seu de plecare, pe de.altă parte, numai 
este frumosul,— confundat adesse-ori cu D-deu, cu bi- 
nele și cu adevărul,— dar, arta şi literatura, în care 
se oglindesc sentimentele și tote fenomenile estetice, de- 
terminate de trebuința superidră a desvoltării vitale, — 
de trebuința de a cheltui excedentul vital, sau prisosul 
forțelor n6stre psichice. 

— = E pi m —



Naţiunile fuulamentale ale Bsteticit contenporane 
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"rr



o a 
onrazaă ȘI EVOLUȚIELE ARTEI 

Formele principale ale artsi şi literaturii 

I. 

ARTA PRIMITIVĂ 
IDEE DESPRE INCEPUTUL ARTEI 

1. Forma fisiologică, reflexă a artei. 

Cele d'ântâi porniri artistice la animalele de diferite 
specii. 

Chestia începutului artei trebue să servâscă de 
bază, cercetărilor nâstre. Numai asistând, int'adevăr, 
la naşcerea artei vom pute să ne facem o idee lămu- 
rită de acâstă manifestare înaltă a, activităţii n6stre 
vitale, care trebue să servâscă de bază la soluția che- 
stiunilor principale de estetică. Dacă nu Șcim, cum 
sa născut arta, nu putem șci ce este ea și prin ur- 
mare, nici nu putem să ne dăm sama, de starea sensi- 
bilităţii nâstre în momentul în care sântemî împinși de 
trebuința desvoltării nostre din punct de vedere este- 
tic, nici de cei d'ântăi factori estetici, cari s& asociâză 
pentru a forma în noi sentimentul esteţie şi a deter- 
mina o operă de artă. 

Dar, pe cât acâstă chestiune este importantă, pe 
atât este grea.— Cum am put& dobândi noi o idee de 

13
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începutul artei ? Cum putem asista la nașcerea artei? 
Acâstă chestiune pare a fi insolubilă! 

Unii ai susținut, că arta este de origină divină, 
că, este causată de geniurile artistice, cari priimesc 
inspirație de sus,— alţii, că este condiţionată de me- 
diul fisic, alţii în fine, de mediul social, în epocile de 
civilisație a omenirii. 

Nu discut nici una din aceste ipotese, pentru mo- 
tivul că nu convin metodei ce am adoptat. In loc 
de a pleca de la ipotese este mai bine a pleca de la 
fapte!). 

După spiritul filosofiei lui Charles Daracin (1809— 
1853, Descent of man), arta fiind expresiunea cea 
mai înaltă a activităţii vitale și în special a trebu- 
inții perpetuării şi desvoltării speciei, a iubirii în fine, 
ce imortaliseză lumea, cele d'ântâi urme ale artei sânt 
determinate de organismele animalelor inferiâre nout. 
Originea artei, o găsim, după ilustrul naturalist, în 
tendința complectării sexurilor prin iubire! Ciripitul 
paserilor, cântecul în fine al privighitorului, prin care 
'și chiamă soţia sa, este începulul musicii. Se pare, că 
frumosul este simţit nu numai de om, dar și de ani- 
malele din cari să cobâră. Animalele să însoțesc după 
frumuseţea ce o simt și 'și fac culcușul lor, une-ori în- 
imun mod artistic, ca rândunica şi alte paseri ce “și 
împodobese cuibul lor. 

Acestă concepţie a originei fisice a artei deschide 
un câmp vast cercetărilor șeiențifice! Gustul estetic al 
animalelor inferidre, emoţiele estetice organice, in- 
conșciente, produse de influența aerului, a luminii, a 

  

1) Vedi mai sus pag. 188—189.
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căldurii, a alimentaţiei, în fine, studiul artei la fie- 
care specie de animale: mimica imitativă la măi- 
muţe, îmitafia vocală la papagali, jocul mașcelor şi a 
altor insecte, așa de bine descris de cătră Bernardin 
de Saint-Pierre—eată atâtea chestii, cari preocupă pe 
naturaliști mai cu samă de la Darwin! 

Aceste chestii, neapărat, relative la arța animale- 
lov sint importante, căci ne arată din depărtare me- 
diul fisic ca factor important al artei și aruncă oare- 
care lumină asupra bazei ei fisiologice 1). 

Dar, de o cam dată, şi pentru a cauta începutu- 
rile artei nu m& opresc mult, în acestă parte a Este- 
ticei darwiniene.-—Las acest studiu pe sama natura- 
liștilor, ca să ne convingă mai ântâi, dacă, într'ade- 
ver, pornirile animale, determinate de trebuinţele lor 
instinctive, a conservării îndividuale și a speciei in- 
sușesc cu adevărat caracterul estetic. 

Să căutăm mai bine începuturile artei la om, căci 
numai el, în urma satisfacerii trebuinţelor sale, pote 
dispune de un prisos de energie vitală, care determi- 
nă jocul armonic al organelor în scop artistic. Cele 
alte animale cheltuesc mai intrega lor putere numai 
în scopul conservării individuale și a perpetuării ra- 
sii lor, și când dispun de un excedent de forţă, unele 
"lu întrebuințâză repetând întrun mod inconșcient vo- 
cea, saii gesturile 6menilor, cari i nutresc, precum fac 
măimuțele și papagalii,. ear, altele “lu întrebuinţăză în 
mișcări, ce imiteză pe acele făcute în scopul conser-" 
vării lor.—Pisica în jocul su cu mincea imiteză acţi- 
unea de a prinde șorecii, cânii imiteză mișcările ce 
le fac la vânat, sau în lupta dintre ei ete. | 

1) Vedi mai departe: factorii primitivi ai artei. — Baza fisiolo- gică a artei,
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2. Arta preistorieă. 

Pentru a nu ne depărta mult de direcția natu- 
ralistă în cercetările originei artei, să plecăm din tim- 
purile cele mai depărtate, — dacă să pote, chiar din 
momentul atât de prețuit de Darwin: al coboririi o- 
mului din măimuţă! 

Arta, neaperat, a început a se afirma odată cu 
omul, din timpurile cele mai primitive preistorice, a- 
tunci, când nu exista istorie: nici instituţii, nici 
legi.—Civilisaţia a favorisat numai desvoltarea artei, 
deja începută. 

Dar, avem noi documente, —urme de începutul ar- 
tei la poprele primitive, preistorice ? —Cum să cun6ş- 
cem primele încercări artistice, ale omului primitiv ? 
Cum ?---Nașcerea artei odată cu omul, nu este și ea 
o ipotesă ? 

Acestă ipotesă tu tâte acestea, este suggerată și 
verificată de. fapte, adecă naşce din observare ŞI s6 
confirmă tot prin observare. -— Ceea ce ne suggerâză 
acestă ipotesă sânt urmele de existență ale omului 
primitiv chiar din verstea pefrii, cari constitaă pune- 
tul de plecare al șciinții preistorice. 

Avem într'adever, un material forte bogat de arta 
preistorică, descoperit în straturile pămîntului; —mate- 
rial care legitimâză organisarea a două șciinţe noi: 
Paleontologia şi Archeologia.— Aceste două şciinţe pot 
respunde cu succes la chestiunea nâstră, dovedindu-ne 
pornirea primitivă a omului pentru înfrumusețarea sa, 
a locuinţii sale, a instrumentelor de luptă, de lucru, 
in fine, a înfrumusețării locuinţii sale vecinice, desti-
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nată rămășițelor sale pământeșci după ritualul de în- 
mormântare !) a fie-cărui popor. 

Gustul de înfrumusețare al strămoșilor noștrii din 
vârstea petrii este probat prin sculele lucrate, aflate 
la gâtul și la mânile scheletelor, precum: inele de 
pâtră, braţelete și prin tot felul de objecte şi instru- 
mente, cari probeză începuturile sculpturii și ale mu- 
sicii, precum : fluere, bastâne de ale șefilor triburilor 
(bâton de commandement), pumnale, capete de animale 
și de Gmeni, sculptate şi gravate ete. ”), 

In ceea ce priveșce începuturile architecturii a- 
vem monumentele megalitice din Irlanda, din Portuga- 
lia, Peru, Britania mare etc. 3). 

Dar, nu numai Puleontologia şi Areheologia ne 
dai idee de începutul artei ; trebue să ținem samă și 
de cercetările Etnografiei şi ale Sociologiei. 

Aceste şciinţe, ocupânduse cu viţa poporelor, a 
societăților de la începutul lor, cu vița popârelor săl- 
batice, ne fac cunoscut şi tendinţele primitive artistice. 

Sălbaticul de astădi este, neapărat, tipul omului 
primitiv,— omul preistoric modern — și aceste şciințe 
au adunat un material forte preţios pentru a ne face 
o idee seri6să despre artă la începutul ei. 

Primele descoperiri, primele fapte, cari ne călău- 
zesc în acestă materie, sânt lucrările manuale ale o- 
mului primitiv, făcute cu scop de a se impodobi * şi 
alte lucrări create de el pentru a petrece,— sânt în 

  

1) E. Cartailhac. La France prehistorique, Paris 1896. 2) Marquis de Nardaillac. — Moenss et monuments de peuples prehistoriques. Paris. 1888. 
3) Cunoseute în Archiologie sub numele de tumuli (măguri), dol- meni, cromlechi şi menhiruri,
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fine, operile de artă, clasificate și aședate înt'o ordi- 
ne sistematică în musee şi biblioteci, după cum sânt 
aședate animalele și plantele în museele zoologice și 
în institutele de botanică !). 

In privinţa lucrărilor de înfrumusețare, sau îm- 
podobire, s6 scie, că sălbaticii își zugrăvesc și sculp- 
teză, corpul lor, își roșese pielea, și își desemneză pe 
corp fel de fel de eroglite, își spintecă buzele, îşi fac 
boxte prin nas și urechi, pentru a-și atârna bijutării, 
ca să pară mai frumoşi! 

Infrumuseţarea, neapărat, depinde de modă, de o- 
biceiul fie cărui trib!— Australienii înainte de a merge 
la joc își trag pe picidre și pe piept linii roșii și albe, 
cari se combin între ele, în ore-cari forme. Mamelu- 
ci, pe de altă parte, dau pe obraz şi pe tot corpul 
cu un fel de pomadă roșie; Fuegianii fac pe obrazul 
lor nișce desemnuri cu culori albe, negre și roșii; 
Mongoloidii (de la Malacca din Indo-China) îşi văp- 
sesc chiar dinţii cu negru.— Asupra acestui din urmă 
fapt ni să povesteșce, că un servitor al regelui din 
Cochinchina vorbea cu dispreț de femeia ambasadoru- 
lui englez (1821), fiind că avea dinţii albi, ca acei 
ai cânelui. 

In Birmania, populaţia fiind mai civilisată, are 
o idee mai deosibită de frumos; femeile cred, că să 
fac mai frumâse, dacă'și pun pudră pe obraz şi dacă 
Și văpsesc umerii obrazului, buzele și unghiile cu roșu. 

Din aceste mode de înfrumusețări, cari ne par 
curidse, se păstrâză câte-va chiar la poporele euro- 
pene, ca o moștenire a trecutului lor sălbatic. Dacă 

  

1) Ernst Gosse,. Die Anfânge der Kunst, 1894.
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nu ne bortelim obrazul ca Eschimoșii, pentru a. in- 
troduce o pâtră scumpă, ne bortelim urechile, în fine, 
ne înfrumuseţăm în fe] de fel de chipuri ! 

Ast-fel, sălbaticii au și ei un fel de gust de în- 
Jrumusețave ! Acei, cari aă călătorit în Africa, s'au 
minunat de pieptănăturile de tot felul ale femeilor. 
Punând pintre păr, fel de fel de plăci, de diademe, 
femeile peptănându-se, ridic părul împletit așa de sus, 
în cât pieptenătura lor samănă cu o cască de jandarm, 
sai cu ori ce fel de construcţiune complicată. Ope- 
veta comică, numită: „icado“, ne face să vedem 
modeluri de asemenea peptănătură, chiar și la bărbaţi! 

Dar, gustul artistic nu sa manitestat la început 
numai prin dorul de înfrumusețare. Sălbaticul iubeșee 
jocul și musica vocală și inst umentală, în fine, să pote 
constata la ei chiar dre care gust pentru artele deco- 
ratice, grafice şi plastice : pentru pictură și sculptură, — 
astfel că, aptitudinea estetică este îndscută în om; ea 
nu începe odată cu desvoltarea intelectuală și morală, 

3. Artele la sălbatici, 

Piima artă, cea mai inferioară, care s'a desvol- 
tat la sălbatici a fost jocul, ca o expresiune a mișcă- 
rilor determinate de prisosul de putere, ce trebuia chel- 
tuit, de trebuinţa mișcării fisice, cerută de emoţiile 
sufletului, în fine, de mulțumirea, sufletescă, în urma 
isbindii lor la vînătâre. , 

Danţul vîndtâvii este cea Wântâiti formă a artii. 
Acest fel de joc se reduce de ordinar la imitarea Miș- 
cărilor animalului, urmărit la vinat: a ursului, a tau- 
rului ete. Vinatul fiind ocupaţia de căpetenie a lor,
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înainte de a merge la vinat, să apucai să joce imi- 
tând mișcările animalelor, pe cari voia să le prindă. 
Australienii imită mișcările cangurului, Kamtehagalii, 
pe acele ale ursului etc. 

Resbelul, fiind o alt fel de vînătre, în care omul 
servesce de vinat omului, își are și el jocurile lui, 
care-l preced, sai "| urmeză.!)— Aceste jocuri sunt în- 
soțite de cântece, sai de musică și imită mişcările 
luptei. Călătorii, cari ai asistat la jocurile lor, ai 
fost tare impresionați, vedându-i cum j6că învirtind 
în mânele lor armele, cum în sfirșit, lovesc pe un îna- 
mic închipuit. La aceste jocuri nu iâi parte femeile, 
de re ce aceste jocuri nu sînt de cât nişce exerci- 
ţii de resbel; dar, de îndată ce femeele itu parte la 
joc, jocul îşi schimbă caracterul, devine cu totul erotic, 
pasionat, indecent, să asamână pănă la un 6re care 
punct cu baleturile de la operă, dar de loc cu jocu- 
rile din sal6nele societăților civilisate. Există, de a- 
semenea, la sălbatici și jocuri religidse, jocuri de se- 
ceriș, de culesul viilor etc. Sălbaticii a imitat chiar 
şi mișcarea astrelor în principalele șcene ale legende- 
lor casnice. Şi astfel, danțul acest'a spontaneii este o- 
rigina danfului ritmic, cadențat, ce s'a observat pe 
şcena teatrului grec și modern. | 

Sălbaticii au de asemenea musica lor.—Ei imită, 
sau reproduc modulaţiile infinamente variate ale țipe- 
tului și ale vocii. Este cunoscut, că ori ce impresiune 
tare simțită, mai cu samă de omul primitiv, se expri- 
mă în afară prin mişcări reflexe, prin contracţiuni 
musculare ; prin contracţiile mușchilor larinxului, într'- 

1) Dr, Letourneau. La Sociologie Paris, 1894.
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adever, omul primitiv scote nișce sunete, pe cari le 
moduleză în conformitate cu simțirea sa. Acest lucru 
explică, că musica are aceași origină ca-și limbagiul.— 
Musica vocală nu este de cât o urmare a articulaţii 
lor n6stre.— Sălbaticii cântă peste tot locul! Eschi- 
moșii din America de Nord, Polinesienii, Indo-Chi- 
nejii, Australienii cântă cu toţii melodii și arii cari 
amintesc câte o dată faptele strămoșeșci, — biruinţele 
deilor şi ale eroilor. | 

Cook, în Histoire univ. des voyages (vol. IX) ne 
spune, că în noua Zelandă, la Taiti, să cântă în a- 
rii tradițiile strămoșeşci, creația universului polynesi- 
an etc. 

Ast-fel, dacă origina jocului este un reflex al bu- 
curiei, origina musicii este zipetul spontaneii al bucuriei, 
sau a durerii, a iubirii, sai a mâniei! 

Dar, dacă nu putem contesta, că musica vocală 
este o desvoltare a țipetului, nu putem contesta, de 
asemenea, că musica instrumentală este o modificare 
a huetului.--De îndată ce omul a simțit plăcere de a 
audi Gre-cari huete, a simţit și plăcerea de a le re- 
produce înventând mai ântâi un fel de tobă, care 
era un fel de cilindru, pe care era întinsă o piele de 
animal. Călătorii au observat la toți sălbaticii un a- 
semenea instrument, din care a derivat alte instru- 
mente, precum placa metalică ori de lemn, saii toca, 
cu care cei credincioși chema la templu lumea spre 
a face rugăciuni. . 

După tobă, care producea sunete aprâpe musi- 
cale și serveau a însemna cadența în jocuri, sal- 
baticii, au inventat diferite alte instrumente musicale—
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precum : flerul, cornul, flautul, trompeta. In Asia 
găsim chiar instrumente cu coarde precum lira, harfa, 
mândolina etc., cari s'au adoptat mai târdiă de E- 
gipteni. 

Nu insit mai mult asupra acestui punct '—Omul 
a cântat, a făcut musică, de îndată ce a simțit. tre- 
buința de a'şi exprima bucuria, sau tristeția sa. Mu- 
sica a fost țipetul de mulţumire și de suferință ! Pre- 
tutindenea musica a existat sub forma cor&spundă- 
tore cu desvoltarea raselor. Sălbaticii sânt entusias- 
mați de musică mai mult de cât diletanţii societăţi- 
lor Europene. Se dice că Eschimoşii 1) când ascultă mu- 
sica simt o mare plăcere, întind gâtul, și dai perul 
de la ureche într'o parte pentru ca să nu peardă o 
singură notă (2). Există chiar rase de sălbatici, cari 
pentru musică uită să mai bee, sau să mai mănânce,— 
cari simt o plăcere exaltată cădând chiar într'o sta- 
re aprope epileptică ! 

In ceea ce priveşce artele grafice şi plastice, să 
pote constata, deasemenea, urme de formele lor pri- 
mitive la poporele sălbatice. Cu cât omul s'a desfăcut. 
de animalitate, cu atât a simțit trebuința de a sim- 
bolisa în afară imaginile lor mentali, prin linii și co- 
lori, în fine, prin forme materiale de tot felul săpate: 
in piatră, în bronz, în aramă ete. 

In ţările sălbatice și mai cu samă în Polinesia 
sa găsit diferite statui vechi de o mărime considera- 
bilă, r&mase de la strămoșii Polinesilor de astădi. A- 
cest gen de statuar ne aminteșce arta Egiptenilor sub 

  

1) Locuitori de pe lângă fluviul Mackensia. 
2) Parry. Hist. Univ, de voy. vol. XL, 459.
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o formă, neapârat, cu totul inferidră. Dar sculptura, 
care s'a practicat mai mult a fost cea decorativă lucra- 
tă în lemn, și care s& reducea mai cu samă la com- 
binarea geometrică a linielor. Reproducerile în relief 
a Omenilor și a animalelor sânt forte rari. Sălbaticii 
nu practicau de cât sculptura mică de ornamentaţi- 
une, fără eleganţă și exactitate. Numai popârele ori- 
entale: Indienii, Asirienii, Egiptenii aă adus sculptura 
la 6re care grad de perfecţiune. S'a aflat la aceste 
popore statui colosale ce representau divinităţi, vase 
ornate cu desemnuri, statuete etc. 1) 

In fine, pentru arta desemnului precum şi pentru 
pictură, Gmenii primitivi, au avut un 6re care gust,-— 
de-şi cu mult mai inferior. După cum am vă&dut, săl-: 
baticii, iubesc coloritul, boesc tot ce produc, în fine 
iubesc a orna lucrurile, pănă chiar figura şi corpul 
lor cu fel de fel de chipuri şi de representări. S'a 
descoperit în straturile pământului arme lucrate în os, 
și alte obiecte cu tel de fel de desemnuri, representând 
ceva din visța sălbaticilor, precum: prinderea balene- 
lor, vinatul urmărind animalele etc. 

Nu uit încă a spune, că arta, sub forma acâsta. 
primitivă, inconșcientă, ca manifestare a unei aptitu- 
dini naturale și înăscute, există și la începutul tim- 
purilor istorice. Ce sânt, într'adever, legendele, des- 
cripțiile imnurile făcute în ondrea devinităţilor la 
poporele orientale, de cât expresiunea. simţirii primi- 
tive, spontanee a omului? „Aceste manifestări ale vie- 
ţii primitive a omului sînt, de sigur, expresiunea e- 

1) Vedi mai departe: Simbolismul la Egipteni.
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moţiilor provocate de frica 6menilor de puterile supra- 
naturale. In ignoranţa sa, în intunericul conşciinții 
sale, omul, chema în ajutorul săi divinităţile, ca să-l 
scape de demonii închipuiţi ! S& scie, că imnurile ve- 
dice, descripţiile, legendele, dramele celeste ajung cu 
timpul în literatura celor vechi a se transforma în 
poeme epice, 

4. Caracterul artei primitive.— Formularea problemii 
estetice a originii artelor. 

Din cele ce am stabilit până acum putem înţe- 
lege, că avta este un fenomen al evoluției ; ea nașce 

„din jocul neinteresat al organelor odată cu omul, ca 
un fenomen natural determinat de disposițiile orga- 
nilor ndstre și manifestat prin mişcările şi actele o- 
meneşci. | 

Omul înainte de ori-ce civilisaţie, are deja o artă, 
care s& manifestă prin confecţionarea decorativelor, 
prin desemnuri de tot felul, șcie, pe de altă parte, a 
juca, a cânta, deși sub o formă cu totul rudimentară. 

Arta, sub acâstă formă primitivă este, neapărat, 
cu totul spontanee și împersonală, căci manifestă sen- 
timentele colective ale rasei și nu s& pote atribui nici 
unui artist, sau poet.—Ea este na/ională, socială. 

Pe de altă parte, aptitudinea artistică nu se pote 
atribui unei facultăți anume determinate, -- cugetării 
de cx.,—așa cum s'a atribuit într'un mod general fără 
nici-o bază de unii filosofi.— Arta nu exprimă, mai cu 
samă la începutul ei, cugetarea cu ideile ei. Ea nașce 
inaintea cugetării. Omul nu caută mai ântâi să-și dee 
samă de lumea în care trăeşce, dar de impresiunile 
sale, de plăcerile ochilor și a urechilor.
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Este o greșală prin urmare de a se dice, că arta 
întrun mod general este expresiunea ideilor nstre.. 
Dacă ar fi adevărat acâstă ipotesă, apoi 6menii pri- 
mitivi,—fiind mai apropiaţi de lumea ideală de cât cei 
civilisaţi, cari au moștenit apucăturile strămoșilor,—ear 
nu ideile divine,—ax reproduce mai cu exactitate ti- 
purile despre cari ne vorbeșce Platone, că le-a, cunos- 
cut într'o lume anteridră. Arta sălbaticilor ar trebui 
să fie mai perfectă de cât tote artele, să servâscă. 
chiar de model modevnilor. Dar am vădut, că desco- 
perirele făcute de șciinţă sunt contrarii acestei ipo- 
tese.— Regele animalelor și al lumii la început nu este 
un D-zeu cădut, cum spune legenda, dar un animal, 

care s€ mișcă după impresiile, ce lumea face asupra sa.. 

Dar, cum putem acum explica arta ca un feno- 
men al evoluției 2 Cari sânt anume factorii săi subjectivi 
şi objectivi, ce să asocieză, sau să combin pentru a. 
reflecta în afară starea nostră, de emoţionalitate ? Ori-. 
gina artei este ea lumea materială, saii constituţia 
nostră psihologică și în specie, prisosul de energie ner- 
vosă, care descârcându-se în nervi și în muschi și 
producînd o sguduire nervâsă să transformă în acţi- 
uni reflexe motrice? Mișcarea acesta nervâsă este ea 
provocată de lumea din afară, sau de 6re-cari impul- 
siuni interne, de jocul organelor nervâse, sai de aso-- 
ciaţia, or de jocul facultăţilor n6stre sufleteşei ? 

Fată problema estetică, relativă la origina artei, 

care are nevoe spre a priimi o soluție nu numai de 
datele Paleontologiei, Archeologiei, Etnografiei și So- 
ciologiei, dar mai cu seamă de Fisiologie și Psi-- 
hologie.
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Dar aici, in acâstă parte a Esteticii, ocupându-ne 
și cu evoluţiele artei, reservăm soluția acestei însem- 
nate chestii, după acest studi „—la partea din urmă a 
acestei scrieri întitulată: /nducpiile welative la proble- 
mele Listeticii contemporane, 

————— ih... . 
 



II. 

Arta şi literatura simbolică, 

1. Caracterul simbolismului în arta şi literatura 
popârelor orientale!). 

Dacă arta nu nașce de odată sub forma sa per- 
fectă, dar sub o formă cu totul imperfectă, supuin- 
du-se legii comune a evoluţiei, cari sânt formele evo- 
lutive a activităţii artistice a tuturor poporelor în 
decursul vremii ? | 

Aruncând o privire asupra mișcării şi direcţiei 
artistice, constatăm, că există atâtea forme artistice și 
literare, câte sânt și aptitudinile artistice, ce să des- 
v6ltă cu încetul la diferite popâre. 

Cea d'ânt&i formă, ce întîlnim în urma, epocii pre- 
istorice este forma simbolică. 

Cave este caracterul acestei forme ? 
Acestă formă are un caracter enigmatic și mis- 

Zerios, — de 6re ce ea, prin operile sale, nu exprimă 
ceva determinat ce sar put6 găsi în natură, dar un 
ce închipuit  (simbolisat), nedefinit, neînţăles. Sub a- 
câstă formă, arta, nu este reflexă,—un resultat al MiȘ- 

  

1) Acest studia s'a publicat în Convorbirile literare an. XXVIII (1894) p. 412.



208 

cării sistemului nervos, provocată de excitufiea unui 
lucru, sau a unei ființe reale,—dar, resultatul uneiimpul- 
siuni interne, unei imagini, care mişcând aparatul nos- 
tru psichologic și transformându-se în un sentiment să 
exprimă în afară prin ceva, ce nu cor&spunde cu ni- 
mic real. 

Objectul de expresiune al artei simbolice, întu'a- 
dever, deși este sensibil, nu corespunde cu nimic real. 

AT tistul prin formele sale simbolice voeșce a exprima 
În afară ceva ce simte, fără să vadă, ceva de care 
ise teme, ce înspiră admirare, dar de care nu 'și dă 
„samă,-—voesce, cu alte cuvinte, a-și exprima sentimen- 
tul, sau iubirea sa de divinitate! 

Inaintea spectacolului măreț a naturii, cu feno- 
menile sale diverse, omul, desfăcându-se de trebuinţele 
sale fisice, începe a'şi da samă de inferiovitatea, sa faţă - 
cu universul și concepe puteri supranaturale, care-i 
emoționeză și "li face a exprima în afară prin opere 
de artă această admirare, această frică. 

Simbolisnul este cel mai vechiă sistem artistic 
și literar; el s'a născut din trebuinţa omului de a-și 
vepresenta prin imagini sensibile sentimentul înterior 
pentru o putere universală, necunoscută, 

Acest sistem putem să-lă studiem mai ântâi în 
poesia şi arta orientală, manifestată prin monumentele 
de tot felul prin cari popârele orientale ai căutat 
să exprime starea lor de religiositate. Pretutindinea, la 
popârele orientale : la Indieni, la Perși, la Pyipteni, 
Eorei, Asirieni, Babioloneni etc, nimic nu este repre- 
sentat în monumentele lor artistice, afară de concepțiu- 
nea necunoscutului.
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Principiul artei, la aceste popâre, este divinitatea, 
manifestată prin diferitele forme artistice, create pen- 
tru a ne o închipui. 

Arta, sub aceste forme, cași sub forma primiti- 
vă, determinată de instinct, este inconşcientă și împer- 
sonală. În jocul său, artistul, de Ia, început să uită, se 
perde în conceptele sale, confundânăd imaginea, simbo- 
lul cu objectul de artă,—cu lucrul pe care-l representă, 
adecă cu divinităţile. Așa, templele, monumentele, 
statuele poesiele sânt pentru Orientali nişte lucruri 
sfinte, sai niște persâne active, cu voința lor proprie, 
cari amenință pe om, "li pedepseșce, sai "lu vesplăte- 
șce după meritele sale. 

In acestă fasă a artei la Orientali, se pare, că 
nu este omul, care crează operile de artă, dar o pu- 
tere invisibilă, care însufleţeşce operile artistice cu 
formele sale divine, neperitâre. Arta fiind în totul 
impersonală, neatîrnând de silinţa ce-și dă artistul, 
s'a credut, că origina acestei forme este înspirația di- 
vind, care crează lucrurile de artă, după cum a creat 
lumea întregă. | 

2. Sistemul artei şi al literaturii simbolice. 
Simbolismul este forma niistică a artei, care nu 

caută principiul seu în natura nâstră, dar în pute- 
vea universală a vieţii,în unitatea universală,— ce în- 
vâlue totul : materia şi sufletul, binele şi răul, — uni- 
tate, la care să reducea D-deul Orientalilor. 

Acestă formă simbolică a artei, —maânifestare in- 
conșcientă a unei aptitudini naturale, este determinată, 
neaperat, mai mult de emoția, provocată de frica Gme- 
nilor de puterile supra-naturale. În neșciinţa sa, 0- 

14



210 

mul, chiamă în ajutor divinităţile, le onoreză prin mo- 

numente și statui, pentru ca să fie nemuritor, ca să 

trăescă în veci împreună cu deitățile,— să nu fie ni- 

micit de demoni! 

| Orientalii, afară de Evrei, n'a o idee precisă de 

divinitate. Totul este D-qeu, şi ast-fel, tot ce pâte 

primi 0 formă, tot ce pote simbolisa unitatea univeisală 

este ceva D-deesc! 

Panteismul idealist însufleţeşce, de sigur, arta la 

Orientali. D-deu este unitatea imobilă,— care învelue 

totul,— care este coprinsă în tote lucrurile, dar, care 

s& distinge de ori ce lucru. EI este în tâte lucru- 

rile, fără a fi în nici unul. Acâstă idee de a vede pe 

D-deu în tote lucrurile, constitue sufletul artei. Arta 

prin formele sale. arstându-ne pe D-deu ne înalță 

până la el. 

Scopul, prin urmare, al artei era dea ne înălța 

în regiunile sablimaului, de a ne face prin simbâle să 

zărim pe D-deu! 

3. Simbolismul la Iudieni. 

Indienii plecă de la fiinţa universală, represen- 
tată ca imanentă în tote lucrurile și care să desvâltă 
prin divinităţile de tot felul. Acești dei n'ai, neap&- 
vat, o existență hotărită,—de 6re-ce st perd în Bra- 
'hama, singurul, care spiritualisâză, diviniseză tâte lu- 
crurile,— care dă vieţă, lumină, inteligenţă, — care e- 
moţion6dă în fine, sufletul poetului şi al artistului, 

Eată cum, în Bagatad-Gita, D-deusă revelă lui 
Krișna și spune ce este el: „Să șcii că eu sânt ori- 
fina acestui univers... In afară de mine nu există ni- 
mic mai superior. T6tă acestă vastă colecţiune de
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fiinţe s& ţine de mine, după cum un șir de mărgări- 
tare s€ ţin de firul ce le unesc. Sânt vaporul in apă, 
lumina în sâre și în lună, cuvântul mistic în sfintele 
scripturi; sfint în om puterea bărbătescă, dulcele par- 
tun în pâmânt, strălucirea flacării, vi&ţa în tâte fiin- 
țele, contemplarea în acei ce trăesc retrași de lume. 
In ființele vieţuitâre sânt forţa vitală, în înțelept, în- 
țelepciunea, în Omenii iluștrii, gloria. Astfel, tote fi- 
inţele adeverate visibile şi invisibile s& țin de mine ; | 
dar, nu sânt ei în ele, ci ele sunt în mine.  Uni-. 
versul este uimit de atributele mele și să m& cunoşcă. 
bine că en sânt imutabile. 

Ei bine, acâstă idee a divinității, care captiva 
pe Indieni, captivedă și pe artiști și pe poeți! Ab- 
sorhbiţi în ființa supremă, prin adjutorul nirucanii, —care 
nu era decât un fel de contemplare mistică,—poeţii, 
fac imnuri în onârea divinității şi artiștii vepresentă 
prin forme sensibile atributele esenţiale ale lui D-deu, 
cari s& revelă pretutindinea simțurilor în natură. 

Dar, ori-cât de lămnrite ar fi formele sensibile, 
ori cât sar deosibi ele de ceea ce este divin, poetul 
și artistul, absorbindu-se în ființa supremă prin con- 
templare, nu exprim de cât ceea ce este divin, ceea 
ce este sfânt. 

Este o greșală de a se crede, că operile de artă 
ale Indienilor nu sfint considerate ca, lucrari sfinte. 
Se pote, întv'adevăr, deosibi operile de artă ale Indie- 
nilor, de cărţile sfinte ale Occidentalilor din causa formii 
lor, dar, de către Indieni ai fost considerate tot ca 
sfinte. 

Acestă tendinţă mistică a poeţilor de a se identifica 
cu D-deu, şi cu ei, de a identifica mulțimea este origina 
epopeii, care exprimă sentimentele mistice ale poporului.
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S& şcie, că opera epică este Biblia unui popor; 

ori-ce națiune mare are o asemenea carte poetică, cu 

adevărat națională, care exprimă geniul stu. Din a- 

cest punct de vedere, aceste monumente nu sfint de 

cât expresiunea sentimentelor unei naţiuni. 

Un singur lucru numai trebue observat. — "te Bi- 

bliile n'au forma poetică a epopeii Indienilor: a Ra- 
mayanii şi Mahabaratii. Poemele Indienilor să pre- 

sintă cu un caracter deosibit: sînt religiâse, sfinte şi 

în acala'ş timp ai forma poetică. 

Nu este tot astiel cu cele alte scrieri religi6se, 

biblice. Unele au caracterul religios, dar n'a forma 

unei opere de artă,— altele, aii forma unei opere de 

artă, dar nau caracterul sfânt religos. 

Astfel, vechiul testament conține câte-va povești 

epice, amestecate cu bucăţi poetice, dar nu formăză un 

tot artistic. De asemenea, Koranul Musulmanilor are 

caracterul religios sfânt, dar nu artistic. 

In fine, Grecii n'au o biblie poetică, religiosă. 

Iliada şi Odiseea lui Omer, n'aă un caracter pur reli- 

gios, ca Ramagyana și AMahabarata. 

Trebue să observ âncă, că poesia Indienilor se 

deosibeşce forte mult de poesia şi de sentimentul ro- 

mantic al Occidentalilor.  Poesia Occidentalilor, deși 

ne uneșce cu natura prin simpatie, totuși, în acestă 

poesie, sufletul este nai nelinișcit, mai puţin liber, căci 

este turburat de pasiuni, de dorinţe şi aspiraţiuni. 

Cânturile populare, de ex., ale poporului Român, tur- 

burat necontenit, ne fac să vedem pe Român sus- 

ceptibil, iritabil, amărit, ocupat de sine. 

Nu să observă acel'aș lucru în poesia Indienilor.-—
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Aci, sufletul poetului, identificat în închipuirea sa cu 
natura lui D-deu, cu sufletul universului, se simte, în 
acestă, stare de extas, de uimire, cu totul fericit.— Per- 
dut cu desevârșire în ființa divină nu mai sufere ni- 
mic, nu mai este inspirat de nimic,—nu mai este ispi- 
tit de nici o pasiune și să lasă să fie condus de in- 
spirația sa ! 

Dar, cea ce ne face să credem, că operile arti- 
stice ale Indienilor,— deşi mai deosibite, mai clare prin 
forma lor,—să confundă cu cea ce este divin sânt și 
monumentele avehitecturali, cari erai considerate tot 
ca divine. Observăm, într'adevăr, în privinţa archi- 
tecturii, că Indienii exprimau cultul lor prin monu- 
mente gigantice de tot felul precum erau: colânele de 
petră masivă, râdicate în formă de turnuri şi de pira- 
midi, -mai largi la bază de cât la virf. — Aceste M0- 
numente architecturali nu simbolisâză, într'adever, alt- 
ceva, de cât memoria divină,— căci evaii considerate ca 
objecte de venerațiune. Cea mai mare parte din co- 
lOne erai săpate în ântru pentru a se așeţa statui şi 
imagini divine. 

Trebue observat însă, că architectura subterană a 
luat la Indieni o desvoltare mai puțin însemnată din 
causă, că Indienii ardea morţii, sai lăsau cadavrele 
să putregescă pe pământ. După ideile lor panteiste, 
nu era nevoe să s& păstreze corpul, ca nn exemplar 
al personalității, —fiind-că după morte personalitatea o- 
mului să perde în fiinţa supremă. Astfel, monumen- 
tele subterane ale Indienilor, cum sânt, acelea de la 
Salssetto, de pe lingă Bombay nu sânt lăcaşuri pen- 
tru morți și n'au putut fi făcute de Indieni, dar de 
Mahometani.



4. Simbolismul la Egipteni. 

Descrierea monumentelor Egiptene.— Apreciarea ar- 

fei egiptene după aceste monumente. 

Simbolismul primeşce o desvoltare mai mare la 

Egipteni.— Egiptul este ţara simbolului a enigmei ar- 

tistice. Aici, Gmenii simpt mai multă trebuință de a 

representa întrun mod simbolic misterele lumii ace- 

ștei-a. Conduşi însă, numai de instinctul lor artistice, "şi 

manifestă sentimentul lor mai mult prin arehitectu ră. — 

Sculptura și pictura nu sânt de cât un apendice al 

architecturii,— destinată mai târdii a se desvolta în- 

îrun mod independent.—S€ şcie, că poporul egiptean 

este un popor de architecți, care a umplut țara lor 

cu un număr însemnat de monumente gigantice, din 
ce în ce mai variate, ce fac astădi preocuparea în- 
vețaților. 

Dar, aceste monumente, pline de inscripţiuni ero- 
glifice, sânt mute, misteriâse şi nu ne spun nimic! 
Ele sunt o manifestare a silinţelor spiritului egiptian, 
de a manifesta simțirea sa înaintea enigmei misteri6se 
a lumei, care constitue problema religiei și a filosofiei. 

S6 pare, că concepţiunea, care serveşce de bază 
atei egiptene, este mathul Osiris,—este deul egiptian, 
care creeză tote lucrurile, le nimiceşce și le înviâză. 
După acâstă concepţiune, arta, mai simboliseză şi ideea 
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Moifii şi a viefii eterne, menținute de D-deul lor,— 
idei, cari să traduc în afară prin fel de fel de forme 
simbolice din ce în ce mai complicate,— prin operile în 
fine, ale architecturii egiptene. 

Există o arehitectură subterană pentru cei morţi, 
vepresentată prin morminte, şi o arehitectură pentru, 
cei vii, care se manifestă prin construcții grandidse la 
suprafaţa solului. 

drchitectuva, care să înalță de-asupra solului, este 
vepresentată prin obeliseuri, memnoni, temple, labirin- 
turi, etc. 

Obeliscurile cu eroglifele, sai înscripţiunile lor, 
erau consacrate deului sorelui;—ele erai nişce mo- 
numente râdicate în ondrea divinității, fără nici o u- 
tilitate practică, căci nu serveau nici de locuinţă, nici 
de lăcaș divin, sai de temple. Aceste monumente €- 
vau numai un simbol al s6relui, câtră care să înâlțai 
spre a priimi razele sale. - Obeliscurile, prin forma lor 
regulată, măsurată, prin. mărimea lor, făcea admiraţia 
lumii,— deși nu împrumutau formele lor nici de la na- 
tura organică și vieţuitâre, nici dela natura omenescă. 

Memnonele, erau nice statui colosale ce aveai o 
formă omenescă, construită în onorea deului Mennoa, 
fiul aurorii. Aceste statui serveau pentru a simbolisa 
acest, eu, căruia trebuea să-i să facă sacrificii. 

Găsim, de asemenea, în Egipt sfinzuri,— nişce sta- 
tui cu capul de om și corpul de leii, —de o mărime 
tot atit de colosală, cași statuele lui Afemmnon. Unul 
din cele mai însemnate sfinzuvi este acela, care s'a 
găsit în apropiere de grupa piramidilor de la Cairo. 
Cea ce face admiraţia tuturor este, că aceste monu-
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mente artistice, în lungime pe 148 picire și în lăr- 
gime de 65, sânt făcute dintr'o singură bucată tă- 
iată în stincă,-—lucru, care arată începutul sculpturii 
la Egipteni. 

Există cu tote acestea, sfinxuri, cari erai un 
produs şi al architecturii, — lucrate, spre a împodobi 
întrările în templuri, sai în lăcașurile divine. 'Trebue 
să notez încă, că sfinxurile, deși au un caracter inde- 
pendent de ori-ce întrebuințare, serveau, cu tote a- 
cestea de multe-ori, ca ornamente la construirea zi- 
durilor templelor, ba chiar ca părți a zidurilor. 

Templele Egiptene sânt nisce construcţii deschise, 
tără acoperământ, fără uși, fără ziduri interidre şi mai 
cu sâmă fâră galerii. Intrând în ele ni se pare, că 
ne găsim într'o imensă pădure de colâne şi de mem- . 
noni, cari nu s6 mai sfirșesc, cari se continui poște 
întregi ! 

Ceea ce deșteptă mai mult admiraţia spectatoru- 
lui este munca colosală artistică a atâtor generații 
de artiști, fără alt scop de cât acel'a al cultului di- 
vin.— Faţă cu atâtea monumente, înșirate înti'o ordine 
sistematică, credem, că sântem întrun museu de sculp- 
tură, sau în biblioteca poporului Egiptean, căci fie- 
care din aceste construcții măreţe simbolisâză ceva, — 
exprim vi€ţa și credința societăţii, prin inscripţiile ce 
coprind şi prin aranjamentul lor. 

Labivintele sânt nişce curţi mari cu drumuri de 
col6ne, cari taie din când în când căile cele mari de 
comunicaţie întrun mod cu totul enigmatic. Ele ser- 
vesc a instrui pe călător, fiind silit a trece prin zi- 
diri colosale enigmatice, cari sfint construite de de-
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subtul și de-asupra solului în două rînduri, cu săli 
colosale. 

Cel mai mare labirint avea intinderea lacului Moe- 
ris.— Erodot, care li v&duse ne spune (II, 0. 148), 
că era construit de cei doi-spre-dece regi ai Egip- 

- tului,—zidit în dou& rînduri. Rîndul de sus al con- 
strucției ce s& înălța de-asupra solului, visitat mai de 
aprope de Erodot, era împărţit în 12 curți, despăr- 
țite prin porți. Aceste curţi comunicati cu nişte odăi, 
cari, la rindul lor, comunicai cu săli mari, ce, de ase- 
menea, conduceau în alte curți, astfel că, acest mo- 
nument era așa de mare, în cât cineva mergând prin 
el să rătăcea. Pentru a străbate cineva asemenea mo- 
numente, trebuia să facă o călătorie întregă,—petre- 
când ast-fel timpul întrun mod plăcut, din causa e- 
moțiunii, ce ele ne producea. 

Erodot adauge: că drumurile, ce străbat aceste 
monumente l'a impressionat forte mult,—de 6re-ce la 
fie-care pas întilnea ceva, ce-l infiora, ce-l făcea să 
aibă un sentiment indiscriptibil !— Ori-ce col$nă ori- 
ce statue simbolisa ceva; pe fie-care zid era câte o 
inscripție, ce-ţi deștepta curiositatea ! 

Dar, ori cât de mult ne-ar deștepta curiositatea, 
ori-cât de mult ne ar înălța subjectivitatea nostră, a- 
ceste monumente, râdicate la suprafaţa solului, nu să 
pot nică chiar compara în splendâre cu construcțiile, 
cari le servesc de bază de de-subtul pământului, 

Architectura subterană, întradevăr este și mai mă- 
reţă, mai extraordinară !—-Ea ne apare cu un carac- 
“ter deosibit!
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Zidirile subterane erau nişce catedrale, unde aci să 
aduna poporul pentru cultul s&u religios, și în amin- 
tirea celor morți. Ele erai făcute sub pământ, nu. 
atât pentru a slăvi pe D-dei, dar mai cu samă pen- 
tru gloria regilor și a oamenilor morți, îndeiţi. Aci, 
se păstrau morţii înbălsămaţi sub forma de matii, 
pentru a li s€ eternisa personalitatea lor, pururea ne- 
muritOre — Egiptenii, întradevăr, credeaă că sufletul 
este nemuritor, că, pâte trăi fără Corp, că, persona- 
litatea nostră chiar nu se. nimiceșce,— dacă păstrăm 
originalul corpului, pănă la. întârcerea sufletului după 
trei mii ani, cât “i tmebuia ca să străbată scara întregă 
a animalităţii, adecă seria, întregă a tuturor ființelor: 
însufleţite, de la cele mai inferidre, de la trepta de. 
gios a formelor animalice și pănă la cea de sus, unde: 
este aședată viâţa nâstră!). 

Numai asemenea idei de vieţă și de morte, explică, 
neaperat, acestă origină sfântă a locuinții morţilor €e- 
Sipteni în templele lor și justifică mormintele lor con- 

“stroite într'an mod admirabil cu piramădile lor gigan- 
tice, râdicate de-asupra lăcașului etern. 

Cun6şcem destul de bine astădi cum erai Necropolile la. 
AMemfi şi la Teba— în urma expediţiunii lui Napoleon în 
Egipt, care luase cu sine o mulțime de archeologi şi ar- 
tiști, ce au descris tâte monumentele,— din faimosa carte 
„Description de bEyypte“ și în urma aflării secretului 
erogrifelor de către Champollion (1790—1832), prin 

„ajutorul cărora s'a reconstituit istoria Egiptului,— ce: 
formeză astădi o sciință deosibită, numită Fyiptologia. 

La Aemfi, fie-care mormânt coprindea trei părţi: 

  

1) A tede pentru cunoștința obiceiurilor Lgiptene: - Maspero Lee- tures histoire ancienne, 1590 si Histoire ancienne des peuples de PO- vient; car pentru Egiptulogie: Aanucl de PAvcheologie Egyptienne.



219 

a) o sală mare, unde s6 aduna publicul și s& făceau 
ceremonii religi6se; b) o odaie, unde să păstrau sta- 
tuele și imaginele mortului, și c) cavoul funebru, în 
care s€ intra prin niște galerii, unde era depus saco- 
fagul, ce coprindea corpul înbălsămat al mortului 
(mumia). Păreţii tuturor acestor odâi erai înpodobiţi 
eu tablouri și cu sculpturi în relief, ear sălile erau 
decorate cu statui în piarră şi în bronz, representând 
populaţia, lumea, de care era incungiurat mortul trăind, 
cu alte cuvinte, representând amicii mortului, așa cum 
erau ei cu caracterul lor individual. 

La Teba, pe de aită pante, Necvopolile erai ast- 
fel formate: drumul, care conducea la templu era îm- 
podobit de amândouă părțile cu sfinxuri, aședaţi în linii 
paralele pe o întindere de două kilometre. La intra- 
re în ograda templului, erai obeliscuri, piramidi și 
statui colosale.  Ograda era străbătută de mici lacuri, 
pe cari pluteau bărci mari şi frumâse, încărcate de 
imagini divine. In fundui ogrădii se deschidea o sală 
mare, numită sala poporului, susținută de colâne de 
totă frumuseţea! Interiorul templului, care cuprindea 
sanctuarul, era de o mărime colosală, ce nimea pe ori- 
cine, nu numai din causa dimensiunii sale enorme, dar 
și din causa gustului architectonie al colonelor, pe 
cari se aședa templul, precum și al statuelor de tot felul, 

Dar, fără îndoială, cele mai vechi monumente ale 
Egiptenilor erai piramidile! Acestea ne uimese şi mai 
mult prin mărimea lor colosală, care ne face să gân- 
dim la perseverența spiritului omenesc,—la silința, ce 
și-a dat de a tace asemenea construcțiuni gigantice, in- 
descriptibile. , 

Pivamidile eva mai cu samă râdicate în onâxea
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regilor.—-In interiorul lor s'a găsit camere, săli, ca- 
naluri subterane, în fine drumuri trebuitâre pentru 
sufletul morţilor. Mormântul regelui, descoperit de 
Belzoni, avea o întindere de o leghe sub pământ. La 
Egipteni era obiceiul, mai cu samă la vechile dinastii 
tebane, ca fie care monare să ordone, a i st face 
mormântul de la începutul domniei sale. Dacă suve- 
anul trăia mult, mormântul era vast şi decorat în- 
tr'un mod strălucit ; dacă guverna puţin, mormântul 
era mic și remânea chiar neterminat. 

Tote aceste monumente ne sugoereză o idee mă- 
r6ță despră arta egiptenă 1). Nici un popor în vechime, 
afară de poporul grecesc, nu s'a distins mai mult în 
artă, și mai cu samă în architectură, ca poporul E- 
giptean. 

„Îl ya chee lui, dice, profesorul de la șcâla F'ru- 
moselor-arte din Paris, Viollet- Le- Duc, une obsereation 
tres fine du geste, mais Pinfhtence ievatigue se mani- 
feste encore par la reproduction du mme geste chez un 
nombre plus ou moins grand dindicidus, qui sont ani- 
mes dun mâme sentiment, bu qui pavticipent ă la mâ- 
me action. 

„Les oeucves qui nous restent des Egypliens, a- 
dauge el, accusent une tendence mavqute tevs Petude de 
la nature et Vimitation des formes vteles des objers.* 

Cu totă acestă pesfecţiune technică, nu pot să 
me țin a nu spune, că autiștii Fgipteni nau meritul 
concepțiunii, al creațiunii artistice.— Arta, fiind pusă 
in serviciul religiunii, era condusă de preoţi, cari de- 
terminau tipul deilor și a tutulor representărilor sim- 

1) Vedi, Perrot et Chippiez. Histoire de Par.
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bolice,—tipuri de cari artiștii nu puteai să se depăr- 
teze.  Platone ne spune (de leg. lib. II), că imaginile 
deilor egipteni conservă tipul lor staționar. Acest 
lucru ne explică pentru ce artiștii la Egipteni n'a- 
veaii nici o consideraţie. După regimul castelor, ci- 
neva nu devine artist, pentru că are vocaţiune, dar, 
pentru că trebue să îmbrăţişeze meșteșugul tatalui, 
condiția, stării autorului, ce să moștenea. La Egip- 
teni o parte din populaţie nu trăia de cât pentru a 
satisface gusturile castei superidre şi pentru a face ca. 
să aibă mai multă autoritate și superioritate. Unul 
era destinat să taie tâtă viţa sa piatră, altul, să lu- 
creze col6ne, altul, sfinxuri ete. 

In acâstă robire a spir itului, care înădușă geniile, 
fivește, că arta nu se explică de cât într'un mod me- 
canic. Pentru acest cuvînt vedem, că cele alte arte, 
afară de architectură, n'aă avut un început bun; sculp-- 
tura chiar, care orna construcțiile architectonice la 
Egipteni, este în stare de copilărie. Egiptenii nu sunt. 
capabili de a concepe o idee şi dea o insufleți. prin 
forme sensibile; ei nu fac de cât reproduc acele-aşi fi- 
guri, fără însă a comunica viţa, exprimată într un. 
mod real în figura insufleţită a omului. 

Operile lor manifestă ceva serios, lipsit de viţă, — 
un mister pe care nu-l putem petrunde, ce nu repre- 
sintă nici-o idee intimă, nici-un lucru real. 

Un exemplu este de ajiins pentru a ne convinge: 
de acest caracter al simbolismului egiptean. Să luăm 
pe /sis ținând pe Horus pe genunchii sti—nun sub- 
ject care s€ aseamănă cu acela al artei creștine : 
Maria şi fiul seu! Ei bine, în statuea egipteană nu 
vedem pe mama cu copilul săi. Din causa formelor
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imobile, lipsite de viâță, nu să observă nici-o urmă 
de iubire, nimic, care ar simbolisa surisul, cu un cu- 
vânt, nici-o expresiune de simpatie maternă. „Acestă 
mamă a lui D-deu, care nutresce cu sînul stu copilul, 
este imobilă, nesimţitâre! Statua nu este (dice Raoul 
Rochette, Cour d' Archtologie, 19me lecon) nici deiță, nici 
mamă, nici copil;— este numai semnul sensibil al unei 
idei, care nu este capabilă de nici-o afecţiune și de 
nici-o passiune ; nu este adevărata vepresentare a u- 
nei acțiuni reale și, cu atât mai puţin, expressiunea a- 
devărată a unui sentiment natural. 

In arta egipteană există o separare complectă a 
ideii de simbol ;—ea nu simboliseză nimic de cât ceva 
vag, necunoscut, indescriptibil, fără nici o precisiune. 
Conșeiinţa de erpvesiunea artistică este încă adormită 
la Egipteni, și nu putem cere de la operile lor de artă 
mișcare și frumuseţe. 

5. Simbolismul la Evrei. 

Objectul și caracterul literaturii şi alartei evreeşci. 

Simbolismul realisâză un progres mai mare la 
Evrei. Evreii dintre tote popârele orientale au o 
idee mai clară de divinitate ; ei nu confundă pe D- 
dei cu natura, și nu ved nicăeri în natură atribu- 
tele lui D-deă; pentru acest cuvînt, nimic din natură 
nu pote să fie un object de artă, căci nimic nu 
pote să ne suggereze pe D-dei, nici să ne pyuiă in 
faţa lui. 

D-deul Evreilor nu este unitatea misteri6să, ne- 
înţelesă,-—în care, tot ce există, să pierde, —saii ceva e- 
senţial din univers: lumina, sau alt-ceva, dar, o sul-
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Stauță deosibită de natură, care nu este simbolisată 
prin nimic în lume, și nici nu se pote, prin urmare, 
simboliza în artă. 

La Evrei într'adever, pentru prima 6ră D-dei a- 
pare ca spirit, ca o substanță învisibilă, separată de 
natură, ca 0 esenţă pură. — Evreii personifică pe D-deti 
şi-l consideră ca pe un stăpân al lumii, ce nu pote 
fi representat prin nimic, căci o asemenea ființă n'are 
nimic material,—-nu pote căd6 sub simţurile nâstre. 

D-deu este creatoral universului, așa cum este 
descris într'un mod poetic de profeţi, de cărţile sfinte 
în general, în fine, de psalmii lui David. EI este care 
a ordonat ca lumea să se facă și pentru acâsta lu- 
mea manifestă gloria lui. A dis, ca să fie lumină și 
sa făcut! 

Astfel, caracterul cel mai esenţial şi cel mai o- 
riginal al doctrinii lui Moisi este unitatea și persona- 
litatea lui D-leii,— caracter, ce nu întîlnim în cele alte 
doctrine ale Orientalilor. —86 şcie, că ceea ce carac- 
terisedă ideea divinității la cei alți orientali este 
unitatea vagă, nedefinită şi împevsonală.  D-deul Per- 
şilor era representat prin o erarchie de divinități, din 
ce în ce mai inferidre, cari s& perdeau in cele dou€ 
principii: Ormuz şi Ariman. Divinităţile superire 
se perdeai în Ormuz, cele mai inferidre în Ariman. 
India, pe de altă parte, deşi admitea un D-qeu unic, 
era, cu tote acestea, impersonal și să confunda cu 
natura.  Acelaș lucru aprâpe am observat și la E- 
gipteni. 

Numai în Ludeea să observă, că D-deu este în- 
ceputul și sfîrşitul tuturor lucrurilor, că el este o per-
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s6nă, separată de lume, care trăeșce, cugetă și voeșce,— 

care este în sfîrșit, creaforul, monarhul şi legislatorul 
nu numai al ludeii, dar al lumii întregi și care a. 

apărut numai în mijlocul poporului evrei, pentru a-i 

vorbi, al sfătui și a-l încuraja. | 

După cum șcim, din Ist. fil., ideea de personali- 
tate divină este așa de profundă în mintea Evreilor, 
în cât ei cred, că D-deu s'a presentat în persână pen- 
tru a-i scăpa din servitutea Egiptului, conducându-i 

în pământul promis..—- Evreii sunt siguri, că au vădut 
pe D-deu, apărând încongiurat de lumină, de foc şi că, 
i-a audit glasul lui,— impunând legislațiunea ș Şi reco- 

mandându-le un rege. 

Ei bine, acest D-deii personal, care s& presentă 
imaginaţiei Evreilor și impune legea și morala, im- 
pune in acelaș timp și cusentul și arta. 

Nimeni nu pote contesta, că D-deul unic şi per- 

sonal nu este fundamentul artei și în special al lite- 
raturei la Evrei. 

Ceea ce însuflețeșce literatura evreiască și o deo- 

sibeșce de tote cele alte, este caracterul său sfânt, este 
origina sa divină. Aci, se manifestă inspiraţia, misticis- 
mul, în tâtă splendârea sa, exaltând imaginaţia în gra- 
dul cel mai înalt! Poetul cântă creaţiunea universu- 

lui, ne face să asistăm la zidirea lumii, să videm prin 

cuvintele sale cum s'a născut ceea ce nu era. Prin 

glasul lui Issaiea, spiritul sfânt s& anunciă poporului 

necredincios. Nici-o-dată lira n'a scos sunete mai elo- 

cinte pentru a aprinde imaginaţia și a face să să nască 

în Omeni ideile cele mai religi6se. 

De sigur, literatura evreiască ne oferă monu-
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mentele cele mai preţi6se a poesiei sacre. Ea coprinde 
in sine elementele unei poesii adevărat epice şi cari 
servesc de model lirismului şi tuturor acelor'a, ce ati 
voit să producă emoția înternă, fără ajutorul percep- 
țiunii objective. Povestea creaţiunii, istoria patriar- 
chilor, fuga din Egipt, cucerirea Canaanului şi multe 
alte evenimente naţionale sânt atâtea elemente, ade- 
v&at epice, cari dacă n'a priimit forma epopeii a 
fost numai pentru că interesul religios a predominat 
asupra spiritului poetic. 

Dar, dacă poesia a primit o desvoltare mare prin 
- influența religiei, arta este mai puțin favorisată și 
degenereză. Legea mosaică, oprind întrun mod serios, 
ca arta să represinte lucrurile din natură și fiinţele 
insufleţite (fiind că n'ai nimic dumnezeesc), prin a- 
cesta, să micșoreză domeniul activităţii artistice. Sin- 
gurul subject al sculpturii şi al pietuvii, caşi al avchi- 
tecturii, era gleul unic al religiei. — Evreii, în astă pri- 
vință, nu s'au recomandat, într'adever, prin nimic o- 
riginal nici chiar în architectură. — Când Solomon a 
voit să ridice un templu lui Iehova a trebuit să se a- 
dreseze lui Hiva, regele Tirului, pentru a-i reco- 
manda artiști, 

6. Evoluţia simbolismului artistic şi poetic. 

a). Simbolismul la Greci. 
Versurile de aur ale lui Pitagora. Poemele lui Xenofane, Par- inenide şi Empedocle. 'Teugonia lui Hesiod. Ebopeea oimerică, 

  

La Orientali, din cele ce am constatat, sentimentul 
religios însuflețeșce arta și constitue frumosul. —Simbo- 
lismul exprimă emoționalitatea artistică în starea de re- 
ligiositate a popdrelor orientale. 15
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Acum, acestă formă simbolică a artei este ea destinată 
a peri,— pentru a fi înlocuită cuo formă superidră,— 
sati este destinată a se desvolta modificându-se în paralel 
cu alte forme, prin modificarea sentimentului religios, 
sau prin asociarea lui cu alte elemente estetice ? 

Inainte de tâte observ, că simbolismul moștenin- 
du-se n'a putut să dispară îndată; el persistă în epo- 
cile cele mai apropiate: la Greci și la Romani şi ser- 
veşce de transiţiune la clasicism. 

Intr'adever, forma simbolică, cea mai apropiată 
de aceea a Orientalilor, este forma dată de Greci în 
epoca greco-pelasgică și greco-orientală. — Grecii în- 
tun mod inconșcient reproduc în arta lor ceva mis- 
tic, de care nu-și dai bine sama, ceva, de un caracter 
cu totul religios, impersonal, ce pare a nu fi produsul 
liber al spiritului grecesc. 

Monumentele de la Micena, Spata!) și edificiile 
descrise de Omer?) ne dovedesc, că Grecii au fost în ra- 
port cu streinii.—- Fenicienii, Lidienii, Frigienii, Licienii 
'i a pus necontenit în raport cu civilisaţia orientală ; 
există chiar legende elenice, ca acele-a ale lui Cadmus 
şi Dardanos, cari amintesc influenţele streine. 

Trebue observat însă, că simbolismul în arta gre- 
cescă se deosibeșce de acel al Orientalilor, sai mai 
bine are un caracter cu totul original.— Grecii, din causa 
geniului lor profund n'ai reprodus pe deplin nimic de 
la streini. Nu s'a găsit în Grecia nici-un edificiă masiv 
ca acela de la 'Teba și Niniva. Dacă în poesiele pri- 
mitive ale Grecilor găsim ceva simbolic, nimini cu tâte 
acestea nu va put6 susține, că acestă formă simbolică ar 

1) 27. Lenormant : Les antiquites de Mucines: Gazette des Beauz- 
Arts (fevrier, avril 1879). 

2)  Odyseca, VII, 87.
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fi o imitație perfectă, sai o reproducere a poesielor 
orientale. 

Ceea, ce este comun în forma primitivă simbolică 
a artei greceșci şi aceea a Orientalilor este ezpresiu- 
nea sentimentului veligios şi impersonalitatea Și încon- 
șciența artistică.— In Grecia, caşi în Orient, arta la îu- 
ceput a fost religidsă, impersonală şi inconșcientă : pro- 
dusul jocalui înconşeient al prisosului de forță, mani- 
festat în afară prin forme de cari Grecii nu'și dau sama. 

Astfel, versurile de aur ale lui Pitagora, poemele lui 
Aenofaneşi acele ale lui Parmenide, Teogonia lui Hesiod 
și chiar poema sa didactică: oa za! fpczz, în fine, Iliada 
şi Odiseea lui Omer sint producțiuni impersonale, spon- 
tanee, cari par a ave o origină mistică, divină, 

Intr'adever, versurile de aur ale lui Pitagora, cari 
să tecitau de tâtă lumea, după cum să recita o carte 
de rugăciuni, cu scop de a uşura sufletul prin 
recunâșcerea greșelilor prin examenul de conșci- 
ință, ce să făcea cu recitarea acestor versuri, a- 
veaii un caracter misterios, simbolic.— Aceste versuri 
eraii considerate ca sfinte, având o origină cu totul 
divină. — Pifagora, nescriind nimic, versurile sale au 
fost încredințate discipulilor si, inițiați in misteriele 
doctrinei sale, comunicată oral şi păstrată prin tra- 
dițiune. —— Neputând Grecii să-și de6 sama de origina 
acestor versuri, — comunicate de Pitagora, a cărui vi6ţă 
era considerată de tâtă lumea, ca misteri6să, ca legen- 
dară, —le-aui considerat ca pe niște enigme, ca. pe 
niște lucruri divine. 

In ai doilea loc, poemele lui Xenofane, Parmenide şi 
Hmpedeele aă, de asemenea, un caracter simbolic, fi- 
nd-că objectul lor este necunoscutul, ceva divin, ne- 
leterminat, adecă unitatea absolută și neschimbătâre.
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Fragmentele acestor poeţi-filosofi, păstate Şi a- 
dunate de filologi eminenţă ca Henri Estienne!), Scaliger, 
Fiilleborn“ şi alţii, ne arată calea ce să uvma pen- 
tru a întroduce pe muritori în aintea devinităţii și a-i 
iniția în tote secretele. 

Teogonia lui Hesiod, pe de altă parte, are și ea 
caracterul simbolic, religios. —- Ceea ce o însuflețeşce 
este, întiadever, religia grecâscă, care nu numai e- 
mancipeză pe Greci de puterile naturii, dar pune chiar 
pe dei în luptă cu ei. 

In fine, epopeea proprii disă omerică ne repre- 
sentă t6te credinţele poporului grecesc sub forma unui 
eveniment real. Aici, nu este vorba de crearea unei 
forme deosibite, concepută de un geniu, dar de vi- 
&ța politică, civilă și religisă a acestui popor.-— 
Poporul grecesc cântă faptele şi evenimentele vieţii 
sale din trecut. Intr'adevăr, lada şi Odiseea lui O- 
mer, deși n'a caracterul cu totul religios, ca Biblia 
Evreilor, ca Coranul Musulmanilor, sai ca Ramayana 
și Mahabarata Indienilor, cu tâţe acestea, representând 
trecutul vieții poporului grecesc, s& objectiveză cu de- 
săvirșire și devin împevsonale. . | 

Ome» dispare din aintea subjectului s&u,—opera 
sa remâne numai. S& pare, că nu este poetul, care 
vorbeşce, care pregice evenimentele, dar Calchas, dar 
Nestor, dar în sfîrșit, deii'—Când Achile este înfuriat 
de mânie, Minerva, dar nu poetul, 1 tempereză, şi 
astfel, Iliada pare, că există de sine fără Omer. Acestă 
ascundere a lui Omer după evenimentele și credinţele 
poporului grecesc, a făcut pe critici să dică, că Ome» 
pa existat ca persână, ca autor al amândoror poeme, 

  

1) Poesis philosophieca, 1573. 
2) Empedoelis et Parmenidis fragmenta... Lipsiae 1810.
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Și că, mai mulți poeţi au lucrat spre a sistematisa 
bucăţile separate, formând două mari opere. 

Poemele lui Omer simboliseză într” adever, spiritul 
național grecesc, vi€ţa domestică, relaţiile sociale, o- 
biceiurile, eroismul, trebuinţele intelectuale, in fine, 
vi&ța poporului grecesc sub tâte formele sale. 

Asemenea poeme, cu un astfel de caracter, numai 
intilnim la nici- -un popor! Nu există nică-eri o bi- 
blie epică, care să se asemene cu poemile omerice. 
Eneida lui Virgiliă, mare caracterul impersonal mis- 
tic, inconşcient, naţional :). Virgiliă apare pr etutindinea ; 
nu se ascunde în opera sa. EI este, care vorbeșce, 
el este, care ne emoţionâză, eai nu, evenimentele, sau 
trecutul misterios al vieţii poporului Roman. Eneida 
nu este o carte națională, care representă viţa e- 
oică a poporului, sentimentele și caracterul s&u na- 
țional. Forma literară naţională la Romani nu este 
epopeea, dar Satira, dar farsele comice, Fescenilele și 
Atelanele, dar în Sfirşit, poemele didactice. 

b) Simbolismul la popsrele creştine: 

Madonele lui Rafael, cărțile sfinte şi influența lor asupra li- 
teraturii creștine, 
  

Ce devine forma simbolică a artei și a literaturii, 
cu apariția clasicismului grecesc, desfăcut de forma sa 
veche și mai cu samă în urma desvoltarii formei ro- 
mantice la popârele creștine ? 

Simbolismul, fără îndoială, deși nu este predom- 
nitor,— mai cu samă la poprele noui europene,—cu tâte 
icestea, străbate chiar epoca romantică. Sentimentul 

  

1) S6 deosibese de asemenea de poemele ÎIndienilor. Vedi mai us : Simbolismul la Indieni pag. 210—213.
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religios, ca factor estetic moștenindu-se, persistă, —cu 

tote modificările priimite după venirea lui Christ,—a 

se asocia cu elementele noui estetice. 

Simbolismul, târă îndoială, își are istoria sa.— Dacă 

găsim urmele lui la poporul clasic grecesc, pentru ce 

nu am găsi urme deel și după venirea creștinisinului, 

la popârele noi? 

Asta și literatura în timpul creștinismului, tre- 

buiau, neapărat, să exprime sentimentul religios al 

creștinătății, — mai cu samă în veacul de mijloc, când 

șciința omenescă era pusă în serviciul religiunei, sau 

supusă teologiei (ancilla theologiae).-— Dacă șciința să 

conducea de sentimentul religios, nu văd, pentru ce 

arta şi literatura n'ar urma îndemnurile acestei por- 

niri sufleteșci ? 

S& şcie, că în aceste timpuri cea ce însufleția filo- 

sofia era chestia ontologică,— chestia fiinţii supreme: 

a lui D-deu.—Ei bine, aceași chestie trebuia să ocupe 

și pe artiști și pe literaţi.—Scim, din Istoria Esteticii, 

că toți filosofii Gin aceste timpuri nu pot să nearăte 

un alt ideal pentru artă, de cât acela hotărit pentru 

educaţie, că, dacă am sta să reconstituim sistemul 

Stului Augustin, după cărțile, ce ne-au rămas: Confes- 

siones, de Musica, de Ordine, am vede, că are cam a- 

cele'ași idei despre artă și frumos, caşi Plotin, care 

a interpretat simbolismul oriental 1). 

Sful Toma, pe de altă parte, n'a căutat frumosul 

de cât în revelaţie, în inspiraţia divină. „O formă, 

dice Stul Toma, în Summa Theologia, este cu atât mai 

frumsă, cu cât este mai imaterială, mai desfăcută de 

materie prin virtutea sa proprie.“ 

1) Vedi Cartea I: Istoricul Esteticii pag. 48 şi 49.



Frumosul este, cu alte cuvinte, o noţiune reve- 
lată omului de creator. 

De sigur, sentimentul religios, ori-cum s'ar mo- 
difica, r&mâne în tot Vauna un factor estetic, care tre- 
bue representat în artă și literatură. Dacă forma ro- 
antică a axtei și literaturei începe a se desvolta, 
după venirea creștinismului şi tinde a înlocui forma 
simbolică și elenică, din acâsta, nu putem conchide, că 
simbolismul dispare cu romantismul. 

Ori cine pote constata, că artiștii popârelor noi, 
au fost inspirați de subjecte religiose, și, multe, din o- 
perile lor, s'au considerat chiar ca sfinte. Cine n'a 
putut vede madânele lui Rafael în bisericele creștine? 
Nam de cât a cita Madona di San Sisto, din galeriile 
Dresdei; în cele din urmă, iconele ângerilor, ale lui 
D-deu, ale lui Isus Christos, ale Maicii Domnului au fost, 
tot-dauna subjecte de artă, cari, simbolisate au de- 
venit impersonale, sfinte, s'a considerat, ca un simbol 
al credinței n6stre, caşi catedralele şi ori-care alt 
monument religios. 

Acel-aşi lucru putem spune și de literatura reli- 

gi0să. Câte cărți nu se” ered și astăqi stinte, inspirate 
de D-geu?-—Sfânta scriptură, noul testamant, visul Mai- 
cii D-lui în fine, tot ce au spus apostolii în evan- 
gheliele lor sunt lucruri sfinte, cari citite transportă 
pe credincioși în regiuni mai senine, în lumea divină. 

Nu mai vorbesc acum de influenţa literaturii sacre 

orientale asupra literaturii popârelor nouă. S6 scie, 

că Psalmii lui David au fost poesia de care sa hră- 

nit veacul de mijloc şi au inspirat lirismul modern. 

Psalmii lui David, puşi în versuri în limba nâstră de
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mitropolitul” Dosoftei sânt un model de acâstă formă 
simbolică literară. 

Primele încercări lirice ale lui Corneille și Raci- 
ne, strofele din Polyeucte și din traducerea imitaţiei, 
corurile din Esther şi din Afhalie sânt inspirate de 
Biblie, după cum a fost inspirat Dante în Divina Co- 
medie și Milton în Paradisul perdut. 

Dar, să va dice: că concepțiunea divină a cr'eş- 
tinilor, să deosibeșce de aceea a Orientalilor, că, prin 
urmare, nu este simbolică, dar romantică. | 

Este o greşală, socot, de a admite acâstă opini- 
une, numai pentru motivul, că D-zeul creștinilor sa 
făcut om, s'a născut, a suterit, a iubit, a simțit, a 
murit, cași omul, că, arta prin urmare, alegând subjec- 
te din religianea creştină este romantică, —- de 6re- 
ce exprimă, ca ori-ce. roman, pasiunile și sentimentele 
sufletului omenesc.-—Nu trebue să uităm, că romanul 
religios al creștinilor nu este desfăcut de simbolism, că, 
arta, alegând numai subjecte din religiunea creștină, pro- 
duce acelaș efect estetic, cași când ar lua subjectele 
sale din alte religiuni. Suggerându-ne, într'adevâr, cea 
ce este divin, ne emoționeză așa, în cât ne face să cre- 
dem, că sântem în aintea unor fiinţe sfinte,— ne face să 
luăm, cu alte cuvinte, aparența drept realitate. Deşi 
D-zeu s'a făcut om, prin ajutorul artei, ne transpor- 
tăm, ne exaltăm așa“fel, în cât luăm omul drept o di- 
vinitate și vi6ţa sa omenâscă o considerăm ca o vieță 
divină. Dacă arta represintă persâna lui Christos cu 
tipul s€ă tradițional omenesc, vedându'l nu-l mai con- 
siderâm ca pe un om, dar, ca pe însuși D-zeu. Deși 
are figura omenâscă îl considerăm ca pe D-deu, ca



  

233 

ceva sfânt; luăm prin urmare, simbolul drept o rea- 

litate. Aceași emoție produce ori ce representare a 

vieţii lui Cristoş : nașterea sa, supliciul seu, mortea, 

învierea, înălțarea 1). 
Se va zice: că emoția estetică nașce în noi, fi- 

ind că D-deu, sub forma omenâscă, sufere cași noi; 

dar, în realitate acestă emoție creșce în noi, din cau- 

sa iubirii nostre pentru mintuitorul lumii, dar nu, din 

causă, că ne gândim la suferința, ce am fi avut'o 

noi, dacă am îi fost în locul s&u.—Christos este a- 

morul divin, iar nu, amorul omenesc! El represintă 

matura dumnedeâscă. El a primit forma omenâscă 

pentru a-l simţi și înţelege; dar, în realitate, acestă 

formă este simbolică, și represintă. pe însuşi D-deu. 

De asemenea subirea Fecidrei Maria, iubirea, în sfir- 

şit, de mamă, devine în artă cu totul simbolică, spi- 

rituală. Iubirea curată şi fără dorinţă, exprimată de 

artă este cu totul deosebită de afecțiunea ordinară, 

plină de dorințe și aspiraţiuni. Maria, faţă cu copilul 

său, nu s& aseamănă cu ori ce mamă; ea iubeșce co- 

pilul s&u, sufere pentru El! Dar, iubeșce şi sufere, nu, 

pentru că este copilul seu,—sânge din sângele s&u,— 

ci, pentru că, copilul său este superior ei,—pentru că 
se perde în ființa sa. Prin artă, prin urmare, partea 
materială, naturală a iubirii de mamă, este cu totul 
spiritualisată, divinisată, 

Aici, amorul de mamă representă iubirea de D-deă, 
unirea n6stră cu divinitatea.—Firesce, madona nu re- 
presintă iubirea de mamă, dar sentimentul unirei su- 
fletului nostru cu D-dei. Nimini nu pâte contesta, că 

  

1) Vegi mai departe Cap. IV: Asta creştină veligiosă.
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iubirea de mamă a Sfintei-feciore trebue să fie con: 
siderată ca tot ce pâte fi mai înalt și mai sfânt. 

Cea ce deșteptă interesul nostru în subjectele 
religi6se, — ceea ce produce emoția estetică, —nu este, 
neaptrat, suferinţa lui Christ, sau suferința Fecidrei 
Javia, dar, credinţa n6stră religidsă, că avem înain- 
tea nostră pe D-deu, sai pe representantul lui D-dei. 
Frumosul artistic nu este suggerat; de spectacolul urit 
al torturilor lui Christ, nici de supliciul mamei la ve- 
derea fiului seu, crucificat, martirisat, dar, este sugge- 
rat de credinţa n6stră, că avem în ainte pe D-dei şi 
pe mama lui D-dei, care sufere sub acâstă formă o- 
menâscă pentru iubirea omenirii. 

Numai acâstă credință are puterea de a ne sug- 
gera sentimentul estetic.—de a ne produce emoția esteti- 

pe care o simt toţi bunii creștini, când întră în 
biserică. — Cregdâud, că suntem în locașul sfânt al lui 
D-dei, un fior, un semtiment vag ne coprinde, ne ui- 
meșce, făcându-ne pe nesimţite să câdem într'o stare 
de contemplaţie, cași când am fi uniți cu D-geu! 

Dar, neapărat, simbolismul la creştini Şi are o0- 
riginalitatea sa, imprimată de religia nouă a lui Christ, 
Și determinată de firea și de aptitudinile raselor nou& 
europene. !) Pe de altă parte, ceea ce predomină în artă 
la popdrele nouă, nu este forma simbolică. Arta creștină, 
nu este numai simbolică, dar şi romantică 2), în inţt- 
lesul romanardui religios și al cavalevismului. 

arene MIDP Dtrrearvrneva 

1) Vegi mai departe cap. III ş d: Evoluţia clasicismului la sfir- 
şitul păgânismului, 

2) did. cap. IV: Arta creștină: Romanul religios, şi al cavaleris- mulu,



  

II. 

Arta imitativă și ideală creatore.. 

Forma veche clasică a artei și a literaturii 1). 

1. Artele cari S'aii desvoltat la Greci şi Romani. 

a) Artele la Greci.— Şcoieie artistice. 
serie 

Patria, clasicismului vechiu fiind Grecia și Italia, 

pentru a ne face o idee de forma clasică a artei, care 

să desvâltă alături cu cea simbolică, să avuncăm mai 

ântâi o privire generală asupra monumentelor vechi 

ale acestor ţări clasice. | 

Ce fel de arte sai cultivat, în epoca clasică, la 
Greci și Romani? Cultivatu s'au de o potrivă în aceste 
timpuri tote felurile de artă, sai s'a dat preferință 

unor'a, mai mult de cât altora? 

Acâstă chestiune este grea, căci după atâte-a 

veacuri ne este imposibil de a face comparaţie între 

diferitele forme ale artei clasice. Cea mai mare parte 
din monumentele artei au perit, consumându-se de vre- 
mea îndelungată ! - 

L 

1) Acest studiă, publicat în Conv. lit. an, XXVII (1894), 'tă repro- 
„ducem aici cu modificări şi desvoltări, 
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In Architeciură nu avem de cât forte puține r&- 
mășițe, din cari cele mai principale sânt acele-a din 
vechiul Partenon şi din templul Victoviei,— adecă câte- 
va statui cu capetele şi cu mânile rupte. Şi, aceste 
bucăți, deslipite de edificii, ne dau idee de sculp- 
tură, lăsândune numai a induce architectura, 

In Sculptură, pe de altă parte, ceea ce sa păs- 
trat din statuarul vechiă, precum sânt: copia statuei 
lui Doryphoros după Polyclet, (aflată în mauseul de la 
Neapole), copia statuei lui Apolon, după Prazitel, (mu- 
seul din Vatican), copia statuei Apoziomenos, după 
Ljsipp (museul Vatican), în fine, o statue de bronz 
grecesc (Narcis?) (din mauseul de la Neapole) etc., ne 
dau o idee fârte slabă de cea ce era sculptura gre- 
cescă. N'avem nici o bucată întregă artistică, autentică 
de la Pidia, de la Polyclei, Pramwitele,  Lasipp d) ete. 

In al doilea loc, frumâsele statui din museele eu- 
ropene, cari, să-dice, că ar fi r&mase de la Romani 
sânt de o autenticitate îndoelnică. | 

In Pictură, afară de câte-va vase, câte-va deco- 
rații, Gre-cari mici ornamentaţii murale de la Pompei 
și Herculanuin, nu mai avem nimic '—Cea ce este mai 
trist încă este, că nici deseripţii vechi asupra objec- 
telor de artă nu avem destule. —A trebuit o stăru- 
ință, ca acea a Germanului Overbeel:, care, în: „Ges- 
chichte der griechischer Plastil“, să ne descopere în 
Pliniti  Gre-cari descripțiuni, în Cicerone, Gre-cari fra- 
se isolate, în Lucian şi Quintilian, ceva, despre cro- 
nologia artiștilor şi despre desvoltarea şi decadenţa 
gtaduală a artei clasice. 

1) Afară, pote, de statua lui Hermes cu Dionysos copil de Prazitele,
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Cu tote acestea, prin aujtorul Archeologiei, al 

Sociologiei şi al Istoriei, în fine, al monumentelor li- 

terare și chiar artistice, cari s'a păstrat ici, colea, 

putem iorte bine șci, ce fel de arte stai cultivat şi 

cari au fost mai mult preferate, şi, a ne forma astfel 

o idee de evoluţia stării estetice a celor vechi. 

Șcim forte bine, din Istoria generală a Greciei, 

că secolul al V-lea, secolul lui Pericle, este acel'a, în 

care arta ajunge la apogeul săi,— în care, geniul ar- 

tistie grecesc să manifestă în t6tă maturitatea sa.— 

SE dice, că nici-o-dată nu sa manifestat frumosul 

sub formele cele mai perfecte, ca în timpul lui Pe- 

ricles, sufletul artiștilor, care-i inspira și îi ajuta 

pe toţi. 

Architectura în acest timp se află în splendore! 

Din ordinul lui Pericle, întradevăr, architecţii: ctinos 

Callicrates şi Mnesikles au vâdicat din ruinele sale 

Partenonul, templul Atenei, tipul Architecturii dorice 1). 

Pe de altă parte, în apropiere de Partenon e- 

xista, la Atena, femplul Victoriei (Apter) și Evechte- 

ionul, venumite prin eleganța și măreţia lor ; în fine, 

era renumit teatrul lui Dionysos, zidit în peatră pe 

colina de la Acropoli, în care s& dai representaţiuni 

cu caracter religios 2). 
Astfel, alături cu Architectura dorică, întîlnim 

pe cea îonică, alături cu cea corintiană, pe cea cari- 

î) Acest templu este descris, întrun mod amănunţit şi cu 0 precisi- 
uue matematică a planului stii, cu colonele peristiluluă, de ctitră Archi- 
tectul Engles Penvose în opera sa: Principes de Parchitecture Athenienne, 
Paris 1851. 

*) Descoperit în 1863, în urma săpăturilor făcute de architectul ger- 
man Strack, 

A vede planul acestui teatru, reprodus în: Manuel d'archtologie 
grecque par Mazim Collignon.
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atidă, renumite tote prin varietatea liniilor și bogă- 
ţia ornamentaţiilor, prin colnele cu stilul lor fer- 

me&cător. 

Nu pot uita, de asemenea, monumentele architec- 
tonice, cari s'au construit în afară de Atena, precum 
a fost templul Nemesis, al denlui r&sbunării, făcut 
lângă Maratone, în suvenirul victoriei Grecilor asupra 
Perșilor, și, grupa de monumente de la Fyina, pre- 
cum a fost femplul Atenei (dela Egina), descoperit în 
1811 de către nişce călători Danezi, Germani şi 
Englezi. — In giurul acestui templu, dice P. Paris !), 
sa găsit nouă spre-dece statui în marmoră de Paros, 
sfărimate în bucăţi, dar cari, restanrate de către Thor- 
2aldsen, înpodobesc astădi glyptotheca dela Munich?). 

Dintre aceste statui, aceea numită Atena, de-o 
mărime apreciabilă, stând în pici6re cu atitudinea sa 
marțială, gata de luptă,——un idol cu surisul seu ar- 
chaic, cu privirea sa divină, a trebuit să fie orna- 
mentul cel mai prețios al frontonului occidental a a- 
cestui templu de la gina. 

Astfel, după gustul sculptural, putem să ne închi- 
puim măreția monumentelor architectonice. 

Sculptura, desvoltându-se în paralel cu Arehitec- 
tura, ajunsese și ea la apogeul sâi în aceste timpuri. 
Representată de idolii petrificaţi, imobili, fără gesturi, 
ne amintesce simţirea atâtor sculptori, ce au visat for- 

mele corporale ale divinităților. 
Fără a vorbi de sculptorii cei mai însemnați de la 

gina: Kallon, Onatas, Kalliteles, scim, că la Atena 

1) Sculpture antique 
2) Bibliogafie.—Brunn: Besehreibung der Glyptothel pag. 66. 

B. Lange: Die composition der Aegineten 1878.
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Fidia (490—485), geniul plănuitor al Partenonalui !) 

a adus acest fel de artă la perfecţia cea mai mare; 

el a şciut auni calitățile maiștrilor dorieni cu eleganța 

şi fineţia spiritului ionian. Pidia a putut, într'adevtr, 

să de€ marmorii expresiunea, nobleța și măreţia cu- 

venită divinităţilor greceșci. 'Tote statuele Parteno- 

nului, tâte reliefurile, cari "lă împodobeaii, — despre 

care ne vorbesc Xenofonte şi Vitruvii, și cari în 

parte să găsesc stricate şi astădi, unele în museul de 

la Atena, altele în museul de la Paris (Lowwe) și de 

la Londra (Britisch),—eraii concepute de el. 

Numai puțin însemnateste Polyclei (482—478), con- 

temporan cu PFidia renumit prin crearea tipurilor 

clasice a divinităţilor precum a fost celebra statue 

Hera, vepodusă pe monedele de la Argos şi aceea a 

lui Doryphoros (copia: Museul din Neapole). 

Quintilian?) ne spune, că nimini nu "li întrecea în 

privința. technicei, a fineţii.—S8 dice, că el a supus 

statuarul la regulile proporțiunii şi ale mesurii, for- 

mulând chiar teoria sa estetică în un tractat special 

pentru a, explica statua sa celebră Doryphoros ?. 

El este considerat ca representantul sc6lei de 

sculptură de la Argos, care a avut influență asupra 

acelei de la Sicyone. 

Acum, sc6la nouă, în sculptura clasică, este re- 

presentată prin cei trei mari artiști: Scopas, Prazitele 

şi Lsipp. 
Scopas din Paros (357), este însemnat prin sculp- 

1) P. Paris loc citat. 
2) 1.0. XII, 22. 
3) E.Guillaume. Doryphore, dans les monuments de PArt antique.
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turile sale de la Mosolei, la cari a lucrat împreună 
cu Praxitele (Vitruviă). 

Statueie, într'adever, ale Mosoleului (Halicarnas), 
descoperite în 1846 de cătră C. T. Newton și trans- 
portate la Londra, ne dai o idee de stilul sei. Se a- 
tribue asemenea, șc6lei sale Vectori Samotraciei (Lou- 
ore), precum și Venus de Millo (9) (Louvre). 

Scopas este preocupat de efectul operilor sale. 
EI să adreseză mai mult simţurilor, voind a exprima 
pasiunile vii și violente. 

Acestă direcțiune a lui Scopas s& accentusză și 
mai mult de către Praxstele. 

Praxitele (360-——340) uimise lumea, cu operile sale.— 
EI a creat mai cu samă în sculptură stilul voluptos, 
închipuindu-și tipurile deițelor cu formele lor perfecte. 
S& pote afirma că Praxitele representă în artă adevă- 
rata tendinţă a sc6lei seunsualiste, pe care Platone o 

_combătea. 

Avem de la Prazitele, faimosa Afrodită!), care 
strălucea de frumuseţe în templul de la Onid şi pe 
Apolon (Sauvocton), din museul de la Louore,-—un ti- 
năr cu chipul de fată, resimat de un copac. 

In fine, direcția acestă sensualistă a artei este 
adusă la cea mai mare perfecţiune de Lasipp. 

Lysipp (330 și 320)2), sculptorul lui Alexandru, 
— despre care Pliniu ne spune, că a lucrat 1500 de 

1) După modelul neântrecutei în Frumuseţe, curtisana Phrane. 
Atem ca document autentic pentru recundscevea acestei opere a lui 

Prazitele o medalie de la Onid cu acestă Afroaită. 
2) Momentul activităţii sale,
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statui 1), — este un observator profund, un adeverat 
discipul al naturii vii. 

E! înfățișeză în marmoră și în bronz forfa muş- 
culavă, frumuseţea corpului, cochetăria femeii. — Peii 
priimind forma omenâscă, având un corp, trebuiau să 
fiiă representaţi, așa cum erai concepuţi în tâtă fru- 
seţea lor,—căci efigia de marmoră, sau de bronz, nu 
era 0 alegorie, dar o imagine exactă. 

Luysipp intradever, înbrăca pe dei cu muschi, cu 
6se, în forma concepută de el, după modelul dat de 
imaginația sa.—Studiând forte mult mișcările mușchi- 
lor și a nervilor la jocurile sacre şi publice, Lsipp, 
induce idealul corpului omenesc. Observând formele 
corpului omenesc, alege din t6te pe acele, cari să a- 
propiau de ideea concepută de el,—pe acele-a, ce ma- 
nifestai prin atitudinea lor, puterea și sanătatea 2), 

Sculptura Grecă să lăţeșce și în afară de Grecia. 
„Intilnim trei sc6le însemnate: una, la Pergam, una, la 
Rodos şi alta, la Trales. | 

La Pergam sa descoperit ruinele unui monument 
de o mărime colosală, ridicat de Eumen al II-lea în 
ondrea Minervii și a lui Zeus (187-159 a. Chr.), 
ornat de reliefuri, cari înfățișeai lupta deilor cu gi- 
ganţii (museul de la Berlin). | 

Sculptorii de la Rodos şi de la Trales aă lăsat, 
de asemenea, opere de o mare valâre precum a fost 
Laocoonul artiștilor : Athenodoros, Agesaudios şi Poly- 

1) Dei, eroi, statui— portrete de ale atleţilor, de ale lut Alexandru şi 
a altor personage celebre. 

2) Pentru a ne face o idee de stilul lui Lysipp, atem în museul de 
la Vatican copia statuei unui atlei (Apozyomenos), ear în museul de la 
Florenţa statua lui Heraclei, adusă aci, de la Palatin. 

16
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doros, representând un bărbat cu copiii sti înpleticiță 

toţi de un șearpe mare (Boa constrictor), coprinşi de 
groză şi luptând ca să scape! 

Acestă operă, aflată în museul dela Vatican, ad- 

mirată frte mult la Romani, este considerată de mo- 

derni, ca un monument prețios al sculpturii vechi, ca 

un model al delicateții artei, în care s€ observă în- 

trega mișcare a mușchilor şi a nervilor, exprimată prin 

atitudenea persnelor de a scăpa de şearpele, cari îi 

împleticise pe toţi. Ea servă, într'adevtr, de tip ca- 

racteristic al sculpturii, făcând objectul scrierii lui 

Lessing: „ Laocoon“, precum și al discuţiilor, relative la 

Estetica sculpturii, desvoltată de  Pnchelmann și 

Sehopenhaater |) 

Pictura a priimit, deasemenea, în veaculal V-lea, 

o desvoltare analogă, cu aceea ce priimise architec- 

tura și sculptura.— Apolodor, atenianul este celebru 

prin silința ce-şi dă de a înlocui pictura murală cu 

pictura tablourilor şi prin iscusința sa de a nuanța 

colorile și umbrele. Pe de altă parte, în veacul 

acest'a, Zeuzis de la Eracleea, Parhasius, de la Efes, 

Apele, de la Colofon representă in pictură acelea-și 

tendinţe, cași Praxitele și Lysipp în sculptură. 

S& povesteșce câte ceva de talentul fie-căruia! 

Intre altele, să dice, că Zeuzis, jugrăvise un stru- 
gure, așa de bine, în cât paserile veneaii și ciuguleail 
din el.  Parhastus, la rândul s&u, imitase o perdea 
așa de bine, în cât însuși Zeuzis s'a înșelat, luând'o 
drept realitate, —căci a voit întw'un moment s'o ri- 
dice în sus! In cele din urmă, 4pele?), cași Lysipp 

1) Vedi mai sus pag. 161—163. 
2) Elev din sesla de la Sicyone.
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sa ilustrat prin portretele sale, cu totul asemănătâre. 
El a făcut pe Alexandru copil, adolescent, bătrân şi 
chiar cu închipuirea unui dei, și în diferite feluri: 
călare, pe câmpul de bătae, pe tronul seă etc.1) 

b) Artele la Romani. 

La Romani, observâm aceia-și desvoltare a artei.— 
Romanii prin geniul lor puternic imita pe Greci și 
să încercau a'i ajunge în artă, cași în literatură. Pen- 
tru a ne convinge despre acâsta n'avem decât a ob- 
serva remășiţele monumentelor artistice, cari există 
şi astădi la Roma în regiunile Palatinului şi a Foru- 
lui.  Intr'adever, în centrul cetăţii, care era teatrul 
luptelor politice, sa găsit de curând sub pământ fen- 
plul laă Jupiter. La Palatin, în regiunea, unde erai 
zidite palaturile împărătești, s'a descoperit arcurile de 
triumf ale lui Zifus, ale lui Septimiu Server şi ale lui 
Constantin, amintind victoriele lor. Putem vede încă 
la Roma rusnele Coliseului: un amfiteatru, destinat pen- 
tru representarea luptelor gladiatorilor, zidit de îm- 
perații Flaoieni (terminat în 80 a. chr.), deo mărime 
colosată putând primi în el mai bine de 100,000 de 
pers6ne. 
Acum, în cele alte părți ale orașului, câte alte 
monumente de architectură n'au existat, precum: Pan- 
feonul, construit de Agrippa, ginerile lui August, Mo- 
soleul lui Adrian etc. , 

Să nu uităm a spune, că și în împrejurimile Ro- 

1) Pentru a ne face o idee despre gustul şi stilul lov avem câie-va 
copiii executate pe didurile Bireulanului şi a Pompeii, după composiţiile 
osiginale, şi, câteva vase cu picturi. 

A vede: Raget et Collignon. Histoire de la câvamigue grtcque, 1988.
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mei erau construcţii architecturali de mare valâre, 
ca acelea ale lui Ancus Mavtius. —S'a admirat îndestul 
fortificațiile pe cari Ancus Martius le a râdicat pe 
muntele Janicul pentru a se apăra de Etruşci. O ci- 
tadelă în munte, care să lega cu Roma prin un zid 
colosal, nu era o lucrare de puţin interes! In acel'aș 
timp Ancus Masrtius a construit podui numit Sublicius, 
făcut așa, în cât cineva putea să-l închidă, sau să-lu 
deschidă pentru circulaţie, după voie. Când Etruşeii 
soseaii să râdica îndată podeala, saii în guabă se tăia 
ca în timpul resboiului cu Porsena. Dacă pacea să 
stabilea să punea la loc scindurile şi comunicaţia era, 
din noi deschisă. 

Dar, monumentul cel mai însemnat din timpul lui 
Ancus Martius era închis6rea JMamertină (cacer ma- 
mertinus), zidită în stîncă, care există și astădi și să 
pote studia de aprâpe.— Acâstă închisâre, în care S-tul 
Petru a fost închis, este situată la, drepta Capitolului. 
Aci, Jugurta a murit şi complicii lui Catilina aă fost 
executați, cași Vercingetorice, prins şi adus la Roma 
de Cesar. 

Dar ce dic? In afară de Roma, orașul Pompei!),— 
care a fost acoperit în anul 79 p. Chr. de lava Ve- 
suviului,— este o icână credinci6să a architecturei Ro- 
mane și în acelaș timp a vieții poporului Roman. Când 
cineva străbate ulițele acestui Oraş, în care și acum 
casele sânt în picire,— unde, totul este la locul stu, 
afară de locuitori, —este cuprins de o emoție vie! Ni 
se pare, că ne plimbăm întrun oraș în timpul nopţii! 
Pretutindinea vedem urmele locuitorilor; pe zidurile 
Pompeii înscripţiile chiamă pe locuitori la represen- 

1) Descoperit în 1748. 
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taţiile teatrali și la alegeri recomandând pe candidaţi; 
magaziele au firma lor, care pare făcută de curând !-- 
Ceea ce putem studia mai cu samă la Pompei este 
casa Greco-Romană a negustorilor bogaţi; — după îm- 
părțirea ei ne putem face idee despre obiceiurile și 
trebuinţele familiei burgese la Romani ;— casa are un 
atrium, în care dau sălile mari de primire;— are, 
după aceea, un peristil cu apartamentele deosebite ale 
familiei. 

In privința sculptuvei, Romanii, nu sai mulțu- 
mit numai a îmta pe Greci, reproducând necontenit 
imaginea slabă a originalelor.— Bi s'au deprins de a 
reproduce, în statui și Dusturi, figurile Gmenilor iluștrii, 
precum și evenimentele istorice contemporane, cu cari 
arta grecâscă nu să ocupase. 

Avem întradevăr, în museul de la Neapoli 
statua Agripinii, ear la Vatican, statuele lui Aagust 
şi ale lui Marcu Aureliu, cari sânt considerațe ca, 
nișce modele de perfecțiune a artei.— Avem după a- 
ceea, arcurile de triumf ale lui Titus și Columna lui 
Tvajan, cari amintesc suvenirul marelor victorii, ce 
au întins și menţinut dominaţia Romei. Reliefurile 
arcului de triumf a lui Titus ne amintesc succesul 
resboiului în contra Evreilor ; Columna lui Traian re- 
presentă episâdele resbâelor împeratului, luptele, ti- 
purile, costumele, reproduse întrun mod admirabil. 

Pictura Romană este mai bine cunoscută de cât 
cea grecescă, în urma descoperirilor făcute la băsle li 
Titus, la mormântul Nasonilor şi în sudul Italiei la 
Pompei şi Herculan!).— Putem într'adever, să ne facem 
1) Descoperit în 1654.
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o idee de desvoltarea picturei la Romani, intrând în 
casele de la Herculan și Pompeia, de pe picturile mu- 
rali, cari înlocuiaii la Romani hîrtiea ce o punem 
astădi pe păreţii odăilor n6stre.-— Pretutindinea chiar, 
în casele negustoreşci, găsim pe ziduri picturi de va- 
l6re, cari au fost, de sigur, executate în grabă. U- 
nele odăi sânt decorate cu șcene mitologice, altele, re- 
presentă viţa de familie; vedem, de o parte, copii 
jucându-se, pe de altă parte, părinţii lucrând: ocu- 
pându-se 2 face mobile, sai cibote ete., după mește- 
șugul fie-cărui-a. 

Pentru decorația zidurilor casii şi chiar a mo- 
numentelor admirăm, de asemene, mosaicurile. Unul 
din mosaicurile cele mai de căpetenie este mosaicul, 
conservat în museul dela Neapole, care representă bă- 
tălia de la Avrbele. 

Cundscem din Istorie, ca pictor celebru la Ro- 
mani, pe patricianul Fabius, istoricul celui de al II-le 
resboiii punic, care a reprodus în tablourile sale epi- 
s6dele resbdelor din timpul său. 

2. Sistemul artei şi al literaturii elasdice. 

a) Arta faţă cu mitologia, religia şi filosofia. 

Grecii și Romanii, după cum am vedut, nu sai 
ocupat numai cu un fel de artă. Ei au cultivat și ar- 
chitectura și sculptura și pictura, şi, în literatură, ei 
sânt, cari au conceput tote geniurile literare, ce con- 
Venea clasicismului. 

Tote artele, la aceste popâre, se grupâză împre- 
ună, întrecându-se unele pe altele în privinţa tech-
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nicei, spre a crea mijlocele materiale de expresiune, 

de cari să să servâscă. 

Ceea ce este comun între ele,—ceea cele uneșce - 

pe tote împreună este forma expresiunii, concepută. de 

geniul grecesc, cu totul deosibită de a Orientalilor. 

Acestă formă nu este determinată numai de re- 

ligie și mitologie; —sentimentul religios, la Greci, să 

modifică, graţie geniului lor iniţiator. 

Grecii erai dialectici de samă ; ceea ce'i cîrmuesce 

pe €i,—ceea ce'i determină mai cu samă a scrie, a 

sculpta, a desemna etc. nu sînt impulsiunile externe: 

natura cu fenomenile sale, cari suggerâză tot felul de 

deități, dar lemea ideilor.— Grecii aveau o concepţie 

așa de ciară de ideile lor în cât le credeai, că sfânt 

adevărate realităţi; seminţele tuturor lucrurilor, i- 

deile, nu sunt niște simbsle, închipuite ale lucrurilor, 

dar origina sau modelul după care totul sa copiat! 

Impresionaţi astfel, de ideile lor lumindse, —e- 

senţa a tot ce există, în care totul s& reflectă, —Gre- 

cii, numai căutau deii lor în natura fisică, dar, în su- 

fletul lor, în interiorul lor.— Sentimentul lor religios 

numai este suggerat de fenomenile naturii, dar de 

conșciința lor înternă lumin6să.  Descoperind prin a- 

jutorul conșciinţii lor o lume nemărginită de idei, cu 

totul permanentă și neschimbătâre, Grecii, numai pri- 

vesc în afară, dar în lăuntru,— numai recunosc, că 

cea ce este dumnedeesc pâte fi în afară, dar în inte- 

liginţa lor, în sufletul lor. Aci, în interiorul sei și 

prin ajutorul imaginațiunii, omul, numai întîlneșce, 

ca în trecut, un numer restiîns de divinități cu 

neșce forme a nume determinate. Există atâţi-a
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dei, câte sânt şi închipuirile nostre, și, închipuirile 
variând de la om, la om, fie-care individ, caşi fie-care 

“ familie i are deii săi, și, acelaş dei chiar n'are a- 
ceia-și formă pentru toţi. 

Dintre atâtea divinităţi nemărginite, omul, nua- 
dâră de cât un număr forte restrins; și, deii unui-a nu 
se asamână cu geii altui-a!—Numele unui dei, într'a- 
devăr, putea să fiă acel'aș, dat de limba întrebuințată, — 
putea cineva să adâre pe Jupiter, pe. Minerva, sai pe 
Diana, dar acelaș nume nu representa pentru fie-care 
acel'aş dei. sS& credea, că există mii de Jupiter, o 
muițime de Minerve, de Diane, de Junone, cari să a- 
semânai forte puțin între ele! Fie-care din aceste 
concepțiuni, corespundea cu imaginația fie-cărui-a!). 

Acest lucru explică, pentru ce fie-care familie la 
Greci și la Romani 'și avea deii s&i, divinităţile sale 
domestice.— Fie-care familie credea în deii s6i pro- 
tectori! Îndată ce o familie 'și crease deii săi i re- 
producea după închipuirea sa și îi păstra în veci pe 
lângă căminul domestic într”o odaie, care era ca un 
altar divin, unde ardea necontenit focul în ondrea lor. 
Pentru acest cuvint, întîlnim la: cei vechi expresiuni 
ca acestea: 

„Jur pe Jupiter, care locueşce cu mine...2) „Jur 
pe Hecate (dice Medea în Euripide, 395), deiţa mea 
stăpână, ce venerez și care locueşce sanctuarul cămi- 
nului măăf, 

Ceea ce unia membrii acele-ași familii, ceea ce 
justifica căsătoria la Greci și chiar la Romani, nu era 

1) F. de Coulange. Cit6 antigue, Paris, 1890. 
2) Z=, Jupiter, este protectorul casii Greceşei; imaginea sa este a- 

sedată în partea înteridră a casii, și, înaintea altarului săă să termina 
tote neînţălegerile casnice,
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nașcerea, sentimentul, dar religia focarului domestice 

și a străbunilor. Trebuia cineva să aibă o familie, 

copiii, cărora să li se încredințeze altarul sacru, pri- 

imit în păstrare de la strămoși, precum și mormântul 

strămoşesc, ce nu era situat aşa departe de casa pă- 

vintâscă; trebuia să fie cineva din familie, care să 

facă sacrificii pentru morți, ca pentru nişce dei: să le 

aducă prândul funebru, s& le de lapte şi vin, plă- 

cinte și fructe, sai să ardă pentru ei un animal 1). 

S& şcie, că altarul domestic representa, la cei ve- 

hi, providenţa familiei. — Trebuia să stea cineva ne- 

clintit pe lângă el ca să intreţie focul sei sacru, căci, 

dacă focul să stingea, se credea, că un dei trebuia să 

înceteze de a mai fi (să devină strigoii.) 
Și, persona care trebuia să îngrijescă a întreți- 

ne acest foc sacru din căminul domestic, trebuia, 

neapărat, să fie din familie,—de 6re-ce fie-care familie 

"şi avea Q6ii sti deosibiţi ;—strâinul de familie nu putea 

să se ocupe cu cultul deilor domestici, și cu acel al 

strămoșilor, deveniți dei prin morte. Ce sivăin ar pute 

să să îngrijescă cu religiositate de sufletul morților, depu- 

nând în tot-d&una înainte de ori-ce prând partea de 

mâncare și de vin cuvenită morţilor: deilor familiei? 

Și, nici nu era permis, după religia politeistă, ca o 

persână strâină de familie să calce pe lângă mormîn- 

tul strămoșesc, și sa ie€ parte la masa funebră?). 

Religia legitimâză astfel instituţia căsătoriei, — este 

fundamentul chiar al vieţii politice. 

Astfel, prin deșteptarea fantasiei, sentimentul re- 

ligios s& schimbă cu totul. Nimic din natură nu este 

1) Foustel de Coulange. op. citat. 
2) Ibidem. ”
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dumnedeesc, dacă nu reflectă ceva din lumea ideilor. 
Natura, în loc de a fi venerată și adorată este înjo- 
sită. Forma animalică numai este o formă a divini- 
tății, dar o formă a pedepsei, a degradăvei ! 

La Greci, divinitatea priimeşce o formă omentscă ! 
Peii devin Omeni. Ei au părinţi, copii, un corp a- 
semănător cu al nostru; ei pot să sufere, să Voiască, 
să trecă prin o mulțime de nenorociri, cari formeză 
istoria lor.— Intre dei şi Gmeni nu există de cât o. 
deosibire de gradaţiune în frumuseţe şi înţelepciune. 

Grecii îndeeai Omenii, cari se deosibeaul prin in- 
teligenţa și virtutea, lor şi chiar prin frumusețea cor- 
pului lor. Erodot ne spune: că unui tânăr din Si- 
cilia, care a fost adorat din causa frumuseţii sale, i 
sa râdicat statue. De asemenea, un om superior prin 
inteligenţa sa, prin înţelepciunea sa, este considerat 
ca un deu. Când Ulise, sau Telemac, în Odisea lui 
Omer, întilneşce din întimplare un om frumos și mare, 
îl întrebă, dacă este un dei. Se șcie, de asemenea, că 
lui 1 ysandra i sa ridicat în vi€ţă fiind, o statue la 
Delfi şi a fost astfel considerat de cetăţenii sei ca un 
dei.-—Deii se amestecă în tote afacerile Omenilor, de-- 
vin chiar camaradii lor, părtași ai bucurielor ȘI su- 
ferinţelor lor. | 

La Greci, ceremoniile religise nu sânt de cât 
nișce petreceri ale omului cu deii, în'cari deii, la pe- 
trecere, aii porțiunea lor de carne și de vin! 

Sa susținut însă, că deii deși ai o formă ome- 
nescă par a nu fi de cât nişte simple alegorii a elemen- 
telor naturii, caşi la Orientali. Neptun este deul mării, 
cale representă marea, oceanul, ale cărei valuri înve-
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lue pămîntul; polon este deul Sârelui, care răspîn- 
deșce lumina; Diana este deița Lunii „Jupiter re- 
presentă trăsnetul; „Junone,— bolta cerâscă, atmos- 
fexa, în care deii călătoresc. Sa susținut, de a- 
semenea, că cultul focului sacru a existat și la Ori- 
entali.—Bramanul, de ex., are și el focul seu, pe care 
trebue să-li întreţie di și n6pte; în fie-care diminâță 
și în fie-care sară trebuia să alimenteze cu lemne 
focul sacru;—în cele din urmă, cașila Greci, prândul 
este un act religios! In ainte dea mânca, Bramanul, 
s6 rogă în aintea altarului și face libaţiuni în ondrea 
deilor,—-de frică de a nu fi nimiciţi de ei! 

Nu trebue cu tâte acestea, să credem, că religia 

Grecilor are acelaș caracter ca acela al Orienta- 
lilor.  Inţălesul primitiv, simbolie al puterilor naturii, 
dat de religia Orientalilor și păstrat în Grecia, cu 
timpul sa perdut cu desăvârșire!). Grecii, ne mai 
gândind, că natura este divină, şi-aă creat mituri 
deosibite, de acele-a ale Orientalilor,—. "și-a creat 
dei, cu un caracter spiritual, individual, asemend- 
tor cu acela al omului.—Pe de altă parte, deii Gre- 
cilor nu sunt nișce puteri fisice, dar, nisce persd- 
ne morale, cari lucreză, în conformitate cu raţiunea, 
în vederea binelui şi a ordinii. 

Astfel, Neptun, care este deul mării, devine în 

Grecia classică deul protector al Atenei; Apolon, deul 

Sorelui, spiritualisându-se, devine deul luminii al şci- 

inţii, în fine, deul oracolilor. Nu uit încă de a spune, 
că îndată ce populaţiile Greciei și ale Italiei s'a de- 
prins de-a'și representa deii lor, ca pe nisce pers6ne, 
și, le ai dat la fie-care din ei câte un nume propriii 

1) In Omar chiar, divinităţile au o existenţi independentă de planete. 
pi    
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și o formă omenâscă, cultul vechiă al focarului s'a 
supus legii comune pe care înteligența omenescă o im- 
punea. Altarul focului sacru a fost personificat şi el, 
după cum ai fost personificaţi deii ; —s'a numit “Eczia, 
Vesta!) ;--sa făcut un nume proprii, în loc de nume 
comun şi astfel o legendă s'a format cu încetul: „sa 
credut, că acestă divinitate, ce representă focul sacru, 
este o femeie, care s'a representat de artă sub for- 
ma unei deiţe“. 

Trebue să observăm în cele din urmă, că focul 
care ardea pe altarul Grecilor și Romanilor şi de a- 
supra, mormintelor strămoșeșci s'a spiritualisat atât de 
mult, în cât în mintea Gmenilor numai era focul na- 
turii materiale, care încăldesce, saă care arde,—care 
tmansformă corpurile și topeșce mineralele, dar focul 
curat, cast, ce nu pâte să fie întreţinut de cât prin 
un anume combustibil?). 

„Acest foc este un fel de ființă morală, care nu 
numai încăldeșce şi străluceșce, dar și gândeşce şi are 
conșciință de ceea ce trebue, sai nu trebue să să facă. 
Acest foc, din punctul de vedere fisic, pregăteşce prân- 
dul, încăldeșce corpul, ear, din punct de vedere mo- 
ral, are sentimente şi afecțiuni: dă omului curăţenia 
sufletului, + Bazat și nutreșce sufletul punându-lă în 
fața frumosului și a binelui. Să pote dice, că acest foc, 
întreţine vița omenâscă în îndoita serie a maânifestă- 
vilor sale, este în acelaş timp isvorul avuţiei, al 
sănătății și al virtuţii.— Și, este de notat, că, de în- dată ce sa făcut din acest mit al focului sacru o pei- 
sonă, o deiță, n'a mai representat în lume nici fecun- ditatea, nici puterea, dar, ordinea morală. 

1) Latinii le nai numeaă: ara sau focus, (Nonius Maveellus, ed. Quicherat, pag. 53). 
Virgită, VII. 71. castis taedis.



b)  Antropomorfismul în arta clasică. 

Grecii, pentru a precisa mai bine de cât Orien- 

talii aituvile lor religi6se, adopteză antromorfismul 

personificând diversele calități ale divinităţilor prin 

o imagine caracteristică. Deii și deițele lor nu sânt 

suggerate numai de fenomenile, de cari sunt încon- 

jurați, dar, mai cu samă de lumea ideală. Obser- 

vând în interiorul lor, recunosc îndată o mulţime 

de divinități. Ei personifică diferitele lor stări su- 

fleteșci: mânia, bucuria, violenţa, forța, iubirea de 

dreptate, miseria, sărăcia etc. Astfel, Agamemnon ţine 

pe scutul său imaginea Terdrii;, pe de altă parte, în 

Eschil vedem pe cei șâpte şefi reuniți înaintea 'Tebei pro- 

nunțând un jurămînt înspăimîntător și învocând pe 
Marte, Belone și Terdrea (e), în fine, Temistocle 

cere bani locuitorilor din Andros, în numele celor două 

divinități: Puterea şi Violenţa, şi, aceşti-a, se opun dea, 

da în numele altor două divinităţi: Meseria şi Sărăcia. 

Mergând astfel necontenit pe acestă cale, Grecii, în- 

mulțesc din ce în ce divinitățile, făcând chiar din e- 

roii lor nişce dei. 

Dar, fiind că în fie-care di să vedea apărând noi 

divinităţi, Grecul, cu mintea sa lumin6să și iubirea sa 

de ordine, înțălege îndată, că este nevoe dea stabili 

o ordine Ore-care, în acest Pantheon nemărginit; el 

claseză dar, tote aceste mituri, sai le orîndueşce în- 

tun mod erarchic și logic, punând în capul clasifi- 

cării pe Joe, marele dei suprem; pe urmă, nemulţă- 

mit de activitatea sa pământescă, Grecul, să transportă 

mai mult în regiunile ideale și trăeșce cu deii, pe 

cari îi îmblindeșce la fie care pas, în călătoria sa, cași 

în casa sa, n6ptea și diua. 

Î
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Ca urmare a acestei disposiţii de spirit, Grecul, 
consideră divinităţile, că ast acele- -ași gusturi, acele-ași 
pasiuni și viciuri, caşi Gmenii. Peii se cârtă între 
ei, se bat, ca Gmenii și s& rânesc. Dacă Venus este 
lovită de lancea lui Diomede, deul resbelului Ares, 
Mate al Latinilor „— fuge la Joe pentru a se plânge! 
Deii, supuși la acele- -ași slăbăciuni şi greșeli, caşi 6- 
menii, sânt Dbintuiţi de acele- -aşi reutăţi, de acele-ași 
patimi. 

c) Factorii subjectivi şi objectivi ai artei Classice. 

Sentimentul religios al Grecilor şi Romanilor de- 
osebindu-se astfel de acel al Orientalilor, şi, acest sen- 
timent, fiind um factor estetic la aceste popâre clasice, 
trebuia, neapărăt, să se modifice Și sentimentul estetic. 

Objectul acestui sentiment întradevăr, numai este 
unitatea vagă, neînţălesă a universului, nici eternita- 
tea, saii somnul adînc, vecinic al mormântului, nici 
abisul fără formă din care a eșit creaturile, ca nișce 
aburi trecâtori,— dar, lumea ideilor, în care zărim di- 
vinitățile de tot soinl, precum și formele eterne ale 
lucrarilor, resultatul reminișcențelor (Platone), sai al 
percepţiilor generalisate (Aristotele). 

Clasicismul formând lumea și explicând'o, prin a- 
jutorul ideilor, după închipairea minţii, artiştii, nu- 
mai gândesc, că ceva din natură ar fi divin pentru a 
ne fermeca, a ne uimi. Ceea ce este divin nu Lă pu- 
tem afla, de cât în sufletul nostru, care se înrudeșce 
cu D-deu, prin rafiunea nstră, al cărui object de cer- 
cetare este adevărul etern, dat de ideile concepute 
de ea.
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Astfel, forma literaturii și a artei, în urma des- 

voltării îdeaţiei1), nu mai pote fi hotărită de lucrurile din 
natură, de impulsiunile din afară, dar, de impulsiunile 

interne, de ideile divine, sau raţionale, omenesci (A- 
ristotele) 2). Artistul, căutând în el însuși forma es- 

tetică, numai are a copia într'un mod exact ceea ce 

vede in afară, dar, ceea ce vede în lăuntru. Modelul 

luat din natură trebue modificat, sai de lumea ideilor 

devine, sai de lumea ideilor omeneșci. 

Prin această nouă concepție a formei artistice și 

literare, domeniul manifestărilor estetice s& măreșce, 

neapărat, forte mult !— Asta şi literatura are a ex- 

prima simțirea nâstră, modificată de ideile înfinite. 

Ideile fiind infinite, formele artistice vor fi de asemenea. 

Ce progres într'adever, nu a realisat arta și li- 

teratura, din causa credinții în existența unei lumi 

ideale infinite.  Născocirea atâtor forme cor&spundă- 

tre cu ideile, determină din ce în ce nos emoții este- 

tice — Numai sânt lucrurile și fenomenile din natură, 

în fine, animalele, cari mișcă simţirea artistică, dar, 

ideile nâstre și mai cu samă, ideea primordială a con- 

şciinții: ideea de unitatea persânii nostre. 

Punctul de plecare al literaturii şi al artei, cași 

al filosofiei, era omul. Yvyăgn czaxâv (cunoște-te pe tine 

nsuși) al lui Socrate devine principiul nu numai la 

filosofiei, dar, și al religiei și artei. Ceea ce trebue 

să admirăm nu este natura exteridră, dar, omul în care 

să resumă tot ce este în univers, în care să concentră 

ceea ce este măreț, ceea ce este dumnedeesc. 

]) Activitatea sufletească, care transformi sensaţiile în idei. 
2) Vedi maă sus: Cartea I, Isi. Est.., Aristotele. pag. 50
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Grecii asemânând pe om cu deii ă face st tră- 
&scă în societatea lor. Representaţiile teatrale: tra- 
gedia, comedia, corurile cn jocuri, nu representă alt 
ceva de cât petrecerea omului cu deii, sai cultul lor. 
Grecii nu-și închipuesc, că pentru a onora pe dei tre- 
bue să postâscă, să facă rugăciuni cerând ertarea 
pecatelor ; ei onoreză pe dei petrecând, sau suferind 
cu ei,—și, acestă petrecere și suferinţă a omului cu 
deii, care constitue cultul religios, este, pănă la un 
punct, objectul tragediei, în fine, al artelor de tot; felul. 

3. Caracterul formei elassice a artei şi a literaturii. 

a) Principiul artei şi al literaturii olaşgice. 

Dacă acum, geniul Grecilor a transformat mito- 
logia veche a Orientalilor, și, prin acesta, a transformat 
arta şi literatura, în conformitate cu progresul i- 
deilor, în ce anume constă acestă schimbare, acestă 
transformare a Esteticii classice?—Care este întrun 
mod precis caracterul formei classice, literare și ar- 
tistice ? 

Schimbarea artei și a literaturii mai ântâi constă 
în faptul: că arta şi literatura exprimă la Greci și 
Romani sentimentul religios, schimbat, modificat de lu- 
mea ideilor. Este vorba, de sentimentul religios, sug- 
gerat de lumea ideilor, determinat de stările nâstre 
sufleteşci, ear nu, de sentimentul religios, determinat 
de unitatea vagă și neînţălâsă a lumii, concepută de 
Orientali, nici de aspectele acestei unități: puterile 
fisice, animalele de tot felul, în fine, fenomenile fisice 
şi astronomice. 

Acestă deosebire însă, ce putem face între senti-
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mentul religios al Orientalilor și acel al poporelor elas- 

sice, nu trebue să fie considerată ca singura notă ca- 

racteristică a formei literare și artistice.— Prin acesta, 

s'ar deosebi f6rte puțin direcţia esteticii classice de aceea. 

a Orientalilor. Sar put spune cu drept cuvânt, că 

classicismul, în general, nu este de cât simbolismul, des- 

voltat, modificat,—întru cât Grecii simboliseză şi ei prin 

formele lor artistice și literare divznstatea. 

Mitologia, religia contribuind forte mult la des- 

voltarea artelor și a literaturii, la Greci și Romani, 

din acesta, am pute conchide, că artiștii şi literați 

sunt îndrumați pamai de sentimentul lor religios a-și 

manifesta simţirea lor, și că, ei ar exprima numai a- 

cest sentiment, 

Nu trebue uitat însă, ce este mai esenţial în arta 

și literatura Grecescă. 'Trebue observat, că la Greci 

și Romani, religia și mitologia lor sunt un mijloc 

artistic, un mijloc de suggestiune, ear nu, un scop. 

—- Artiştii și literații s& servesc de mitologie în ve- 

derea, efectului estetic pentru a impresiona pe alții,— 

pentru a impresiona mulțimea, deprinsă cu formele 

mistice, Dacă ţin samă de mediul în care trăesc, 

de credințele religi6se ale poporului din care fac 

parte, scopul lor este cu totul deosibit. 

Artiştii și literaţii clasici, fără îndoială, voesc,—— 

asemănând pe Omeni cu deii,—a exprima morala ome- 

nescă idealisată, divinisată, ear nu, religiunea,-— iubirea. 

de atâtea divinități, de care era plină lumea păgână 

şi pe cari Socrate şi Platonț voia a-le reduce la un 

singur D-deu. 

17
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Alături prin urmare, cu sentimentul religios trebue 
să considerăm ca factor estetice predomnitor sentimen- 
tul moral. La Greci și Romani întradever, seatimen- 
tul moral, sentimentul binelui devine un factor estetic. 
Sentimentul religios să asocisză cu sentimentul moral 
prin ajutorul ideilor, suggerate de raţiunea nâstră. 

Astfel, principiul artei și al literaturii la Greci 
și Romani nu este D-deii, dar Binele şi adeverul, dar, 
morala și rațiunea, cari ne pun în faţa realității !). 
Arta și literatura prin urmare, devin mijlâce de e- 
ducațiune, mijloce de moralisare.— Ne sevvim de dei, 
i facem 6meni, pentru a face din om o ființă asse- 
mănătore cu deii,—o ființă in stare de a imita pe dei. Nu 
pe dei dar, voim a-i representa in artă Și literatură, 
dar, natura omenâscă divinisată, moralisată, lipsită de 
passiuni vulgare, grosolane, animalice. 

Artistul nu copiâză forma, omenâscă, așa cum o 
întilneșce în giurul său ;—prin ideile sale fantastice 
o spiritualiseză, o divinisâză, păstrând cea mai mare 
moderaţiune în privința expressiunii patimilor pentru 
a da eroilor și muritorilor aparenţa divinității. Trăim 
în societatea deilor, petrecem cu ei, mâncăm cu ei, su- 
ferim cu ei, ne bătem în resbel cași ei, şi împreună 
cu ei, pentru binele nostru, pentru liniștea sufletului 
nostru în viţă, şi pentru respectul ce datorim părin- 
ților și strămoșilor noştrii, cari, după morte, au de- 
venit dei. 

Dar, ce sînt în realitate aceşti dei, de cât nișce 
Omeni îndeiţi, adecă, nişce 6meni periecţionaţi ? Deii, 

  

1)_ Acâsta este aprope și interpretaţiunea dată de filosofii greci classici: Platone şi Aristotele.—A vedă aici Cartea 1. Istoricul Esteticii. pag. 11—36 şi p. 56—68,
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priimind forma  omenescă, represintă vi6ța nostră 

sufletescă de origină divină, nemuritâre. 

b) Scopul artei şi al literaturii classice. 

In Grecia arta avea ca scop educaţia nâstră in- 

telectuală şi morală, — era pusă în serviciul moralii 

şi al instrucţiunii. Realitatea nefiind visibilă, mani- 

festându-se numai în interiorul nostru, arta, tre- 

buia să creeze nișce forme sensibile, cari să ne împre- 

sionede, cari să ne uimâscă, să ne facă a uita lumea 

acesta, pentru lumea ideală. 

Idealul artei fiind binele, viriutea, artistul nu pote 

representa omul, așa cum este el cu pasiunele sale, 

dar, omul spiritualisat, divinisat, luptând pentru tri- 

umful binelui 1). 

La Greci, ori-ce operă de artă, trebue să conție 

ceva ascuns, o idee morală. Tâte operile acele-a cinice, 

ce represintă vieța nostră reală, sunt condemnate de 

filosofi. Arta s& adresâză mai mult spiritului, de cât 

“simțirilor ; ea trebue să se silâscă a ne suggera idei, 

a ne vepresenta caractere nobile, divine, ce nu întîlnim 

în bhimea veală. 

Avtistul, nu voeşce, ca la Orientali, a imita na- 

tura pentru a representa pe D-dei,—căci D-dei nu 

pote fi simbolisat prin ori-ce lucru și ființă din natură ;— 

cea ce este măreț în natură,—cea ce să aseamănă cu 

D-deii prin inteligenţa sea, este omul. Pe om dar, cu 

sentimentele sale idealisate, cu credințele sale, cu ideile 

sale divine, trebue să-li represinte arta și literatura. 

Asta şi literatura sunt expresiunea vieții nâstre 

1) Binele, dva053 estefrumosul: 4XHES, ce Sai unit chiar, la Greci 
spre a forma un singur cuvânt: 16 paOAZȚa0.  Vedi maă sus pag. 

2 şi 33.
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sufleteșci,—expresiunea sentimentelor concretisate prin 
ajutorul mitologiei, al ficţiunii poetice și artistice, 

Deii dar, în literatura şi arta grecescă, nu repre- 
sintă de cât partea fictivă a simțirii n6stre. In loc ca 
artiștii și literații să-şi caute tipurile lor, figurile lor 
pe pieţele și în locurile publice, ei le căutai în în- 
chipuirea lor, pentru a ne representa ceva extraordi- 
nar, ce ne uimeșce, ce ne impresionâză. 

In scurt, classicismul nu amestecă, pe dei în artă, 
în vederea manifestării sentimentului religios, dar, în 
vederea manifestării sentimentului moral. Aci, senti- 
mentul religios este subordonat sentimentului moral. 

Scopul axtei şi al literaturii classice nu este deci, 
religia, dar, morala. Religia este aici ca un mijloc 
pentru. fericirea omului. —Deii s& amestecă în artă, 
primind forma omenâscă, sufăr, simt cași Gmenii, și 
triumfă asupra tutor pasiunilor pentru a produce un 
efect moralisator. 

In forma clasică prin urmare, vedem apărând noi 
factori estetici, cari predomină asupra celor-alți fac- 
tori, ce i-am întîlnit la origina artei și în epoca sim- 
bolică a Orientalilor. Aceşti factori esenfiali sânt. ideile, 
cari s€ asocieză cu instinctele nostre, cu sensațiile și 
sentimentul religios, pentru a produce sentimentul ade- 
v&vului şi al binelui. 

Acest fapt a făcut pe Platon să dică, că frumo- 
sul este o splendâre a binelui, şi pe Avistotele : o splen- 
dore « binelui și a adevirului 1). 

Dar, ceea ce caracterisză, înt”'un mod esențial și 
general, avta și. literatura clasică este personalitatea și 
conșciinfa artistică şi literară. 

  

1) Vedi cartea I: Istoricul Esteticii pag. 17—68.
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La Greci, în urma epocii omerice, precum și la 

Romani, arta şi literatura, nu mai sânt cu totul nați-“ 

onale, impersonale,—nu mai sânt un produs al naturii 

şi al spiritului național,—dar, mai cu samă, o creaţi- 

ame a spiritului individual, a spiritului liber, care a- 

re conşciință de sine și șcie, ce are să reprișinte. 

c) Direcţia artei şi a literaturii classice. 

Classicismul representă, în urma simbolismului 0- 

viental, deșteptarea ideajiei conșciente.  Axtistul, de la 

început, are o idee lămurită de ceea ce are să lucre- 

ze,—deosebeșce forma de idee, opera de artă, de cea ce 

ea vepresentă. Statuia unui deii sub forma omenescă nu 

este considerată, ca la Orientali, drept ânsuși deul, 

drept o divinitate, sau un lucru sfânt; ea, nu este de 

cât o închipuire a omului îndeit, a omului perfect din 

punct de vedere moral, conecretisat prin formele sale 

sensibile, bogate, perfecte, pe cari artiștii idealişti, ca 

Pidia nu le pote întilni în lumea reală. 

Artistul classic nu este la începutullucrării sale, 

—in momentul alegerei subjectului său, —în starea in- 

conșcientă: de contemplare, de extas, ca la Orientali, 

pentru a confunda astfel îdeea cu forma sensibilă, ar- 

tistică. El nu cade în acestă stare, de a confunda 

forma cu ideea, de cât numai după ce reușeșce a uni- 

fica aceste elemente într'o operă de artă, și în momen- 

tul când, absorbit de subjectul seu, să uită pe sine. 

Artistul ave întradevăr, o idee lămurită, o idee 

personală, €ră nu impusă de alţii, cum era impusă, 

la Egipteni, de preoți ;— el 'şi dă samă de subjectul 

seu; nemulțumit de operile sale să corecteză, 'și dă
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silință, — mulțumit, să absârbe cu totul în subjec- 
tul seu. 

Literatul de asemenea, având o idee clară des- 
pre ceea ce voeșce a exprima, s& sileşce a creea fel 
de fel de forme sensibile pentru a concretiza ideea. 
Fabula, de ex., proverbul, parabola, alegoria, apologul, 
descrierea, poesia Wrică, dramatică etc., nu sfint de cât 
nişce forme, determinate de ideile sale proprii. 

Nu este grei de a ne da samă de mersul regu- 
lat al spiritului grecesc artistic. Asfiștii idealiști nu 
observă natura pentru a representa în operile lor ceea 
ce este peritor,-—un moment trecător al vieţii nâstre,— 
dar, ceea ce este permanent, invariabil, suggerat de i- 
deile eterne, divine.—Pe de altă parte, artiștii sensua- 
liști, im aceste timpuri, — deși nu caut subjectele 
lor în lumea ideală divină, dar, în lumea rațională, 
omenâscă,—cu tote acestea, ei nu imiteză natura de cât 
în înțelesul explicat de Aristotele: dea culege din ea 
elementele cor&spundetâre cu ideile dobiîndite prin 
percepțiile generalisate 1). 

Grecii nu sânt stăpiniți de natură externă.—A rtis- 
tul are deplină libertate de a se emancipa de impre- 
siunile lumii din afară pentru a urma pe cele interne. 
El nu recunâsce altă regulă de cât aceea, concepută 
și stabilită de el însuși. 

Ceea ce domneşce în abstracţiile greceșci este sen- 
timentul poetic, sau sentimentul artei. Artiştii inven- 
teză imaginile după cum filosofii găsesc ideile?) ; — pen- 
tru acest motiv, abstracţia priimesce la ei forme fer- 

- mecătâre !—Sg șcie cât de mult imaginaţia lor era în 

  

1)  Vedi Istoricul Esteticii, Aristotele. Imitaţia artistică pag. 64—69. 2) Vedi asemenea cartea Il-oa pag. 246 și 247,
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stare a represinta Norocul, anotimpurile în fine, iubi- 

vea, care nu era de cât o modificare a sufletului îna- 

intea frumuseţii. 

Pe acsstă cale sa format pentru ântâia-și dată 

în spiritul Grecesc mărâţa concepţie a frumosului. -— 

Grecul nu s& mulțumeşce cu resultatele dobindite de 

vecinii săi; fără a opri sborul activităţii sale geniale; 

caută o formă mai bună pentru a exprima în afară 

idealul său. 

Acestă direcție să continuă în tâte timpurile, în 

momentul chiar, când arta grecâscă ajunsese la apo- 

geul stu. In timpul chiar a lui Fidia, templul Vic- 

toriei, înălțat alături cu a lui Profilei, ne face să 

zarim silința sculpturii de a întrece reliefurile Parthe- 

nonului. 

Acest caracter de personalitate artistică este pro- 

bat şi prin faptul,că în Grecia și la Roma artiştii se 

întrec unii pe alții spre a realisa frumosul,—că, pro- 

ducerile lor să pot atribui unor anumite genii cunos- 

cute: Pidia, Prazitele, Luysipp, Zeuzius, Apele ete. 

Dacă la Orientali nu cunbscem geniurile artisti- 

ce, le cunscem forte bine în Grecia și mai cu samă 

la Roma. 

4. Exoluţia elassicismului la sfirşitul păgânismului. 

Classicissmul în luptă cu formele nouă literare şi 
artistice. 

Ce devine classicismul cu venirea lui Christos şi 

în urma invasiunii barbarilor ? 

Cu venirea lui Christos forma clasică a literatu-
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zii şi a artei începe a se modifica din ce în ce. — 
Schimbându-se sentimentul religios, reînoindu-să apoi, 
elementele etnice, în urma invasiunii barbarilor, arta, 
trebuia să urmeze acâstă faimosă lege estetică de a 
se devolta, în conformitate cu desvoltarea simțirii și a 
minţii omeneșci. 

Christianismul, reducând tâte divinitățile la un 
singur D-dei creator, nu mai pote fi favorabil dite- 
ritelor divinități păgâne, representate de arta classică. 

După cum la Orientali legea mosaică oprea ca 
arta să represinte lucrurile şi ființele din natură 1), de 
asemenea, legea creștină nu admite ca arta să ne în- 
tățişede tot felul de divinități din lumea sdeală. 

SE şcie, că S-tul Pavel visitând Atena este cu 
totul nemulțumit vădând statuele, cu cari orașul era 
peste tot locul înpodobit. Acel-aș lucru fac şi părinţii 
bisericii creștine ;—ei consideră operile de artă a celor 
vechi, ca pe nișce objecte de idolatrie. Clement din A- 
dezandria vorbeșce cu despreţ de Fidia și de cei alţi 
artişti greci ! 

Ceea, ce interesa lumea şi prin urmare pe artiști, 
în urma christianismului, era iubirea D-deului unic, de- 
venit om, iubirea lui Christos pentru omenire și a 6me- 
ilor pentru divinitate, | 

Cu tâte acestea, clasicismul, cași simbolismul, pă- 
trund mult timp fasa psichologică şi sociologică a ar- 
tei și a literaturii şi continuă a se amesteca în for- 
mele nout artistice și literare. — Este imposibil de a 
crede că arta şi literatura sa desfăcut de o dată de tre- 
  

  

ID Vedi mai sus pag. 225.
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cutul sei, din causa modificării religiei vechi și a schim- 

bării elementelor geniului artistic şi poetic;—ar fi a 

face abstracție de moştenirea, lăsată de poporele vechi! 

In lumea artistică, cași în lumea fisică, nimic nu să 

pevde,—totul să conservă și să reproduce. 

Intr'adever, să şcie, că în veacul de mijloc, deși 

cavalerismul predomină, deşi popârele nou& barbare, 

trebuiau să-și exprime in artă starea lor înapoiată, 

sălbatică, sentimentele lor egoiste, cu tâte acestea, îde- 

île classice, păstrate ici, colea, în Gre-cari manuscripte 

scăpate de naufragiul vremei, nu pot să nu influen- 

ţeze arta și literatura.—Intîlnim, într'adevăr, în aceste 

timpuri, o mulțime de literați, cari voesc a restaura 

literatura grâcă şi latină, și, ceea ce însuflețeșce 

șciința lor sânt ideile classice ale celor vechi, ale 

lui Platone şi Aristotele. Invăţaţii caută în biblioteci, 

pentru a scâte din uitare manuscriptele classice, pe 

cari le studieză, spre a le reproduce chiar în limba ve- 

che sub o altă formă cerută de împrejurările vremii.— 

Literaţii scrii în latineșce şi voesc a ave un stil 

cât se pote de classic! S5 scie, că nimeni nu putea 

fi considerat ca om cult, învăţat, în veacul de mij- 

loc, dacă nu cunoșcea limba latină, și grecâscă. Ni- 

meni nu putea să-și afirme șciința sa, dacă nu șciea 

să vorbâscă și să scrie limba lui Cicerone și a lui 

Virgilii. — Ceva mai mult! Paine, în Philosophie de 

Vart en Italie, ne spune că un tânăr nu putea fi con- 

siderat ca om de societate, dacă nu eunoșcea limba 

latină şi chiar limba grecă, și dacă nu șcia să facă 

versuri.
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Eată în ce termeni, după Taine, vorbeaă educato- 
rii veacului de mijloc despre importanţa limbilor clasice: 

„de veuz que notre homme de cour soit plus gue 
mediocrement instruit dans les lettres, au moins duns 
celles qwon appelle belles lettves ; et qu'il sache non seu- 
lement la langue latine, mais encore la greeque, ă cause 
de la multitude et la varittă des divins derits qui sont 
en cetie langue j—quil soit verse dans les poătes, et pa- 
reillement dans les ovateurs et historiens et de plus exerce 
a derive en ves et en prose, car, outre le contentement 
qril y trouvera lti—mâme, îl ne mânquera jamais de 
propos agrtable avec les dames, lesquelles ordinairement 
diment ces sortes de choses*. 

Da, classicismul nu sa imitat numai în literatură, 
dar și în arte. „Je ne serais pus content de notre cava- 
lier, continuă Taine!), sil metait encore musicien et si 
outre Vintelligence et Phabitude de livre sa pavtie sur le 
livre îl ne savait jouir de divers instriumnents....% 

„Îl y a encore une chose que jestime de grande 
importance ; aussi, notre cavaliei ne doit-il nullement la 
laisser en arridre, c'est le talent de dessiner et la connaîs- 
sance de la peinture...* 

» Ein notre cavalier ne doit &tre Eranger a uu- 
cun des arts agreables“. a 

Pentru ca un tânăr să fie instruit, în veacul de 
mijloc, i se cerea, după cum vedem, o cultură uma- 
nitură, adică classică, o cultură a trecutului. 

Dar, proba cea mai evidentă, că clasicismul nu 
sa nimicit cu desăvirșire, o data cu concepţiunea ro- 
mantismului, că, el numai s'a modificat, este activita- 
tea artistică și literară din fimpul renaşeerii. 

1) Ibid. Loc, citat. |
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Renaşcerea într'adever, representă deşteptarea spi- 

ritului de revendicare al artei şi a literaturii. Cine 

n'are idee de Secolul al XV şial XVI-leaa erei n6- 

stre 2— Iu aceste vremuri s'aii afirmat în artă Leonardo 

di Vinci, Aichel Angelo, Titiano, Corregio ete. şi în li- 

teratură Pico de la Mirandolla, Laurent Valla ete. 

Astfel, poporele nou voesce a se desvolta rezi- 

mându-se pe studiile elassice. Forma romantică a artei 

şi a literaturii apărând n'a nimicit formeie vechi ale clas- 

sicismului, nici în veacul de mijloc, nici în timpul re- 

nașcerii.— Classicismul străbate evoluţia romantismului, 

după cum simbolismul străbate pe aceea a classicismului. 

Dar ce dic?  Classicismul străbate chiar epoca 

modernă, —ba ce e mai mult, astădi chiar ne supu- 

nem influențelor classicismului. 

Șcim, că cea mai mare parte din literați sânt 

încântați de frumuseţele classicismului. Mulţi voesc a-l 

imita chiar şi în formă și cea mai mare parte din 

pedagogi credând, că classicismului s& datoreşce forma 

literară frumâsă a limbilor, gândesc, că ar îi un pericol 

a ne despărţi de trecutul artei și al literaturei. Pentru 

acest motiv, s€ cere candidatului la bacalaureat în 

Franţa a tace discursuri latineșci şi chiar, pănă mai 

dăunădi, se cerea să facă și versuri ca Virgiliti. 

Cât timp va mai ţine acestă influenţă a classicis- 

mului grec și roman? N'ar fi mai bine a înlocui a- 

cest classicism vechii prin classicismul modern represen- 

tat prin operile romantice de artă și de literatură ale 

secolului al XVII-lea şi al XVIII-lea? 

Cea ce șciu este, că influența acâsta a classicis- 

mului începe din ce în ce a slăbi, față cu mișcarea



268 

şi desvoltarea însemnată a spiritului şcienţific modern 
și cu schimbarea minţii,—a simţirii omeneșci și a con- 
diţiilor sale de desvoltare. De sigur, importanţa studie- 
lor classice va fi mesurată pe viitor în raport cu des- 
voltarea șciinţii moderne.—Dar, neaperat, educaţia ar- 
tistică și literară, cași cea șciențifică, nu va pute 
nimici cu desăvirșire pornirile moștenite şi nu va 
put& înăduși, mai cu samă, sentimentul moral,—acest 
factor esențial al esteticii clasice. — Dacă arta şi lite- 
ratura nu va mai fi subjugată de morală „— morala, în 
lupta sa nu pâte dispărea, cași vi6ţa afectivă, ob- 
jectul esenţial al sentimentului estetic. 

—— = NOI O JUN —



1V 

Arta religiosă creştină. 
87 

1. Idealul artei religi6se creştine. 

Arta religiâsă 'şi are istoricul. săi. — Sentimentul 

religios a fost tot-d€-una an factor estetic, care s'a 

asociat cu cele alte elemente estetice spre a produce 

sentimentul frumosului. In acestă asociaţie însă, u- 

ne-ori sentimentul religios a predominat mai mult, — 

ca în peri6da simbolică,— alte-ori mai puţin, după cum 

să observă din evoluţia simbolismului artistic şi literar!). 

Intwadevăr, in fie-care epocă istorică, omenirea a 

avut, o concepțiune religi6să, carea arătat idealul te- 

vicirii sale, și ast-fel, arta sa modificat în confor- 

mitate cu acestă conșciință religi6să,—de 6re-ce senti- 

menteie exprimate de: artiști nau putut să nu fie 

apreciate în conformitate cu acestă conșciință. Grecii 

încuragea arta pentru că exprima sentimentele fin- 

museții divine, a puterii şi curagiului divinisat: E- 

vreii încuragea arta, -ori de câte-ori exprimau sen- 

timentele lor pentru D-deul unic: Vifelul de aur ! 

Cu venirea lui Christos, în cele din urmă, schim- 

bându-se conșciința religidsă, trebuia să se schimbe și 

1) Vedi mai sus: evoluţia simbolismului artistic şi poetic, pag. 225.
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sentimentele nâstre estetice. Cine nu scie, că în epoca creștină, religia numai unesce pe 6meni în societăţi isolate ? Pentru părinții bisericii creștine nu există de Cât 0 singurii cetate divină ; toți Gmenii sânt fii lui D-deu și trebue să aibă acele-ași sentimente, cari să-i unâscă pe toţi în giurul lui D-deă. 
Acestă conșciință creștină, dând o nouă direcție tutor sentimentelor, trebuia să de o nouă direcţie şi artei pentru a exprima sentimentele idealului crești- nesc: anzrea Gmenilor cu D-deii şi între ei, — ear nu, sentimentele pentru puterea divină a fie-căreij cetăţi: puterea Faraonului, sati a imperiului roman. 
Religia creștină este menită prin urmare, a trans- forma arta spre a exprima sentimentele nâstre pentru D-geul amic, care voeşce să fim cu toţii uniţi în giu- rul Lui prin iubire, —să ne considerăm cu toții de 0 potrivă, smeriți înaintea Lui. 

Dacă însă, arta cu adevărat creștină n'a putut încă a se stabili pe deplin, din causa asocieri; senti- mentului religios cu ideile șcienjifice, ea este cel puțin 
chiar astadi o formă evolutivă estetică, care are vii- 
torul să, întru cât adevărata șciinţă, nu pote fi pe- 
religidsă, nihilistă ! — Cu cât spiritul şcienţific să va întări, cu atât, sentimentul nostru religios s& va des- volta, pentru a admira cu entusiasm unițatea nemuyi- tore, vi€ţa eterna a lumii, —tot-a€-una în mişcare : în disoluție şi evoluție, 

Viitorul artei creștine atîrnă numai de Ja împă- carea sentimentului religios cu cele alte elemente estetice, —împăcare, ce neapărat nu se va pute face,
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dacă arta punându-se numai în serviciul religiunii va 

neglige și cele alte sentimente. 1). 

U 
2. oviletu precis al artei creştine. Iubirea divină, 

religiosă şi lumâseă. 

a) Bomanul religios. 

Objectul general al artei religi6se creștine este 

îubivea dummnegeescă, manifestată în tâte formele sale. 

Acestă iubire este exprimată : a) prin dubirea lui 

D-deii pentru omenire, 0) prin iubirea lui D-gleii în 

Omeni și c) prin iubirea religios. 
Iubirea lui D-deu pentru omenire este represen- 

tată în artă prin diversele fase ale vieţii lui Chris- 

tos.—D-deu iubind omenirea se face om și sufere ca- 

și omul,—fără a-și pierde nimic din personalitatea sa. 

Figura lui Christos, exprimând spiritualitatea bi- 

ne personificată,-—-vi€ţa mintuitorului cu tote fasele 

sale: nașcerea, suferința sa, punerea pe cruce, înco- 

ronarea cu spini, bătaia, mortea, învierea şi înălțarea 

sa la cer,—-devine subiectul principal al artei și al 

literaturii. 

Iubirea lui D-glen în omenire este unirea sufietu- 

lui nostru cu D-deii, representată prin iubirea de ma- 

mă a fecidrei Maria. Subjectul artei, din acest punct 

de vedere, este iubirea cu totul spirituală, divinisată, 

desinteresată a Maicei, Domnului, așa cum a fost re- 

presentată de Rafael ?). 

Iubirea veligidsă este acea a omului pentru D-dei, 

afirmată prin evlavia, prin suferința și supunerea 

1) Arta trebue să fie independentă. 
2) Vedi mai sus pag. 931.
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croi calea spre împărăţia cerului. | 

Acestă iubire religi6să corespunde cu spiritul bise- 
picii,—este objectul romanului religios şi este expri- 
mată în artă prin fel de fel de subjecte, relative la, 
fericirea interidră a martirilor, în oposiţie cu torturile 
corpului d), 

Tote aceste forme ale iubirii nostre, representate 
de artă, difer, neaparat, de acele ale artej simbolice 
orientale şi de acele ale artei classice. 

Simbolismul artei creștine se asamănă cu acel al 
artei orientale numai din punctul de vedere a] efec- 
tului estetic, iar nu, din punctul de vedere al objec- 
tului artistic. 

Acel-aş lucru putem spune, dacă comparăm arta 
creștină cu cea classică, mitologică.— Iubirea intr'ade- 
Ver, exprimatţă de arta classică prin tot felul de dei- 
tăți, îmbrăcate în forma, omenâscă, nu este iubirea lui 
Christos pentru omenire, nici iubirea 6menilor în 
Christos ?). - 

Nu trebue să uităm incă, că arta de la Christos 
exprimând în genere iubirea nâstră pentru dumnede- 
ire, este menită a exprima de asemenea, și iubirea 
cetății divine, în care fie care este întrupat, și prin 
urmare, a iubirii concetăţenilor noștrii, — a fraţilor 
noștrii intra Christos. 

Arta creştină trebue să unâscă pe 6meni cu D-dei 
şi între ei. 'Toţi Omenii, fiind fiii lui D-dei, trebue să 

  

1) Abelard, de ex, este eroul popular al romanului bisericii creş- tine (Abilard ei Heloise). 
2)  Vedi mai departe şi compararea ariei classice cu arta modernă romantică. Cap. V $ 2, a). Objectul artei moderne în raport cu al celei vechii classice,
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existe o unire între ci șicu D-dei cum dice Evan- 

gelistul Ioan 1). 
Acestă artă creștină suggerând amorul lui D-dei, 

suggereză în acel-aș timp și iubirea apropelui și trans- 

mite astfel sentimente profane, lumeşci. De aci, două 

feluri de sentimente, cari împart arta creștină, în 

religidsă şi profană. 

Arta veligiosă are de object amorul pentru D-dei, 

manifestat prin lupta nostră, cu tot ce să împotriveșce 

acestui amor, prin actele n6stre de abnegaţiune, de 

pietate şi caritate creștină. 

Pictura modernă luând subjecte din evanghelie s'a 

încercat a exprima amorul creștinesc pentru D-dei și 

câte-odată, amorul pentru D-dei și pentru apropele. 

Ca model de operă de artă pentru acest din urmă 

sentiment. putem cita tabloul lui Gay: Judecata. Ca, 

model de pietate creștinescă avem tabloul lui Langley: 

un copil cerşetor, hrănit de o temeie caritabilă. 

1 In literatură, de asemenea, putem cita romanele : 

La case de Poncle Tom de Beecher-Stowe;—les Miserables 

et les pauvres gens de Victor Hugo etc. 

Arta creștină profană, la rândul stu, este afirma- 

tă prin romanele așa numite cavalereşci, în cari du- 

bivea nost'ă lumescă tinde a se desface puțin de iu- 

birea religi6să, creând forme nouă estetice. 

b) Romanul cavalerismului. 

In afară de iubirea divină, religisă, arta expri- 

mă cu venirea Christianismului și amorul profan, lu- 

mesc, adică iubirea personalității nostre, și după a- 

1) Evanghelia de la Ioan XVII, 21. 

18
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ceea, iubirea socială, representată întrun mod cu to- 
tul particular, ear nu general. 

In ceea ce priveșce jubirea personalității nostre, 
arta, representă sentimentul libertății și demnităţii 
personale a cavalerismului: ondrea, amorul și fidelita- 
tea. — Artistul representă pe om luptând pentru a-și 
apăra demnitatea sa personală, pentru a'și garanta 
inviolabilitatea. sa ; el exprimă, în al doilea loc, ati- 
tudinea omului, determinată de amor, de pasiunea sa 
pentru ființa pe care o iubeșce, — determinată i în fine, 
de pretenţiunea sa pentru statornicia, sau fidelitatea 
în Gior. 

Arta, neapărat, desvoltând aceste sentimente ale 
cavalerismului, la popârele nOuE, concepe o formă nouă 
artistică și literară : forma cu adevărat romantică 1), care 
întră în luptă cu forma simbolică, religidsă şi cu cea clas- 
sică.— Fa voeșce a exprima caracterul omenesc, desfăcut 
de ideile mitologice şi metafisice „— caracterul omenese 
psichologic, în starea sa de natură, determinat numai de 
pasiune și de împrejurările, sau aventurile amorse.-— 
Este vorba de a ne înfațișea omul, care nu să condu- 
ce de reflexiune, de idee, dar de iubi ea sa pasionată. 

In zubirea romantică să pare, că totul să reduce 
la sentimentul pasionat, a unei fiinţe pentru alta,— 
sentiment neasociat de nici-o idee rațională, _— nepazat 
pe nimic alt-ceva de cât pe preferența personală ca- 
pricisă, cu totul arbitrară.— Personagele artei ro- 
mantice nu sânt conduse, ca la Greci, de o putere di- 
vină, cum era condusă Fedra lui Euripide, sai, de un 
interes general, legitim, cu totul moral, dar, numai de 
iubirea individuală. 
PO IRA 

1).  Vedi nat departe V. Aria romantici pag. Aî7.
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Acestă primă, formă a romantismului, care începe 

ase desvolta în aceste timpuri este o protestare în con- 

tra realităţii, în contra organisării actuale a societăţii, 

a legilor, cari ai fixat și organisat totul din ainte. 

„Imaginaţia, desgustată de societatea actuală, crează 

o lume fantastică în care s& putem uita convenienţele 
sociale, legile și interesele nâstre reale.“ 

Aceste viţiuri ale cazalerismului, ale vieţii aven- 

turose desfăcută de religie și de morală, —condusă nu- 

mai de sentimentele egoiste, sîint exprimate în destul 

de bine în Don Qusjote al lui Cervantes!).— Istoria lui 

Don Quijote nu este intr'adever, de cât istoria omului 

nebun de amor, care trece prin tâte aventurele, fară 

a ține socotelă de nimic, expunându-se risului lumii! 

Autorul romanului cavalerismului, pentru a se e- 

mancipa de classicism, să crede în drept a simţi și 

înțălege lumea după cum voeșce. El represintă t6te 

accidentele vieţii,— cele mai mică lucruri, —ce mai un 

caracter general, dar, cu totul particular, accidental, 

individual. Din regiunile cele mai înalte, sg cobâră 

îndată la Incrurile cele mai vulgare, de un interes ne- 
însemnat. 

Arta, sub acestă formă a romantismului, are ten- 

dința de a representa acţiunea şi sentimentul în îm- 

prejurările în cari să produc,—fără a ţine samă de le- 

gile sociale și de ideile classice generale. Artistul vo- 
ind a se emancipa de trecut, de ideile moștenite, se 

crede în drept a crea lumea după fantasia sa. El 
schimbă ordinea stabilită de maijînainte, după voinţa 

sa, fără a respecta regulile și obiceiurile.  Adesse-ori 

1) Don Quijote de la Mancha.—St. Virgolici, regretatul profesor al 
Universităţii de Iaşi, s'a încercat a traduce din spanioleşce în limba 
nâstră acestă scriere în Convorbirile literare anii XX—XIV fâră a 
o pute sfirşi.
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chiar i6e în ris obiceiurile înrădâcinate, punându-le în 
contradicere cu pornirile nâstre naturale !). 

Dar, neaparat, romanul cavalevismului nu pote 
representa numai amorul nebun.— Don (usjote nu ex- 
primă, fireşce, idealul amorului profan. Acest ideal 
este exprimat mai bine de cele trei însemnate ro- 
mane: [/Amadis de Gaule, VAstrde, La Cidlie, dintre 
cari Amadis?)exprimă destul de clar amorul cavalerisma- 
lui.— Amorul întradevăr, a lui Amadis pentru Oriana 
este amorul, cu adevărat cavaleresc: onest, credincios, 
care face pe bărbat să trâcă peste tote greutăţile, 
să facă cele mai mari acțiuni pentru iubirea ce o - 
simte. 

A AR 

1) Putem cita în acest gen de scrieri: Comediele lui Molitre și 
chiar romanele lui Dumas păre. 

2) 8 vol. ediţia din 1557,
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Arta romantică. 

1. Caracterul romantismului. 

Ce să înfelege prin romantism în artă și litera- 

tură 2—Cari sânt întrun mod precis caracterile dis- 

tinctive a acestei evoluții a artei și literaturii ? 

Nu se pâte caracterisa de o dată și întrun mod 

precis romantismul, căci, fiind o evoluţie a trecutului, 

tinde, după cum am vedut mai sus, a se confunda cu 

classicismul.—și, pe dealtă parte, acestă formă pare a 

nu fi generală, a nu representa direcţia totală a ar- 

tei și literaturii, dar, o formă particulară, un gen li- 

terar. 

O chestiune prealabilă prin urmare, se impune, 

înainte de a precisa, caracterul romantismului : este 

6re adevărat, că romanul ar fi o formă generală a 

artei şi a literaturii 2 Nu este el numai un gen li- 

terar, sai numai o carte de amor, în care femeea 

jocă rolul cel mai însemnat,— carte, care ne descrie 

peripeţiile și împrejurările, în cari luptă eroii închi- 

puiți cu amorul, sai pentru triumful âmorului? 

Fără a întra în amănunţimi, gândesc, că roma- 

nul, tindând a înlocui pornirea veche classică, nu
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pote fi expresiunea unei direcţii parţiale, care ar de- 
termina numai o formă particulară literară. Cași clas- 
sicismul prin urmare, Romantismul, îmbrățișeză atât 
scrierile romantice în prosă, cât și ori ce formă [i- 
terară şi artistică. 

In ori ce operă romantică găsim întradevăr, ce- 
va, ce represintă 26/4 ndstră afectivă, sentimentală : 
iubirea intimă omendscâ.—Să șcie, că în epoca moder- 
nă (pe care o numim romantică), tâte artele, afară de 
architectură,—care urmeză încă mai mult direcţia ve- 
che simbolică,—-se silese a exprima psihologia intimă, 
a omului, caracterile şi tipurile deosebite ale vieții 
n6stre sufleteșci, sentimentele și pasiunile. Studiând pe 
om, artiștii voesce a deștepta înteresul spectatorilor, 
exprimând în afară subirea omendscă, respectul femeii, 
al copiilor, iubirea, credința, sentimentul de mamă, de 
pietate filială, caritatea, toleranța, în fine, tâte senti- 
mentele simpatice: afecțiunile familiei, devotamentul etc. 

Cea ce caracterisză forma romantică a artei şi 
a literaturii nu este dar, numai fubirea une) fiinţe 
pentru alia. —O operă romantică nu exprimă numai vi- 
&ţa n6stră erotică.— Romanul exprimă viţa afectivă 
în totalitatea ei, cu tâte formele sale diverse,—core&s- 
pundătâre sentimentelor simpatiei nostre. 

In acâstă fasă de desvoltare, arta, 'și măreşce 
domeniul seu, în loc de a-l micșura ;--elemente nouă 
estetice întră în evoluţia ei combinându-se cu elemen- 
tele vechi moștenite. — Aceste elemente nout, acești 
factori estetici, cari caracteriseză forma romantică sânt 
sentimentele omeneșci de tot; felul.— Ia moderni, arta 
nare a exprima numai sentimentul religios (ca la 0- 
rientali), sai numai sentimentul moral în generalita-
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tea sa (ca la Greci și Romani), dar, tâte sentimen- 

tele altruiste și ego-altruiste.— Este vorba de a expri- 

ma în afară prin torme sensibile viţa nâstră ome- 

nescă individuală și socială, cu tipurile sale diverse, 

cu caracterele sale de tot felul. 

Romanul, dice Guyau !), îmbrăţişeză viâţa într&- 

gă,— vi€ţa psichologică; el exprimă un caracter; anali- 

sând, sau sistematisând faptele, cari să raportă la a- 

cel caracter, artistul, face să să înțelegă ceea ce vo- 

eșce a individualisa, a determina.  Ovi-ce operă ro- 

mantică trebue să-și propue individualisarea vieţii 

nostre, să caute a exprima concepțiunea unui anu- 

me caracter. 

Acest caracter s€ preciseză, pe cât "i possibil, prin 

acțiune.-—Arta trebue să puiă în mișcare personagele, 

ca să le vedem la lucru, spre a le cunâşce, după sen- 

„ timentele, ce voim a exprima. — Romanul este mai mult, 

saii mai puțin o dramă compusă dintrun număr de 

șcene, de evenimente, cari s€ unesc între ele în ve- 

derea unui scop final, unei unități concepute de autor. 

Astfel, sub forma romantică, axta și literatura, 
exprim psichologia vieții nostre, şi, în acelaș timp, 

istoria acestei vieţi ;—prin combinarea faptelor, a ac- 

țiunilor petrecute în timp şi în anumite împrejurări, 

manifestăm întradevăr, caracterele, ce voim a repre- 

senta, —caractere, în cari să reflectă cea ce este co- 

mun în viâţa unei societăţi: ideile şi sentimentele 0- 

meneșci. ” 

1) Art au point de vue sociologique.
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2. Deosibirea artei moderne romantice de cea 
veche classică. 

a) Objectul artei moderne in raport cu al celei vechi 
Classice. 

Arta modernă, deși are un caracter deosebit de 
acel al artei clasice, cu tâte acestea parea av& ace- 
laș object. — Continuând activitatea artistică a celor 
vechi pentru a exprima emoționalitatea n6stră, arta 
modernă, w'a putut a-și reinoi, sai schimba pro- 
blema sa. 

Schopenhauer întradevăr, susținând că problema 
aviei este acea a existenți, nu vede nici o deosebire 
între arta veche și modernă, din punctul de vedere 
al objectului,—iîntru cât admite, că objectul artei (în ge- 
neral) sint ideile lui Platone.—Şi arta veche şi arta 
modernă prin urmare, după el, 'şi propun a ne face 
să contemplăm tipurile nemuvitâre ale existenţii,—pen- 
tru a ne desface astfel de lumea, materială, de egoismul 
nostru personal şi a deveni iubitori, caritabili 1), 

Pe de altă parte, dacă admitem că objectul artei 
moderne este ubirea omenescă 2),— considerând, în a- 
câstă ipotesă a nâstră, ca sdeile lui Platone objecti- 
vându-se în artă ne suggereză prin producţiile artis- 
tice, viţa, nâstră afectivă sub tâte formele sale, —ve- 
dem de asemenea, cea mai mare asemănare între arta 
veche classică și arta modernă. 

Medeea, Ariana, Peda, Didona sînt intr'adever, 
atâtea eroine ale amorului antic. Pe de altă parte, 
Efigenia lui Euripide, Oedip a lui Sofocle sânt des- 

  

1) edi mai sus pag. 157. 
2) Vei mai sus $ 1 de sub acest capitol pag. 217,
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tinate a exprimă în teatrul vechii emoţiele provocate 

de temerea de morte. 

Dar ce dic? Nu este un singur sentiment pe care 

literatura veche să nu-lu fi personificat! Andromaca 

în Omer, cași în Puvipide este tipul subirii de mamă, 

Castor și Poluzx în Pindar, Ovest și Electra în Eschil 

și în Sofocle exprim amiciția frăfescă, şi aşa mai de- 

parte pentru tote sentimentele. 

Dacă este astfel, pentru-ce romanul este consi- 

derat ca o formă nouă a artei şi literaturii? Cine 

mai bine de cât cei vechi și în special de cât Platone 

a caracterisat amorul? 

Să pare, că modernii nu fac de cât imitâză spi- 

ritul romantic al operilor antice.  Andromaca lui Ra- 

cine nu este de cât o reproducere a tipului Andro- 

macei lui Omer şi Euripide. 

Ceva mai mult! Spiritul romantic nu este expri- 

mat în vechime numai sub forma dramatică și tragică, 

dar chiar și sub forma romanului modern. Cyropedia 

lui Xenofonte are întradevăr, forma unui roman, care 

'si are eroul seu de căpetenie și alte personage.—Ve- 

dem aici pe Xenofonte, că-şi închipue fel de fel de 

evenimente pentru a concretisa caracterul eroului săi 

închipuit : Cyrus. 

Asemănarea cu tâte acestea, din punctul de vi- 

dere al expresiunii amorului este numai aparentă. — 

Există într'adever, o deosebire esenţială între classi- 

cism şi romantism, atât din punctul de vedere al fon- 

dului, cât și al formei.——Alt-fel de sentimente a de- 

terminat forma veche a artei și a literaturii! Amorul
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vechiu, fireșce, să deosebeşce de amorul modernilor,— 
care a determinat nouă forme simțirii nâstre artistice 
și literare. 

In arta și literatura veche clasică nu este vorba 
de iubirea, determinată de natura ndstră pstchologică, 
—aşa cum este ea,— hotărită de legile psicho-fisice și 
sociologice, dar, de dubirea concepută după natura dei- 
lov. Cei vechi, dând deilor o formă omenâscă, nu ex- 
prim amorul natural omenesc, dar, amorul omenese 
spivitualisat, generalisat. Intw'adever, A/edea Ariana, 
Pedra, Didona,—tipurile amorului vechiă,—nu sânt fe- 
mei, dar ființe închipuite, mitologice, îmbrăcate în for- 
ma omenescă.  Acel'aș lucru putem spune și despre: 
alte tipuri, prin cari cei vechi ai personificat. 6re-cari 
sentimente precum: Andromaca, Oedip ete. 

b) Expresiunea amorului în arta modernă şi cea 
classică. 

Sufletul omenesc în vechime nu pare a simţi e- 
fectul mișcării nervose, desfăcută de idea abstractă a 
binelui şi de ideile mitologice. Dacă în direcția sa sen- 
sualistă, arta veche ține samă de mișcările mușchi- 
lor și a nervilor, omul, îmbrăcat astfel în mușhi și 
nervi,— în concepţia artistică, —este un pu» spirit. 

In imaginaţia artiştilor şi a poeţilor classici, în-— 
tr'adevâr, acţiunile omului sânt în mâna deilor.—Deii 
siint, cari “fitmuesc viâţa n6stră, iar nu noi. 'Tâte 

/ pasiunile şi sentimentele nu sânt ale nostre, dar, ale 
| deilor. Deii au o putere asupra nostră, pe care ni- 
wini n'o pâte învinge. 

Intm'adev&r în vechime, nu e vorba, în literatură 
și artă, de amorul natural omenesc, dar, de cel deiesc,—
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care nu pote fi contrariat, —dar, de amorul închipuit 

de imaginaţie și stăpinit de Diana, deiţa castităţii.—. 

Acest amor, oricât de pasionat ar fi fost exprimat în 

operile artiștilor sensnaliști, nu se asamănă de loc cu 

amorul firesc al naturii omeneșci, căci este mai re- 

al, mai energic. 

Schimbându-se îdeile nostre asupra amorului ex- 

primat, în artă, sa schimbat şi direcția artistică şi poe- 

tică !— Acestă direcţie, la moderni, este mai natura- 

listă. —- Eroii teatrelor moderne, întw'adevâr, caşi a ori- 

cărui roman, personifică natura 6menilor, pasionați în 

Iupta lor cu ideile, iar nu, natura deilor. 

Acestă deosebire dintre amorul vechii artistic și 

amorul modern este verificată și de deosibirea de ex- 

presiune a artei în anticitate și în timpurile moderne, 

precum şi de mijlâcele prin cari arta provâcă emoția 

estetică. 

Arta veche nu cănta să ne mișce representându- 

ne viţa omenâscă, așa cum este ea.—Ea nu s& inte- 

resa a imita Omenii, pentru a-i vedea cum trâesc,—- 

ca să plângem nenorocirile lor, —dacă siint nenorociţi, — 

și, să ridem de defectele lor,—dacă sânt ridiculi. 

Spectacolul vieţii omeneşci și imitaţia sentimente- 

lor şi caracterelor nu interesa pe cei vechi! Ceea ce 

imita ei era vicţa deiască, dată de lumea ideilor,— 

singura reală şi cu totul morală. Ficţiunea,—crearea 

unor tipuri divine,—pentru a servi de model vieţii 

omeneșci, eată ceea ce însufleţea arta„veche.—Ceea ce. 

este omenesc, ceea ce s6 adreseză numai simțurilor 

nostre era ceva bizar, excepţional, ce nu putea fi 

subject de artă. |
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Cc) Uritul în arta modernă şi cea classică, 

Artele pentru cei vechi sânt divine.—Ele nu se 
adreseză simțurilor, de cât pentru a ne face, să ne 
amintim de cea ce este divin, de cea ce-i moral. Cea 
ce-i urîţ, sau pasionat nu ne interesăză. 

Evitând în general urîtul, artiștii aveai grija de 
a nu representa de cât cea ce-i frumos). Uritul nu 
putea fi object de artă, căci nici-un detii nu era urit, 
Pluton chiar, deși era geul infernului, era frumos. Să 
șcie, că Grecii, chiar când voiau să facă statua unui 
om, care să deosibea la jocurile olimpice, o îndeiai, 
înfrumusețând-o. Pictorii și sculptorii aveau orore de 
portret ; cea mai mare parte nu voiaă să copieze după 
natură, dar, după ideea, ce-şi făceau de omul, pe care 
voiaii să-l represinte. 

Pentru a evita uriîtul, „artiştii aveai grijă de a 
nu representa nici-o-dată excesul pasiunii“ : durerea ex- 
tremă, mânia, —-căci aceste stări uîfeșce pe om.— Ti- 

“mante, în tabloul seu, care represinta sacrificiul Efi- 
geniei, a acoperit cu mânile figura lui Agamemnon, 
pentru a nu exprima în fisionomia sa durerea ce l-ar fi 
făcut urîț.  Niobeea, —acâstă mamă, pedepsită de furia 
deilor a-și vede murind, unul după altul, copii s6i,— 
ar trebui în durerea sa să fie representată de poeţi 

: 1) Uritul ma fost representat de cât la începutul artel—fiind luat drept frumos. 
Dacă înainte de Pericle, sculptorul metope de la Selinunt,— repre- sentiâind pe Perseă, asistat de Minerva omorind pe Gorgona,—accentuză în trasăturile. feţii Gorgonii expresiunea urâtului, din acesta, nu putem conchide, că arta veche a exprimat și ritul, Din contra, prin acesta să probeză sentimentul astistie în contra urituluj, Deii aci luptă în con= zra răului, în contra uritului, omorindu-l, 
A vede acest monument veprodus în : Manuel d'Archtologie Grec- que, par Max. Collignon.
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şi artiști cu figura sa schimbată, urâtă, din causa su- 

ferinţii, a durerii de mamă ; dar, imaginația poetică a 

autorilor, pentru a evita aritul, caută chiar în acestă 

stare de nenorocire un moment, în care Nobeea să a- 

pară fvumâsă.— Acest moment este acela în care ero- 

ina s& r6gă la dei, ca să-i erte cel puţin pe cea din 

urmă copilă, ce-i mai remăsese în viâță.— Și, când N7- 

obeea, nu mai are nici-o-speranţă de a mai scăpa de 

la mârte, „pe ultimul vlăstar al vieţii sale, —când este 

cuprinsă de durerea cea mai sfișietore,—poesia nu vo- 

eşce a o vepresenta în acesstă stare desperată ; — ea, 

preferă, pentru a evita uritul, să facă pe Niobeea sa!) 

dispară, transformând'o într'o stâncă. Poetul, în ima- / 

ginaţia sa crede, că este mai bine să metamorfoseze 

pe om de cât să-lii desfioureze, representând starea 

sa de turburare de neliniște! 

Acâstă idee însuflețeşce și teoria metamorfoselor lui 

Ovidlii 1).—Hecuba, găsind fără suflare pe ţermurile 
Traciei pe Polidor 2),—pe care "li credea scăpat din 

vesbelul Troiei, —numai este mamă (femeie) dar, o re- 

gină, deiță. 

Laocoonul de asemenea, care representă pe an | 

bărbat, împleticit de un șearpe împreună cu copiii săi, | 

nu exprimă durerea fisică ;-—arta, asemămând pe Lao- | 

coon cu un stoic5), n'a voit să-lă desfigureze, să-l | 

facă să devie urit 4), 
Astfel, pretutindinea în vechime, durerea fisică, 

1) Metam. lib. VIII. 
2) Unul din cei 50 copii aj sei morți. » 
3) Acesta a fost şi ideea lui Winchelmann, care justifică autorii a- 

cestei opere. 
4) Acest argument al lui Lessing are de asemenea valărea sa, întru cât 

expresiunea durerii ar fi desfigurat statua, şi cel vechi nu exprimaă în 
artă uritul—nu consideraă, că urîtul, bine exprimat, devine în artă frumos. 

Vedi mai sus: Cartea 1. pag, 161.
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ne-mesurată nu întereseză pe artiști, câci nu voesca 
vepresenta natura omenâscă fisică, materială, dar, na- 
tura morală.—Nu există în poesia veche, nici în Pin- 
dar, nici în tragicii greci, nici în Plaut, nici în 'Te- 
renţii, nici în Vergilii, nimic, care să să asemene cu 
spiritul romantismului modern. 

3. Direcţia artei romantice. 

Artiştii şi poeţii moderni materialistză re-cum 
expresiunea sentimentelor, întru cât ei voese a repre- 
senta în operile lor fubirea omenescă,— mișcarea inimii 
omeneșci, ear nu, iubirea ideală, deiască.— Fi repre- 
sentă pasiunile sufletului prin mișcările corpului, co- 
respundetore cu efectele sentimentelor nâstre 1 . 

In dilele nostre, arta să sileşce în general a ex- 
prima întrun mod viu atitudinea corpului, mișcările 
nervilor și a mușchilor,  cor&spundătâre cu stă- 
rile nostre afective, cu sentimentele și pasiunile n6- 
stre *). Ca să credem în emoţiele sufletului, avem ne- 
voie de mişcările corpului, de contracţiile nervilor Și 
ale mușchilor, după cum în practica vieţii nu credem, 
că cineva este bolnav, sufere, dacă nu constatăm prin 
palparea pulsului o accelerare a circulaţiei sângelui. 

Dar, pentru a înţelege mai bine chipal cum li- 
teratura modernă exprimă acest materialism involon- 

  

1) St. M. de Girardin. Cours de lit. dram. 2) Nu să observă acelaș lueru la cei vechi. — Atitudinea corpu- lui este exprimată numai pentru a arâta un moment trecător din vi- &ță, precum este statua lui Heraclei trăgînd cu arcul său (frontonul oriental din templul de la Egina și aceea a lui Myron (copia disco- bolului, (Museul Vatican), representând un jucător cu discul, Pe de altă parte, mişcările mușchilor și ale nervilor, representa- te de Lysipp în operile sale, nu exprim sentimentele nostre omeneşci, dar mai cu samă, puterea muşculară a corpului, indealisat, îndeit. (Vedi mai sus: cartea [l-a Cap. [IL Lysipp. pag. 240.
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tar, instinctiv al artei moderne, n'avem de cât a citi 
romanul lui Victo» Hugo întitulat: „Notre Dame de 
Paris“. — n acest roman, o săracă trăeșce într'o căsuţă 
abea luminată de o mică ferâstră. Ea stă acolo aprâpe 
nebună, din diua în care Egiptenii "i furase copila 
sa. pe care o găsise, şi pe care acești vrășmași o u- 
măreai din noii ca s'o omâre! Care n'a fost desperarea 
acestei femei (Giidule), în diua când se ordonă a se 
dărima acestă căsuţă,—locul de scăpare al fiicei sale 
Esmeralda, condemnată a fi omorită !— Posiţiunea a- 
cestei femei este îngrozitore! St aseamănă cu aceea a 
„Hecubei : când fiicele sale sânt smulse din braţele ei 
pentru a fi sacrificate pe altar.-- Dar, ce dic? Era 
pote și mai înspăimâutătâre situația, —de oare ce Giidule, 
neputând suferi durerea, devine chiar nebună, —de îndată 
ce i se dărimă casa spre a-i răpi copila! Giidule în- 
tr'adevăr, nu este ca Hecuba lui Ovidii ; ea nu este 
deiță pentru a suporta durerea, saii pentru a dispă- 
rea : a se metamorfosa în faţa nenorocirilor lumii a- 
ceștei-a. Aici, nu este vorba de durerea unei deițe, în 
formă de femeie, dar, de durerea unei femei devenită 
panteră, cărei-a i se iee puii sei. 

Eată întvadevâr, în ce mod V. Hugo, descrie 
durerea acestei femei (în loc de a o ascunde ca cei 
vechi, prin metamorfosare), — în momentul când sol- 
daţii voesce a-i răpi copila: 

„Lorsque la mere entendit les pics et les leviers 
saper sa forteresse elle poussa un cr; epouvantable; 
puis elle se mit ă tourner avec une vitesse effrayante 
amtour de sa loge, — habitude de bâte fauve, que la 
câge lui avait donne. Elle ne disait plus rien, mais
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ses yeux flamboyaient. 'Tontă cvoup elle prit un pave, 
rit et le jeta a deux poigns sur les travailleurs. Le 
pave mal lance, car ces mains tremblaient, ne toucha 
personne et vint sarrâtter sur les pieds du cheval de 
Tristan; elle grinca ses dents ... A mesure que le tra- 
vaille des demolisseurs semblait s'avancer la mere re- 
culait machinalement et sevrait; de plus en plus sa fille 
contre le mur. Tout ă coup la recluse vit la pierre 
(car elle faisait sentinelle el ne la Quittait pas du re- 
gard) s'6branler, et elle entendit la voix de 'Tristan 
qui encourageait les travailleurs. Alors elle sortit de 
Vaffaissement ou elle 6tait tombâe depuis quelques 
instants et s'ecria ; et, tandis, qu'elle parlait, sa voix 
dechirait Voreille comme une scie, tant6l balbutiait 
comme si toutes les maledictions se fussent pressees sur 
ses lăvres pour 6clater ă la fois: Ho! ho! ho! mais 
cest horrible; vous âtes des brigands! Est ce que 
vous allez vraiment me prendre ma fiile? Je vous 
dis que c'est ma fille! Oh! les laches! Oh! les la- 
quais—-bourreaux! les miserables goujats! assassin ! 
Au secoues! au secouis, au feu! Mais est-ce qu'ils 
me prendront mon enfant comme cela? Qu'est-ce 
donc qu'on appelle le bon Dieu? Alors, sadressant ă 
Tristant, €cumante, Voeil hagard, ă quatre pattes comme 
une panthâre et toute heriste...« 

Acestă direcţie nouă a artei şi a literaturii mo- 
derne a reînoit cu desăvârşire problema Esteticii 1). 
Filosofii, observând frumosul în direcţia nouă a artei, 
nu trebue să mai facă fel de fel de ipotese metafisice 

  

1) Vegi mai sus: Problema Esteticei contemporane, cartea II, ], 
1, p. 174—183.
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asupra lui şi să'lii considere ca un Zzcru în Sine (ding 
an sich), ca o realitate, ce ar exista fără n0i, — ca 
esenţa în fine a lui D-dei, ce s& aseamănă cu bi- 
nele, cu perfecțiunea. 

Arta trebue să exprime pica nostră afectivă, aşa 
cum este ea, cu pasiunile sale omeneșci, ear nu vi€ţa 
deiaseă;—tot ceea. ce ea exprimă; frumosul, caşi uritul, 
nu este, neaperat, decât starea n6stră de emoţionalitate, 
in raport cu natura, cu familia și patria nostră,— 
stare, determinată de natura nâstră psichologică. 

4. Elementele ce să pot observa într'o operă ro- 
mautică. 

Cari sânt, în urma celor spuse, notele caracteris- 
tice,-- elementele, ce putem observa într'o operă ro- 
mantică ? 

Deosibim următârele elemente : 
a) Caracterul omenesc personificat prin sentimen- 

tele și ideile omeneșci; 
b) Mediul fisic și social, în cari luptă caracterul. 
c) Acţiunile, prin cari să manifestă acest ca- 

racter ; - 

Intilnim dar, într'o operă romantică un element 
psichologic, un element poetic şi în fine, un element îs- 
toric și sociologic. 

Elementul psichologie este representat prin ideile 
și sentimentele personajelor. 

Hlementul poetie este vepresentat de mediul fisic, 
în care luptă personajele prin sentimentele, de cari 
sânt inspirate ele faţă cu natura.— Artistul în opera sa 
trebue să ţie neapărat samă de mișcarea eroilor față 
cu natura, — de sentimentul, care-i legă cu natura. 

19



290 

Elementul, istoric este, representaţ prin povestirea 
evenimentelor, a acțiunilor, prin cari s'a manifestat. 
vieța individuală a, eroilor, a, personajelor operilor 
romantice. 

Romanul coprinde dar. în el tot ceea ce este esen- 
țial în psichologie, poesie şi istorie. Dar, neapărat, 
tote aceste elemente nu să coprind în aceia-și mâsură 
în romanuri. Une-ori, însistăm mai mult asupra carae- 
terului omenesc,—analisând sai expunând acţiunile nu- 
mai din. acest, punct de Vedere,—alte-ori, insistăm mai 
mult a, representa mediul social, în care caracterul st 
desvâltă, alte-ori, asupra mediului fisic. 

De aci, deosihirea diferitelor feluri de romanuri.— 
Există romanuri psichologice, istorice, sociologice, pito- 
reșci, saii poetice.  Notăm numai că romanurile aceste-a 
din urmă: pitoreșci, sai poetice, —asemănătbre cu idilele 
şi pastoralele,-— și, cele istorice, — asemănătâre cu epope- 
ele Greciei eroice,— să perdă în dilele nâstre în roma- 
nurile psichologice şi sociologice,—căci cea ce ne intere- 
sează într'un roman este viâța nostră psichică şi: so- 
cială, contemporană. 

SE ne ocupăm mai ântâi cu romanul psichologic. 

5. Romanul psichologie. 
Goethe, Lamartine şi Georges Sand. 

Homanul psichologic exprimă viţa nâstră sufle- 
tescă,—așa cum este ea—iîn conformitate cu legile psi- 
chice ; el trebue să ne înfăţișeze caracterul nostru, 
concretisat prin acţiunile nâstre, cu privire la un senti- 
ment, la o pasiune. 

Forma cea mai simplă a acestui fel de roman ne 
a dat'o Goethe, în opera sa: Verther, în care, eroul,



cuprins de dragoste,-—îngenunchiat de pasiune,—destăi- 
nueșce secretul ânimii sale: visul seu, suferința sa ! 

(roethe, urmărind vi&ţa lui Werther, a acestui om, 
nebun de amor, voeșce a creea un tip. de amor,—care, 
neaperat, pentiu noi, este tipul eroului romanului psi- 
chologic, sau serveșce de model pentru caracterisa- 
rea acestei forme a literaturii moderne. 

Citind într'adever, acest roman nemțesc,. vedem 
eroul concentrat în sine, meditativ,  descriindu-și 
starea sa psichologică, visătore şi plină de melanco- 
lie. JVerther iubeşce L—Și, acestă stare 'lă facă cu to- 
tul activ,— însuflețeșce tote. cugetările, tote tendinţele 
şi acţiunile sale. 

„Mama mea ar voi, dice Werther, să mă vadă 
ocupat.—Asta măface să rîd.... Nu sânt ei acum des- 
tul de activ?* Dar, un eveniment cu totul simplu s6 
produce, după acest sentiment neașteptat: întârcerea 
lui Albert, logodnicul Charlottei! In acestă situațiune, 
ce erea de făcut? Werther să împrieteneșce cu el, și, 
într'o di, pe când să plimba, vorbind de Charlotta, 
tristeţea "li coprinde așa de mult în cât ideea de a se 
sinucide îi trece prin minte. »Merg alături cu el, dice 
Werther,— vorbind de ea; culeg flori în drumul mare; 
fac un buchet cu multă băgare de seamă,—-pe urmă, 
li arunc în riul, care curgea pe acolo și m& opresc ca 
să-li ved cum să afundă (dispare) pe nesimţite...“ 

În acest mod, continuă în ainte Werther, deseri- 
indu-și viţa sa sufletescă, față cu împrejurările vii- 
tore,—luptând cu amorul s&u.—Dar,. neputând resista: 
suferinţii sale, să Omoră, executând ceea ce a conceput: 
din forma buchetului de flori, care Va: vedut dispă- 
rând în apă. 

Acestă metâdă poetică, de a face ca personajele,
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concepute de autor să descrie singure iubirea lor,—sta- 
rea lor sufletescă, închipuită de imaginaţia poetului, 

este urmată în veacul nostru mai de toţi autorii. Pot 

să dau ca exemplu pe Lamartine, care, în operile 

sale: Meditations, Jocelyn, Confidences, ne descrie în- 

tun mod admirabil iubirea omenscă, exaltată, visă- 

tove și în acel-aşi timp nevinovată !— Cine nu cunâşce, 

din scrierea: Confidences a lui Lamartine, în ce chip 

Graziela povesteșce primele transporturi ale inimii sale 
nevinovate? 

Acel-aș lucru să observă și la Georges Sand, care 

în romanurile sale : Indiana şi Valentine, ne deserie,a- 

morul pasionat,! ce nu ţine samă de nici-o lege și de 

nici-o datorie, precuni și în romanul stu, Leliaj care 

ne representă amorul melancolic şi desperat,—sufletul 

omenesc câutând objectul sâi de iubire, fără a-lu pu- 
t6 găsi! 

DAP aie A 
a) Caracterisarea nomanuritor psihologice. 

Aceste romanuri, numite psihologice, exprimând 
vitța afectivă omenescă, ear nu, închipuită, dumne- 
deiască, par a fi cu totul naturaie, realiste. Nu să pot nu- 

mi cu tote acestea romanuri naturaliste, fiind că în reali- 

tate nu exprim, întrun mod credincios, viâţa senti- 
mentală a omului, așa cum este ea, dar, aşa cum și-o 

linchipue autorul, după idealul conceput de el. 
Georges Sand maărturisesce singură, în pretaţa o- 

perii sale; „Petite Fadette“, câ voeșce a întârce spi- 
ritele către un ideal calm de nevinovăție şi de vis: 
„J'Eprouve un besoin imperieuz, dice ea, de detourner 
la vue de nos jours de troubles et de malheurs et de
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me repor ter vers un ideal de calme, d'innocence et de 
reverie.“ 

Acest vis însă adese-ori aduce eroii la nebunie, 
în unele opere ale sale, caşi în acele-a ale lui Goethe, 
și Schakspeare. W erther să omoră, cași Othelo a lui 
Schakspeare. 

ki bine, întrebarea este: asemeni românuri, cari 
ne descriu viţa sufletâscă a omului, alt-fel de cum 
este ea, în regulă genetală,—cari ne representă vita 
sufletescă în starea patologică, anormală, — sânt ele 
romanuri, adevărat psichologice ? Nu le-am pute 6re nu- 
mi mai bine romanuri de ficfiune, — asemănătâre cu a- 
cele ale idealismului classie,--de cât romanuri psicholo- 
gice ? Personajele întradevăr, neînfăţișându-ne vi&ţa 
sufletescă, aşa cum apare conșciinții, aşa cum să pote 
observa din acţiunile nâstre,—dar, așa cum le-a visat 
autorul,—s€ asamănă cu miturile anticității, cu tipu- 
rile clasicismului, pe cari nu le putem întîlni în lume. 

Nu este greii de a vedă, că afară de mici excep- 
țiuni, romanurile, așa numite psichologice, nu coprind 
de cât anomalii, laerari impoşibile, ce nu să pot crede.i 
—Cea ce -ele descrii sânt lucruri excepționale, ce nu 
sau întîmplat nici-o-dată, saă forte rar, Eroii, ce-i 
zugrăvesc, nu-i întilnim de cât într'un mod excepțio- 
nal, de Gre ce ideile, sentimentele și acţiunele lor, nu 
să asamănă cu acele ale Omenilor, ce-și păstreză echi- 
librul lor intelectual și moral. 

Asemenea romanuri dar, nu sânt de cât o culegere 
monstrudsă de casuri patologice; ——ele să ocupă cu cea 

„ce este excepțional, anormal. Sciă, că există mulți 
Omeni ca Werther, dar, Werther nu pâte fi nu tip de
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iubire, dar, un tip anormal, excepțional, :ce întîlnim 
rar. Putem iubi, putem suferi, fără a înebuni, fără 
a ne omori. Nu este adevărat, că ori-cine inbeşce 
şi sufere trebue să se omâre din causa acâsta,. 

b) Idealul romanului psichologic.— Apreciarea a- 
cestui ideal. 

Care-i causa, că romanurile, destinate a representa 
vida sufletescă omenescă, mo descriii, așa cum este ea, 
întrun mod complect şi sincer 2 Pentru ce antorii nu 
representă pe om, așa cum este el, aşa cum l'a modifi- 
cat societatea, —cu disposiţiile sale idividuale bune, sai 
rele,—dar, ne descriu omul, pe care nu-l cunosc? 

Inainte de tote se pote dice, că cuvîntul, care a 
făcut pe autori să se depărteze de expresiunea reală 
a vieţii afective a omului a fost, câ s'a considerat, 
romanul, în fie care secol ca îdealul amorului.—S'a 
susținut, că în romanuri nu putem ved& de cât ceea, 
ce fie-care secol, fie-care societate a visat de amor. 
„Istoria ne spune ceea ce face “omenirea, romanul 
trebue să ne spue ceea ce speră, ceea ce viseză“. 
EI trebue in tot-dâ-una să ne arate partea cea fru- 
m6să a vieţii, —vieţa idealisată. 

Un alt argument explicativ este bazat pe ten- 
dința moștenită din trecut a artei către ideal. - Omul 
nu s'a putut încă desface de iubirea, ce are pentru 
miraculos. Dacă s'a desfăcut de miraculosul vechii, 
care insuflețea în vechime legendele și epopeele, a a- 
doptat un alt miraculos, care s'a desvoltat în socie- 
tăţile moderne sub forma, romanului miraculos, numit 
de Francesi „romanesg pe”. 

Acest miraculos cu tâte acestea,—deși deosibit de
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acel al anticităţii,—s& înrudeşce cu el prin faptul, că 
simuleză adeverul, că fuge de adever! 

Ceva mai mult !— Romanul, încungiură adeverul mai 
mult chiar de cât epopea; să pare că nu respectă de loe 
adevărul, ba chiar "lă desprețueșce. — Epopeea, fără în- 
doelă, nu voeșce să ne surprindă, să ne înșele ; ea ne 
înșciințeză, că are să ne povestâscă ceva fabulos, mi- 
raculos,—din lumea ideala, deiască,—pentru a ne în- 
cânta imaginaţia, iransportându-ne în domeniul minu- 
nelor prin extas şi contemplare !— Epopeea cu un cuvînt, 
dacă este fabulosă, este sinceră, nu este înşelătâre.—-Na 
este îot așa cu romanul! — Romanul, pe de o parte, 
ne înşciințâză, că fuge de supra-natural pentru a ne 
Zugrăvi ceea ce este omenesc, și, pe de altă parte, des- 
figureză natura omenâscă, exagerând prororţia viţiu- 
rilor și a virtuților nâstre ! De sigur, făcând astfei, ro- 
manul, caută a ne înșela, căci schimbă natura ome- 
nescă în dei, sau demoni, fără să ne spuiă. 

Dar, pentru ce ântorul cată â ne inşela ? —Pen- 
tru a produce un mai mare efect estetic.- Fată sin- 
gurul argument adevărat care împinge pe autori a 
schimba natura omenâscă. 

Autorii voesce piin operile lor a câptiva mai mult 
pe lectori prin aceea, că representă lucruri extraor- 
dinare, —fiinţe ce n'am putut vede. Ei cred câ, dacă ui-at 
areta ceea ce să întîmplă în tot-de-una, —ceea ce s€ pâte 
vede în tot-d&-una,— nu vor produce efect, estetic. 

Dar, atunci să ni ni să vorbescă de romanul psi- 
hologic ; să nu ni să spuiă, că romanul âcest'a ne zu- 
Brăveșce vița nâstră sufletescă ! Cu acesta metodă nică- 
o-data nu vom av€ romanuri en adeverat psihologice.
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Dacă întradevăr romanul persistă în direcţia a- 

cesta de a metamorfosa natura omenescă pentru a fa- 

ce efect, romantismul nu va realisa, în artă și în li- 

teratură, progresul pe care "lui așteptăm. 

Nu dic, că romanul nu trebue să 'şi caute idea- 

lul s&u,—dar, pentru aceasta, nu trebue să desfigure- 

ze natura omenescă. Nu voim un sdeal miraculos, 

imposibil de realisat, dar un ideal indicat de tendin- 

țele naturii omeneșci. Literatura și arta, este adevărat, 

nu trebue să ne represinte ceea ce este monstruos şi 

trivial în lume,-—să ne arăte lucrurile pe cari omul cu 

Bin gust le eviteză,— dar, de asemenea, nu trebue să 

figureze lucruri, cari nu să potrivesc cu starea not- 

mală a omului. Idealul nostru nu pote fi  nebu inia, din 

„amor 1). Un asemenea amor nu este natural, normal. 

„Nimic nu este mai periculos pentru omenire de cât 

aceste tendinţe a literaturii de a schimba natura o- 
1 menâscă. | 

Este o greșală de a admite, că tâte romanurile i- 

dealiste sânt bune. Cine ne asigură, că artistul schim- 

bând natura Gmenescă a schimbat'o în bine? Există 

și romanuri idealiste rele. 

Putem, să lăudăm un roman, pentru că sa ser- 

vit de miraculos spre a ne representa bunele senti- 
mente ale inimii omenesci, pentru că a evitat dea 
pune pe 6meni în nișce împrejurări nefavorabile 
desvoltărei relelor sentimente.—Lăudam, într'adever, 
romanurile, cari ne fac să credem în vița eroică 
și nevinovată,—cari exprim iubirea onestă, credincid- 
să, statornică, ce impinge pe om a realisa acte mă- 
reţe; —iîn fine, lăudăm tâte acele romanuri, cari au miş- 

1) Romanul psichologic cu un asemenea ideal nu este de cât ro- 
manul cavalerismului in prima sa fasă.
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cat forte mult lumea în timpul când ele aii fost pub- 
licate precum sânt: L'Amadis de Gaule, IP Astrce, Paul 
et Virginie etc, dar, alături cu aceste romanuri există 
altele, căror'a nu putem să le dăm nici-o valsre din 
causă că fug de adever pentru a ne exrima iubirea, 
nestatornică și necredinci6să, sau iubirea nebunâscă. 

„Seciu cu tâte acestea, că adeverata direcțiune a 
romanurilor, nu atirnă de critică, dar de emoţiile roman- 
țierilor şi artiştilor, şi de imaginaţia societăţii către 
care să adreseză, —In starea lor contemplativă, im- 
personală, neinteresată, autorii, ne spun ceea ce sim- 
ţesc în interiorul lor. Forma artistică este opera tim- 
pului,—expresiunea stării sufleteșci a poeților, determi- 
nată de starea de cultură a societăţii.— Cu cât ne vom 
cunâșce mai bine, cu atât arta, și literatura vor expri- 
ma mai bine sentimentalitatea nâstră. 

Dar, nu pot să nu constat, că arta și literatura 
romantică n'a priimit încă forma sa definitivă. Nu am 
ajuns încă a ne da bine sama: pentru ce trebue 
să ne depărtăm de adevăr și până la ce punct 
trebue să ne apropiem. Chestiunea naturalismului în 
artă și literatură 1) este încă la ordinea dilei, şi, ten- 
dința positivistă a artiștilor și poeţilor va da nașce- 
re la, diferite forme artistice și literare. 

Depărtându-ne de ideile estetice, ce păreai stabi- 
lite pentru tot-d€-una și cari forma legislaţiunea Par- 
nasului, nimini n'a putut incă să ne de6 o legislaţi- 
une nouă estetică. , 

Gustul nostru estetic trece prin o mare crisă! 
Fie-care spectator întrun teatru, sai întrun  museu 

1) Vedi mai departe: Cap. VI, Romanul naturalist.
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afirmă, că un lucru îi place, sau nu, după fantasia Mo- 
mentului și nu caută să-și de6 samă de acestă fan- 
tasie, pentru-că nu posedă nici un criterii, nici-un 
principiu estetic de care să să conducă. 

Acestă neșciință, în ale Esteticei, este probată prin 
judecăţile evasive, nebazate pe nimic,—făcute de cei 
necunoscători asupra operilor literare şi artistice. Au- 
dim în giurul nostru la teatru şi în musee judecăţi 
ca acestea: „frumușel; nu este răi“ „(c'est assez joli, 
cela west pas mal)“, -—judecăţi, cari nu spun nimic, cari 
nu afirm cu seriositate nimic. 

  

A) 
6) Romanul Sociologie 1) 

V. Hugo şi Balzac. H. Heine, Turgheinefi, Dostoieosh:i, 
Tolstoi etc. 

a)  Caracterisarea romanului sociologic. 

Romanul sociologic,—propunându- -și a întrupa vi- 
&ța societăţii, așa cum este ea în present, ear nu, cum 
a fost în frecu/,—este forma cea mat Tnalta, cea mai 
superidră a romanului istoric. Aici, autorul se ascun- 
de după evenimente, pentru a lăsa să se vadă ten- 
dința societăţii din care face parte, în lupta comună 
pentru traiu. 

Morala, care resultă din aceste romanatri, nu-i in- 
dividuală,— ca în romanul psichologic, —- dar socială. 

Este de notat, pe dealtă parte, că autorii roma- 
nurilor sociologice nu voesce a arâta cea ce este bun, cea, 
ce se petrece în Societate intr'un mod general.— Din 
contră, acestă formă a romantismului pare a fi ezpre- 

  

D Studiu publicat în Oono. literare an. XXIX, 1895.
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Siunea de nemulfarinive a autorilor în privința stării ac- 
tuale a societății. 

Romanul sociologic este tendenţios ! S'ar crede că 
este destinat 'chiar a servi o causă socială, sat politică, 
—a representa simțirea ndstră față cu neajunsurile 
societăţii contemporane. 

Acestă tendinţă a romantismului, ne face să di- 
cem, că arta are o misiune socială, politică, servind în 
tot-ulc-una a oglindi vi6ţa societăţii contemporane. 

In romanul sociologic, într'adever, nu 'este vorba 
de a exprima un tip, un caracter, care să personifice 
un sentiment, dar o stare socială, Gre-cari obiceiuri 
sociale. — 

In aceste romanuri, elementul sociologie predomină 
asupra elementului psichologie şi trebue să producă o e- 
moţie cu caracter social. Este vorba de a, representa, 
evenimentele, împrejurările, în cari trăesce omul,—-de 
a representa mediul social : societatea. cu credinţele şi 
obiceiurile sale. Cea ce interesâză pe autor este vi6ţa 
socială cu problemele sale multiple. 

Un roman sociologic, am pute dice, este desvoltarea, 
representarta. estetică a unei probleme sociale.—Ni st în- 
fățişeză bogatul, faţă cu seracul, muncitorul, față eu 
patronul, poporul, faţă cu burghesimea ete.; s& vor- 
beșce în fine,—în aceste romanuri, —de chestiile sociale, 
cari sânt la ordinea dilei. 

Ca exemplu de acest fel de romanuri putem da: 
„Misrables“ de V. Hugo; aci, autorul n'are în vedere 
a descrie vre-un caracter individual, anume determi- 
nat, dar, ceva, ce autorul a observat în societate: 
mmiseria, sărăcia, de cari sânt bîntuite păturile de geos
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ale societăţii — Observând bine societatea din punct 
de vedere al miseriei sale, Hugo, cre6ză o operă pen- 
tru a ne representa starea societății. 

Fată un episod din această operă a lui V. Hugo, 
care ne represintă familiaritatea și limbagiul închipuit 
al poporului : 

»Quand on n'a pas mangă, c'est tres drole. —Savez- 
vous, la nuit, quand je marche sur le boulevard, je 
vois des arbres comme des fourches, je vois des mai- 
sons toutes noires, grosses comme les tours de Notre- 
Dame, je me figure que les murs blanes sont la riviere, 
je me dis: 'Tiens, il ya de Veau lă! Les &toiles sont 
comme des lampions d'illuminations, on dirait qwelle 
fument et que le vent les eteint, je suis ahurie, com- 
me si javais des chevaux qui me soufflent dans Voreile; 
quoique ce soit la nuit, jentends des orgues de bar- 
barie et les mecaniques des filatures, est-ce que je sais 
moi? Je crois qu'on me jette des pierres, je me sauve 
sans savoir, tout tourne, tout tourne 1). | 

Acestă direcţie a literaturii, dea ne representa 
ceva din cele ce să întîmplă în societatea în care tră- 
im, și a ne face să ne iubim pe noi gândind la nea- 
junsurile, cari resultă din causa vițiurilor organismu- 
lui social, este neapărat cu totul nouă; în vechime seri- 
itorii n'aveau în vedere visa socială actuală, contem- 
porană, dar trecutul stă, storia sa; pentru acest cu- 
vânt, romanurile, cari 'și luai subiectele din mişcarea vi- 
eţii sociale, nu s& numiati sociologice, dar, îstorice, mis- 
ice şi de cavalevism. In acele romanuri istorice, după 

  

1): Recit d' Eponine 1. VI,
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cum șcim, să representa sentimentul religios, naţional, 
sati sentimentul simpatiei int”un timp dre-care. In tim- 
pul barbariei, de exemplu, ori a cavalerismului să re-! 
presenta iubirea spontanee, iubirea conjugală, iubirea 
maternă, filială, în fine, diferitele sentimente sociale, 
cari sai format în societate 1). 

Nu s& observă acel'ași lucru în romanurile sociolo- 
gice. Aceste romanuri, bazate pe studiul societăţii ac- 
tuale, pe observările, sau notele culese de autori sânt 
0 născocire nouă în domeniul literaturii. 

Caracterul romanului sociologic "lă întîlnim pen- 
tru ânt6ia-și dată în operele lui Balzac, de la care să 
observă acâstă direcție a romantismului. 

De la Balzac, întradevăr, să pâte observa, că 
romanurile exprim nu numai viţa nâstră psichologică, 
dar şi vi€ţa societăţii, —așa cum este ea, cu viţiile şi 
defectele sale, cu bunătăţile și r&utăţile ei.—Numai 
Balzac a putat inspira lui V. Hugo ideea de a părăsi 
în literatură regulile arbitrare și personajele fictive 
convenționale. V. Hugo studiând romanurile lui Balzac 
a fost condus la concepțiunea romanurilor sale, din cari, 
unele represintă starea socială, ear altele, atât starea 
socială, cât și cea sociologică. S& scie, că în Notre Dame 
de Paris, Hugo, a zugrăvit o stare de obiceiuri, în 
Mistrables, starea socială și sociologică, ear în Lu- 
crefia Borgia iubirea de mamă, baza familiei moderne. 

Acestă direcfie sociologică a romanului a primit o 
mare desvoltare nu numai în Franţa, dar și în Ger- 
mania și Rusia, Ea este urmată în Germania de că- 
tră H. Heine și în Rusia de cătră Tuvghenieă N PI 

1)  Vegi mai sus: cap. IV.b) Romanul cavalerismulul p. 273
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Dostoiewshi, Tolstoi etc. şi, tinde a deveni chiar natu- 
ralistă. 

Pornirea acesta este favorisată, neapărat, din causă 
că este noud, din causa originalității. expresive a o- 
perilor.—S8 scie, că toţi autorii, cari aă mers pe ca- 
lea acâsta nouă a romantismului au avut, un mare succes, 

Și, dacă chiar facem abstracție de antorii cei mai 
noi, cari se apropie de naturalismul artistic, cei vechi 
n'a fost mai puţin admiraţi! Este destul a ne aminti 
de succesul, ce a avut, V. Hugo, care a mers pentru 
prima Oră pe urmele lui Balzac,—succes constatat de 
la început de unul din cei mai iluștrii critici: Sasnt- Marc 
Girardin. „Nu voiă uita, dice acest vechii profe- 
sor al facultății de litere din Paris, nici-o-dată impresia, 
ce mi-a produs, prima, representare a dramei : Lucreția, 
Borgia alui V. Hugo“... Dacă nu plângeam, de emo- 
ționat ce eram,—mă stăpâneam și eram în admir are ; 
dacă nu simțiam o emoție morală, simţiam o emoție 
fisică, provocată din causa acțiunii dramatice, care 
mă facea so confund cu emoția morală. Mi st pă- 
rea, că ideile şi sentimentele au devenit nisce mâșcări 
înstinctive.— Acestă emoție estetică provenia din cau-. 
să, că vedeam sentimentul de mamă, pe care voia 
a-l representa V. Hugo i), în mijlocul tuturor viţiuri- 
lor, —că, vedeam, mama inspirată de o pasiune, 6r- 
bă şi violentă, iar nu, de o pasiune, inspirată de na- 
tară și aprobată de morală. Causa emoţiei mele 
era contrastul dintre iubirea de mamă, concepută de 
cei vechi, —iubire purificată de virtute—şi aceea con- 
cepută de autor?) 

  

1) Vedi V. Hugo ; Preface de Lucrice Borgia. 2) Resumatul impresiei sale din Cours de li. dram. T. 1.
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b) Apreciarea critică a direcției romanelor sociolo- 
gice.— Pessimismul Şi scepticismul în arta 

nd romantică. 

Ozi-care ar fi deosibirea dintre emofia estetică, 
produsă de operile classice și emofia estetică, produsă 
de romanurile sociologice,—-ori care ar fi preferința, ce 
am da noi, din causa efectului artistic operilor ro- 
mantice, cu caracter sociologic,—nu gândesc, că arta şi 
literatura trebue pusă pentru tot-dâ-una în serviciul 
politicii, al desluşirii problemelor sociale, —că, mani- 
festările artistice ale sufletului omenesc trebnese de a- 
cum în ainte să fie călăuzite de nevoile vieții sociale, 
că, în fine artiştii și literații pe viitor să fiă numai 
de cât socialiști ! 

Artistul, sai poetul, fără să vre6 pote să fie influ- 
ințat de chestiile, cari sfint la ordinea dilei, dar, prin 
geniul său trebue să se înalțe de-asupra miseriilor şi 
anomaliilor sociale. EL trebue să facă avtă pentru artă, 
iar nu, astă pentru politică și scopuri egoiste. 

Intr'adevăr, din acâstă tendință inconșcientă a ro- 
mantismului de a representa viț/a contemporană a so- 
cietăţii, nu trebue să credem, că arta și literatura, 
trebuesc puse în serviciul societăţii, pentru a înlesni înţe- 
legerea, chestiilor sociale. Nu se pote nesocoti liberta.- 
tea artei supunând'o unei regule arbitrare. Arta a 
fugit în tot-dâ-una de dogmatism şi de despotismul 
sistemelor. 

Nu facem artă, pentru a dovediun principii so- 
cial. Arta. nu pste fi politică, socialistă, și, operile sale 
fiind eterne nu pot exprima numai ce st petrece a- 
cum, dar, ceea ce pare destinat a se repeta şi in 
viitor.
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Tesa socialistă, susținută de Prudhon !) în „Du 
principe de bari“, care nu permite autorilor de a căuta 
alt ceva de cît idealurile societăţii este fălșă. 2) Nu 
putem impune autorilor de a se inspira de problemele 
actuale ale societăţii, de suferințele, sai nevoile sale. 
Cea ce putem cere de la romanurile sociologice este, ca 
ele să ne represente viâţa socială în esența sa, așa 
cum ea este și tebue să fie în tot-dt-una, ear nu, după 
cum s€& observă în povrticularitățile sale, în anoma- 

liile sale. 

Artistul în entusiasmul săi, de a-şi manifesta, 
vi6ța cu simțirea sa în forma cea mai înaltă, ar 
face mai bine dacă ne ar refugia cu el într'o lume 
mai ideală, în care să ne uităm pe noi-înșine cu tâte 
trebuințele și tendinţele nâstre egoiste.— Arta, ca și 
șciinţa, trebue să fie neinteresată; ea trebue să caute 
adealul săi, care nu pote fi miseria societății în care 
trăim. Ea nu trebue nici să caute a vindeca ranele so- 
cietăţii, dar, ale sufletului nostru, care voeșce a se 
uşura de suferință prin ajutorul operilor artistice. 

Dar, pote ni se va objecta: „romanul sociologic, 
desfăşurând problemele sociale ale vieţii contempora- 
ne, prin talentul inventatorilor sti, a șciut a uni îde- 
alul societății contemporane cu idealul artei“. 

Contest acâstă afirmare. — Romanul sociologie nu 
și-a ajuns încă idealul sei, care este aitarea de sine, 

1) Far la noi, formulată întrun mod îndivect de DI. Gherea C. 
Dobrogeanu în Studiile sale critice şi în „Literatură şi sciinţă“, în cari 
caută idealurile sociale și 0 nouă metoadă critică. — 4. vede » Polemicile“ 
D-lui profesor P. P. Negulescu, Bucuresci, Carol Miller 1635 şi alle stu- 
dii a le sale apărute în Convorbirile literare (1897). 

2. Vei desvoltarea eoriei nostre asupra acestei probleme mai de- 
parte, Cartea III, Cap. V.
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în fața stării generale, comune a societății contempovane. 
Nu cunose nici o operă cu caracter sociologic, care să 
represinte intr'un mod complect și sincer viza socială, 
—așa cum este ca. Ni să înfățișăză nișce împrejurări 
trecătore, nişce monstruosități și b6le sociale ercepțio- 
nule, anormale, să denatureză în fine, evenimentele, 
faptele cu caracter social, să creâză tipuri entusiaste, 
pasionate până la exaltare și acesta, numai în vede- 
rea efectului estetic ! 

Citind într'adever, romanurile lui Bulzac, V. Hugo, 
Stendhal, Flaubert, credem, că trăim într'un timp de 
destrăbălare și de pasiuni violente. Ni s€ dă monstruosă- 
tățile sociale, anomaliile, excepţiunile, bâlele, de cari 
este bintuită atmosfera socială, ca lucruri generale, 
comune, ce ar exprima starea societăţii. Cași în ro- 
manurile psichologice să falsifică caracterele, tendinţele 
adeverate ale societăţii. S8 exprim sentimentele soci- 
ale cele mai nobile, amestecate cu viţiurile cele mai 
detestabile; s& amestecă ceea ce este nobil, cu ceea 
ce este sălbatic și trivial !-— Totul concură a ne rep- 
resenta partea cea mai rea a vieţii sociale, a ne areta, 
că societatea este mai rea de cum este. 

Cine nu scie, că de cât-va timp pessimismul s'a 
întrodus pe nesimţite în artă? Numai credem în vir- 
tute și ni se representă în artă încestul, rușinea, pa- 
tricidiul, în fine degradarea naturii omeneşci. S6 pare, 
că societatea este organisată numai pentru nefericirea 
omului, sai că astădi este în descompunere. 

Flaubert spune unde-va în Romanul sâă „ Bdu- 
cation sentimentale“ : „Ai gândit tu cum suntem or- 

20
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„ganisaţi pentru nenorocire ?...Este ciudat lucru! Sânt 
născut cu puţină credință pentru fericire !* 

Dar, acești romanţieri nu sânt numai pesgimiști, 
dar și șceptaci !—-V. Hugo, de ex., desvolteză în dra- 
mele și romanurile sale nișce antitese din ce în ce mai 
generale. El creză nișce personaje cu un caracter in- 
doit, representând fie-care lupta constantă a două pas- 
siuni opuse. — Astfel, în Marie Tudor, amorul este 
în lupta cu ura; Marie Tudor nu este numai virgi- 
nă, dar și supusă (amantă); acel-aş lucru putem spu- 
ne și de cele alte romanuri și drame ale sale. Les 

 Misârables exprimă lupta individului în contra socie- 
tății; les Travailluys de la mer,—lupta omului în con- 
ia elementelor, (uatre-vingt-tveize.— aceea a dreptu- 
lui divin în contra revoluţiei, a principiului lui St- 
Just, în contra principiului Givondin, în fine, în Lac- 
refia Borgia: maternitatea luptă în contra viţiilor 
înăseute,. | 

In prima parte a cestei din urmă drame vedem 
cum mama caută a scăpa pe fiul stii, fără să cuteze 
a afirma, că este fiul su. In a doua parte vedem pe 
acest fii, Gennaro, care crescuse, fără să fi cunoscut 
pe mamă-sa cum este împins a o omori. 

Ei bine, putem 6re spune; că romanul sociologic, 
în fasa sa de desvoltare, în care se află astădi și-a ajuns 
scopul : de a representa întrun mud complect şi sincer 
starea actuală a societăţii? Nu vedem, că operile ro- 
mantice cu caracter sociologic, —pentru efectul estetic, 
— schimbă starea naturală a lucrurilor, exprim mai
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mult monstruosităţile, ororile societății, sai mai bine 
exprim mania literară de 'a căuta numai râul ? 

Fără îndoială, asemenea opere exprim cea ce so- 
cietatea desminte prin obiceiurile și acțiunile sale! 
Pasiunile desfrinate, crimele oribile, caracterile mur- 
dare, ce represintă literatura modernă sânt mai mult 
nişce ficțiuni de ale autorilor, aflate în fantasia lor, 
de cât în vi€ţa societăţii contemporane. 

c) Tesa socialistă a artei şi imaginaţia societăţii 
contemporane. 

Există un argument, care vine în favoarea fese; 
socialiste a artei şi pe care, în interesul chestiunii, 
nu voesc a-lă trece cu vederea. S& va putea replica 
întradever: „Subjectele alese de autori sut determi- 
nate de simțirea și îmaginația mediului social în care 
tvdesc.! „Dacă romanurile, cu caracter sociologic, nu ex- 
prim înta” un mod exact starea societăţii contempora- 
ne, representă cel puţin imaginația eî, sentimentele ce 
se găsesc în imaginația acestei societăți în care tră- 
im.—-Societatea prin urmare, este responsabilă de qi- 
tecția ce au luat arta și literatura, căcă aplaudâză şi 
priimeşșce cu entusiasm formele, determinate de ten- 
dințele sale estetice. Imaginaţia poetică și artistică, 
ca să placă societăţii către care să adresâză, s'a pus 
pe lucru spre a studia ceea ce place, ceea ce excită 
mai mult sensibilitatea societăţii. | 

Arta, bazându-se pe legile simpatiei și ale trans- 
misiunii emoțiunilor, s€ conformeză, neaperat, cu gus- 
tul societăţii, şi, din acest punct de vedere, are o 
valdre socială, — să pâte considera ca un fenomen de 
sociăbihtate. Dacă nu putem dice: că arta este expre-
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siunea societăţii, putem afirma cu siguranță: că este 
expresiunea imaginaţiei societății.—Ce fel este imagi- 
nația unui popor, astfel este și arta și literatura. 

Astfel, artiștii și iterații, dacă fug de adevăr, 
dacă studieză mai mult anomalisie, boalele, monstru- 

„osităţile sociale, dacă sfint pessimiști şi șceptici, vina 
nu este numai a lor, dar și a societăţii din care fac 
parte! Ei nu fac de câta representa starea pasionată, 
bolnăvicidsă a societăţii contemporane, — starea de 
contagiune nervdsă,! 

Dacă societăţii "i place a ved& mai bine vițiurile 
și pasiunile de cât virtutea, scriitorii și artiștii nu, 
pot să nu le studieze,—de 6re-ce representarea viţiilor 
produce o mai mare emoție estetică de cât representa- 
rea virtujilov.— Emoţia estetică, fiind în mare parte o 
contagiune nervâsă, și, boalele societății fiind molip- 
sitâre, reușim mai uşor a face efect. După cum în 
domeniul, fisic, bola este mai molipsitâre de cât sănă- 
tatea, de asemenea, în domeniul moral, mânia, exci- 
tarea afectivă a simţirilor sânt mai contagidse de cât 
liniştea sufletului omului drept, virtuos. 

Trebue să adaug încă, că sântem mai curioşi de 
a vede monstruosităţile, anomaliele sociale, pentru că 
sânt mai rari 1), și, pentru că provâcă mila în sufle- 
tele alese și vîsul în mulţimea iznorentă. In fine, cu 
asemenea subjecte dobindim în tot-d6- -una, cel puţin, 
un succes de scandal, „care excită curiositatea, sau in- 
teresul. 

In scurt, ni st va objecta: că arta n'are în ve- 

  

1) Principiul noutăţii în artă: Istoricul Fsteticii ! Reid... pag. 108.
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dere de cât efectul, de cât sugestiunea, emojia estetică. — 
Intilnim în dilele nâstre factori noi estelici, ce nu să 
găsesc în natura psichologică a artistului, dar, în ima- 
ginaţia corpului social, a poporului din care face parte 
artistul, sai poetul. Aceşti factori nu sânt sentimen- 
tele şociale ale artistului şi poetului, dar, acele-a ale 
imadbiațiuai poporului. 

Ni se repetă pe tâte tonurile, că sintem departe 
de timpurile vechi '—In vechime arta, exprima senti- 
mentul religios și sentimentul moral; — ea avea ca 
scop de a instrui și moralisa, astădi, de a petrece, 
de a ne dilecta ! In vechime, arta, exprima sentimen- 
tul religios şi moral al Gmenilor de genii, astădi, 6- 
menii de genii s& mulțumesc a exprima sentimentele 
imaginaţiunii poporului cu scop de a plăcea. 

Dar, ori-ce ar spune criticii, cari susţin direcţia 
acesta a romanului sociologic, —prin nici o argumen- 
tare, nu s& pot reabilita. 'Tesa lor r&mâne tot talșă ! 
—Dacă arta trebue numai de cât a ne face să pe- 
trecem,—petrecând,—-ea, nu trebue să ne înbolnăvâscă 
moralicește. Dacă nu mergem la teatru să primim lec- 
ţii —ca să învețăm ceva,—cel puţin,—şcenele sale nu 
trebue să ne facă a audi cuvinte indecente Şi să ve- 
dem imagini, cari lovesc în demnitatea omenâscă. 

Artiştii și literaţii, nu ai nevoe, nici pentru efec- 
tul estetic, a renunţa cu desăvirșire la tot ce este 
nobil,—la ideile și sentimentele lor morale !-—Arta va 
fi în tot-d6-una resultatul jocului activității psichologice;) 
a trebuinţii, ce ai geniurile de a cheltui prisosul fore-! 
lor lor sufleteșei pentru ușurarea lor, pentru descărea-
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rea energiei lor sufleteșci, sati cum dicea Avistotel, 
pentru a produce curâfenia sufletului vidapar. 1). 

Adeveratul efect artistic nu se pâte dobindi nu- 
mai când mișcăm partea, instinctivă pasionată, anima- 
lică a omului. Pentru ce, am mai deștepta prin artă 
și poesie sentimente înăduşite de atâtea veacuri de că- 
tră puterea şciinții, a luminii intelectuale 2 — Pentru 
ce, în acestă “potesă tendențidsă a artei, am deștepta 
pornirile nostre bestiale,—de a ne interesa de tot ce 
este monstruos, animalic. Pentru ce, nu ne-am intere- 
să și de sentimentele și ideile, cari mențin unifatea 
vieții sociale contemporane,—cu totul deosebită de aceea 
a epocelor de sălbătăcie ? 

Nu este adevărată afirmarea, că în timpurile n6s- 
tre, o operă de astă nu produce efect de cât numai 
când se adreseză cătră facultățile inferidre ale omu- 
lui, când excită în noi sensaţii, ear nu, sentiniente ge- 
nerose și cu adevărat sociale. —Fr umuseţea artistică, — 
dacă nu se judecă după morală „—nu pote cu tâte a- 
cestea, să aibă tendință demoralisatâre. Ea trebue să 
fie expresiunea adeverdtei sociabilități. După ce am ci- 
tit, sau contemplat o operă de artă nu trebue să ne 
simțim mai inferiori, dar mai buni. 

De sigur, direcția acesta nouă a romăântismului, 
așa cum este interpretată de filosofii socialiști, este pe- 
ricul6să pentru societate. Dacă într "adevăr, prin pu- 
terea de seltiane a artei am ajuns a simpatisa, chiar 
cu cea ce este trivial, monstruos în societate, socot, 
că a venit vremea de a înţelege, că acestă simpatie 

  

1) Vegi, Teoria purificaţiei lut Aristotele : Cartea I. Istoricul Este 
ticii, pag. 56,
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este periculdsă, căci este contagidsă ;-- miseria morală 
pote să se comunice societăţii din care facem parte 
prin literatură şi artă, | 

Forma, ce a primit pînă acum romanul sociologic, 
nu pote să satisfacă de cât pe socialiștii revolujionari, 
cari ascund ceea, ce este bun în societate, cu scop de 
a nu se ved6 de cât râul. 

Asemenea opere ânsă, ce ne arată numai miseri- 
ile sociale, cu scop social, revoluționar, nu sânt, fără 
îndoială, destinate a trăi, căci nu represintă forma 
generală, cea imâi înaltă a, vieţii nâstre sociale, nici 
adeverata funcţiune socială a artei, care trebue să ne 
gmoţioneze fără_înteves, să ne facă, în momentele de 
petrecere cu arta, a ne uita pe noiși cu noi miseriile 
ce resultă din organisarea societăţii în cursul s&u na- 
tural, evolutiv. 

i  
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Arta naturalistă. 
Romanul naturalist, experimental 

Balzac şi Zola. 

1. Caraeterul naturalismulni.—Deosibirea naturalis- 
mului de romantism. 

Am vădut mai sus, câ romantismul, aşa cum s'a 
manifestat prin forma romanului psichologie şi sociolo- 
gic, propunându-şi a representa viâţa ndstră sufletes- 
că individuală și socială nu 'și a ajuns pe deplin scopul 
stu, din causa, că autorii în operile lor artistice și lite- 
rare au exprimat ceea ce este qnorinal din viţa nstră 
sufietescă, ceea ce este bolnăvicios, patologic, ceea ce 
este excepțional, ear nu, ceea ce este Tjoneral : comun 
în vi6ța contemporană. — Arta și literatura în loc să 
fie independente, desinferesate, sânt în general puse în 
serviciul politicii, în serviciul problemelor sociale, şi, 
din causa acesta, ne ţin legaţi de neajunsurile lumii 
acestei-a, ne fac să fim pesimiști şi șceptici. 

Autorii dar, ai uitat pornirea reală, naturală a 
artei și literaturii moderne, dea ne arăta ceea ce este 
natural, ceea ce este destinat a trăi tot-A€-una în »i- 
Ea individuală şi socială. 

Acest neajuns al artei și al literaturii moderne 
pare, că a fost înţeles în veacul nostru. De cât-va timp
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romanţierii, poeţii și artiștii tind a se apropia din ce 

în ce de natura reală a lucrurilor. O sedlă naturalistă 

artistică și literară sa tormat pentru a duce şi mai 

departe pornirea realistă a artei. Este vorba de ulfi- 

ma direcție a literaturii şi a artei, — de naturalismul 

artistic şi literar. 

Ce este dar naturalismul în artă și literatură, — 

care este caracterul seu distinctiv ? 

Naturalismul nu este de cât o desvoltare a ro- 
mantismului şi în special a romantismului psichologic 
și sociologic,— deosibit de cel sstoric.— După cum ro- 
mantismul este o evoluţie a classicismului, de aseme- 
nea, noturalismul este o evoluție a vomantismului. 

Romanţievii natuvaliști voesc în literatură, ceea ce 
învățații naturaliști voesce în șciință. In loc de a ex- 
prima în romanuri, ceea ce intuiţia, observarea internă 
ne dă, ei voesc a ne arăta ceea ce este suggerat de ) 
experiență şi observare. i 
In acâstă pornire a artei, ideile șcienţifice raţio- 
nale devin nișce factori estetici. Conşciinţa omenâscă 
desvoltându-se fârte mult în secolul nostru prin des- 
voltarea șciințelor positive, arta și literatura nu pot 
să nu țiiă samă de materialul adunat de ele.-—Cași 
șciințele, arta şi literatura trebue să exprime, adevărul, 
adecă cea ce este natural, real în vitfa nâstră psicho- 
logică şi sociologică contemporană. Nu mai ne impresi- 
onăm de expresiunea închipuită a vieţii sufleteșci in- 
dividuale și sociale, dar, de expresiuiea reală. 

Astfel, naturalismul nu este de cât romantis- 
mul, perfecţionat de șciinză, desvoltat; de ideile împru- 
mutate de la sciinţele de observare și experiență.
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Pentru ca romantismul să-și ajungă scopul seu, 
care este expresiuneâ reală a vieţii n6stre, trebue să 
găsim forma artistică, suggerată de materialul adunat 
de șciinţele naturale. 

Acestă asemănare a romantismului cu naturalis- 
mul, din punctul de vedere al tendinţelor artistice şi 
literare, nu pâte fi contestată de nimini, Naturalis- 
mul, fiind o evoluţie a romantismului, nu pâte să nu 
se asemene cu acest din urmă. Insuşi DI. Zola, capul 
scdlei experimentale în literatură, pentru a justifica 
tendinţa sa romantică, în cartea sa: „ Romanciers na- 
Zuralistes“, consideră, ca părintele romantismului na- 
îmalist pe Balzac: „Il suffit, dice el, vorbind de Bal- 
zac, qull soit. notre vâritable pere qu'il ait le pre- 
mier affirme Vaction dâcisive du milieu sur le person- 
nage, qu'il ait port dans le roman les mâthodes d'ob- 
sevvation et dexpârimentation « )—Dl. Zola, consideră, 
de asemenea, ca romanţieri naturali, CNP pi 
tori ai lui Balzac şi pe: Gustav Flaubert, Edmond de 
Goncourt, Alphonse Daudet, Hector Malot şi Ferdinand 
Pabre.—, Ils portent haut, et ferme, dice el, le drapeau 
du natuvalisme, ils continuent Balzac chacutn avec une 
originalite ditrente?). 

Fără îndoială, naturalismul și romantismul se a- 
samănă impreună, ca ori-ce schimbare de formă, ce 
nașce din altă schimbare 3).—Dar, cu tâtă asemâna- 

  

1) Les Romanciers naturalistes.—G. Charpentier et C-ie, €diteurs, Paris 1890. 
2) Zbid. p. 336 op. citat, - 
3) Vom vede chiar, mai departe, că naturalismul moștenind por- nirile romantismului n'a putut a se desface de ele.
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rea, ce s& observă între aceste forme ale artei, exis- 
tă o mare deosibire, ar&tată de însuşi DI Zola în cea 
altă scriere a sa: „Roman experimental“. —- Dacă DI 
Zola, în scrierea sa: Romanciers naturalistes, face isto- 
ricul naturalismului, arttând, că natuvalismul este ce- 
vrut de legea evoluţiunii, de pornirea literaturii în ur- 
ma classicismului, în „Roman experimental“ să silesce 
a ne da teoria romanului naturalist, artând deosibi- 
rea între romanul psichologic și sociologie şi romanul 
naturalist experimental. 

Este vorba, în romanul nattiralist, de a nu repie- 
senta vița sufletâscă: individuală și socială, —așa cum 
'și o închipuie societatea în care trdim, după ideile moş- 
tenite, după imaginaţia poporului în care trăim,—dar 
așa cum ne-o înfățișâză șciința, cum ne face expe- 
riența nostră să o înţelegem. Dacă romantismul nu-și 
propune a ne representa, ca classicismul, viţa n6stră 
trecută, dar, cea presentă, trebue neapărat,să ne desfa- 
cem de ideile trecutului şi să exprimăm viţa nâstră, așa 
cum este ea, bazându-ne numai pe notele culese,— pe 
materialul adunat din experienţa nâstră.— Nafuralisinul 
prin urmare, este expresiunea șciinţii, aplicată la lite- 
ratură !). După cum șeiinţa trebue să exprime adevt- 
tul, de asemenea, literatura și arta nu pot a căuta 
alt ceva de cât forma, prin care sar sensibilisa mai 
bine adeverul. 2). 

Dacă prin urmare, arta, caşi sciința, voeșce a ex- 
prima adevărul, metoada pentru a găsi forma artei tre- 

1) DI Zola tinde a confunda şciinţa cu arta şi literatura. Vegdi mai departe: sciinţa şi arta, | 
2)  Trebue observat cu tâte acestea, că arta nu exprimă adevărul dar, vița ndstră sentimentală şi că, în artă adevărul chiar trebue trans- portat în domeniul sentimentului,
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bue să fiă identică, cu metoada de care să servesc sci- 
ințele pentru descoperirea adevărului.— Experienţa fi- 
ind metoada, aplicabilă în sciință,—experienţa trebue 
să se aplice și la literatură şi artă. 

Astfel, literatura și arta trebue să urmeze direc- 
ţia, pe care a apucat'o șciinţa.—Dacă sciinţa;:  fisiolo- 
gia, sai psichologia, de ex., s€ interesâză de studiul 
stărilor morbide, literatura și arta trebuesc, de aseme- 
nea, să deștepte curiositatea omului de a le cun 6şce.— 
Şciința ne face să cunâșcem calea disoluţiei vieţii n6s- 
tre sufleteșci, —pentru a ne face idee de calea evolu- 
ției, care este aceiași în sens invers (caşi a desolu- 
ției),—arta, la rindul s6u, ne face să fim emoționaţi, 
de stările, sau evoluțiele inferidre ale vieţii nostre pen- 
tru a le evita și a căuta necontenit să reacționăn în 
contra trecutului nostru sălbatic, ieformână legile și 
moravurile. | 

DI Zola, capul scâlei romantice, naturaliste, pre- 
tinde că ar&tând prin artă împregiurările viţiului, ale - 
bolelor sociale, prin acesta, atragem atenţia asupra 
causelor reului social.—A deveratul romanțier, dice Dl 
Zola, trebue să caute causele rtului social, să facă a- 
natomia classelor și a individilor pentru a explica 
bâlele ce se produc în societate şi în om. „Aucune 
besoigne ne saurait done the plus moralisatrice gue 

Tai la nâtre, puisque c'est sur elle que la loi doit se baser... 
pr C'est ainsi que nous faisons, de la sociologie pratique 
DP et Que notre besoigne aide aux sciences politigues et &co- 
 homiques. Je ne sais pas de travail plus noble ni d'une 
Tamiain plus large 1.4 

  

1) DI Zola să întilneşce în acel'aş gând cu filosofii socialişti, cari vorbesc de artă.
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Dacă este astfel, arta trebue să să servâscă în 
alcătuirea operilor sale de un material cu totul noi, 
de care nu s'a servit în trecut,— de materialul, pro- 
curat de observare şi experiența personală a artistului, 
ear nu, de experiența veacurilor trecute, care pentru 
noi este inconșcientă. Artistul trebue să-și adune note: 
fapte, probe, să să convingă de un adevăr, pe care vo- 
eșce a-li exprima, și, în urmă, să caute a-l înfăţi- 
șea în împrejurările, în cari Va observat, Va experi- 
mentat, 

2. Metoada experimentală aplicată la literatură. 

DI Zola să înspiră de scrierea D-lui Claude Ber- 
nard: „Introduction A bEtude de la medecine experimen- 
tale“ (1865)1) şi gândeşce că, dacă experienţa să 
păte aplica la Medicină, — care este o artă „—pentru 
ce nu sar aplica şi la frumosele arte. Dacă nu ne 
este permis de a încerca să vindecăm bâlele fisice, 
fără a ne baza pe experienţă, pentru-ce, noi literați 
am indrăsni să vindecăm bâlele morale fără să fi ex- 
perimentat,—fără să observăm,—în ce anume împreju- 
rări, un sentiment, o pasiune să produce ? Pentru ce 
am face să se mișce, să lucreze eroii, concepuţi de 
noi, în nișce împrejurări cu totul închipuite de noi, 
neobservate, nexperimentate ? Pentru-ce am crea noi 
un mediu fisic și social, cu totul deosibit de acel'a, 
dat de observare şi experiență, — un medii în care 
navem a lupta? Ce Jecfiune de morală pote dobindi 
cineva citind, sau contemplând o operă literară, în 
care eroii ar lupta în nişce împrejurări deosebite, de 

  

1) A vede de asemenea: La science ezperimentale.— Paris 1898.
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acele-a date de experiență ?—A lucra astfel, ar fi a 
fugi de adever şi a nu ne înteresa în literatură de 
nici-o problemă, care este la ordinea dilei, şi, mai cu 
samă, de problemele socialismului modern. 

Trebue dar, să procedăm în literatură, după cum 
procede medicina experimentală, care ne descrie bâlele 
și în urmă, caută a-le vindeca. 

„Dans nos Romans, dice Zola, lorsque nous expe- 
rimentons sur un plaie grave, qui empoisonne la soci- 
66, nous procedons comme le medecin ezperimentateur, 
nous tâchons de trouver le determinisme simple initial, 
pour arriver ensuite au determinisme complexe, dony 
Vaction a suivit..., 

pNous sommes done, des determânistes, continuă Dl 
Zola, mai departe !), gui, ezperimentalement, cherchent 
A determiner les conditions des phEnomânes, sans jamais 
sortir dans notre învestigation des lois de la nature. 
Comme le dit tes bien CI. Bernard, du moment ok nous 
POuvons agir, et oi nous dgissons, sur le determinisme 
des phenomenes en modifiant les phenomenes pa exrem- 
ple, nous ne sommes pas des fatalistes.* 

Scopul D-lui Zola, după cum vedem, este ca arta 
și literatura să fugă de îpolese.—de ceea ce este Supra- 
natural, — să nu denatureze omul, creând nișce eroi 
închipuiţi nisce tipuri ce n'am întîlni nici-o-dată în 
lume, luptând în nișce mediuri, cari nu sânt şi nu pot 
fi reale. 

DI. Zola să opune cu totul îdealismului, după care 
arta representă ceea ce este ipotetic în lume, ceea, ce 

  

1) Roman expâr. p. 28 Paris 1881.
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nu există, ceea ce nu s'a putuţ observa Și exprimenta 
nici-o-dața. Punctul de plecare al literaturii nu tre- 
bue să mai fie revelaţia, tradiţia, sau autoritatea con- 
vențională. Cași naturaliștii, scriitorii trebue să fugă 
de ceea ce este necunoscut, ascuns,—de influenţele 
misteri6se,— de ceea ce în sfîrșit, nu pote a se reduce 
la o lege a nature. 

Romanul trebuind a merge pe calea, pe care a 
apucat omenivea de cât-va timp,—pe calea experienţii, — 
el nu mai pâtesă nu represente acestă evoluţie șcien- 
țifică a minţii omeneșci, afară numai dacă literaţii 
noștrii voesce a ocupa lumea cu ipotese, cu minciuni, 
cari strică caracterile, în loc de a le fortifica, împe- 
decând pornirile fireșci ale minţii nostre, pentru a ne 
pune în faţa adeverului. 

Dacă omul iubeșce mai mult adevărul, de cât 
minciuna, pentru ce am mai stărui de a mai înșela 
pe Omeni cu poveştile nostre, pentru ce n'am asta 
lumea,—-așa cum este ea,——pentru ce, înfățișând lu- 
crurile n'am ţine samă de natura omenâscă și de me- 
diul firesc, în care luptă omul; cu alte cuvinte, pen- 
înu ce, în literatură am fugi de metoada experimen- 
tală ? „La methode exp&rimentale peut seule faire 
sortir le roman des mensouges et des erreurs oi il se 
traine. 'Toute ma, vie littâraire a 6t& dirig€ par cette 
conviction. Je suis sourd â la voix deș critiques qui 
me demandent de formuler les lois de Pherâăită chez 
les personnages et celles de linfluence des milieux ; 
ceux qui me font ces objections nâgatives et dâ&cou- 
Tageantes ne me Vadressent que par paresse d'esprit, 
par entâtement dans la tradition, par attachement
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plus ou moins conscient; ă des croyances philosophi- 

ques et religieuses... La direction experimentale que 

prend le roman est aujourd'hui definitive“. 

ț 

a) Direcţia naturalistă a artei şi a literaturei.. 

Ceea ce caracteriseză romanul naturalist: expe- 

pimental este experienţa. Scriitorul, caşi artistul nu 

mai trebue să fie călăuzit de îndemnurile naturii sale 

psichologice, de sentimentele sale personale, determi- 

nate de ideile sale metafisice şi religiose, ori de ima- 

ginația poporului din care face parte, dar de ideile 

șcienţifice, suggerate de observaţia şi experiența ex- 

ternă. 

După acestă evoluție a romantismului, arta și li- 

tevatura, trebue să exprime vi6ţa nâstră psichologică 

şi socială, desfăcută, de ideile metafisice și religidse,— 

vi€ța, așa cum este ea, determinată de legile psicho- 

logice şi sociologice, ear nu, de imaginaţia poeţilor și 

a artiștilor. Autorii trebue să creeze adevăratele ti- 

puri ale naturei omeneșci şi adevăratele mediuri sociale, 

în cari trebue să s& mişce, 

Artistul nu trebue să exprime în opera sa o idee, 

sai un sentiment al sen personal,—căci multe idei pot 

să-i tvecă prin minte, cari nu sânt adeverate,—el tre- 

bue să exprime un sentiment, sai o idee, provocată 

de observațiune și experiență, în fine, ideile şciinţii 

secolului în care trăesce, ear nu, ale sale proprii. 

Ar fi o nebunie de a ne propune, de ex., să a- 

r&tăm, că pământul nu să învârteșce împrejurul s6re- 

lui, că omul âmblă cu capul în geos, că secolul nostru 

este un secol de profeţi, că D-deu voeșce, ca nevi-
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novatul să fie pedepsit și a așa mai departe. » Roman- 
jierul experimentator, dice DI. Zola, este acel'a, care 
priimeșce faptele probate,— care arată în om Şi in s0- 
cietate mecanismul fenomenilor, explicate de șciință,— 
și, care în fine, nu face să intervie sentimentu) seu 
personal de cât în fenomenile, în cari determinismul 
nu este incă constatat, silindu-se astfel de a controla, 
pe cât “i possibil, sentimentul seu personal, prin obser- | 
vare și experienţă 1). 

b)  Apreciarea.critică a acestei direcţii naturaliste 
a literaturei şi a artei 

Acestă direcție a romantismului este, neapărat, re- 
alistă — este numită naturalistă și experimentală, pentru 
că se baseză pe natură și pe experienţă, în fine, pen- 
tru că merge pe calea șciinţii actuale. 

Dar ce este original în acestă doctrină ?— Acâstă 
doctrină s€ aseamănă cu tite doctrinele, cari aă iden- 
tificat frumosul cu adeverul: se as&mănă în parte cu 
doctrina lui Aristotele şi cu aceea a lui Boileau. Dar, 
ce dic? Direcţia ar&tată de ea a fost chiar urmată în tote 
timpurile,—de 6re-ce literatura şisarta aă avut expre- 
simnea, ce convenea șciinții și experienţii timpului lor. 
Nu în zadar s'a dis: că literatura este expresiunea 
societăţii. — Pentru ce dar, atâta vuet în giurul D-lui 
Zola? Pentru ce DI Zola apare ca novator, ca revelator 
în artă şi literatură ? 

Dl Zola prevede acâstă objecţiune și spune sin- 
gur, că nu este nocatfor, revelator, susţinând numai a- 
cest adevăr în estetică : că autorii nu: trebue să spuie 
și să exprime de cât ceea ce este probat şi exprementat 
în timpul lor, de cât, ceea ce este admis de şci- 
ința contemporană, ear nu de şciinţa veche.— Pentru 

1) Op. cit. p. 32, 21 
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a-şi proba acâstă modestie. a sa scrie : „Romanciers na- 

turalistes*, aretând, că alţii în ainte deel au mers pe 

calea natiralismului, și, în „Roman experimental“ ice: 

„Mon grand crime serait d'avoir inventă et lance un 

mot nouveau, pour designer une deole kitteraire, vieille 

comme le monde. Je suis simplement un observateur qui 

constate des faits.... Il est certain que je n'ai pas une 

nouvelle religion dans la poche. Je ne revele rien, 

parce que je ne crois pas 4 la râvâlation, je n'invente 

rien, parce que je pense plus utile d'obâir 4 L'in- 

pulsion de !humanită, ă Peolution continue qui nous 

entraîne .... [| est ridicule de me planter sur un rocher, 

pontifiant et, prophâtisant, me posant en chef d'6cole, 

tutoyant le bon Dieu.“ 

Astfel, DL Zola afirmă singur, că naturalismul este 

0 scâlă veche de Estetică ! Dacă scrie şi recomandă natu- 

ralismul, acâsta n'o face de cât pentru a justifica direc- 

ţia, ce a apucat'o în literatură, pe careo crede adevă- 

rată. Dl Zola, fireşce, nu este un filosof, dar un roman- 

țier; el represintă numai acâstă formă nouă a realis- 

mului, deosibită de aceea a romantismului, —formă, de- 

terminată de spiritul positiv al secolului în care trăeşce. 

Dl Zola este un literat, un lucrător, un șef al 

technicii,—în acestă vastă fasă a evoluţiei literare,— 

dar nici de cum, un filosof. —-In naturalism nu pâte 

să existe novatori, sai capi de scolă ; —nu constatăm 

de cât muncitori.  Naturalismul, după chiar gândirea 

D-lui Zola, nu este o sc6lă, care sar personifica în geniul 

unui om. Un singur om nu pâte să aplice metâda ex- 

primentală la studiul artistic al naturii și al omului. 

DI Zola, concepând o nouă direcţie a artei, ce să 

observă de la Balzac, lucreză pe acestă cale și pre-
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tinde, că să pâte:aplica în tâte genurile literare și: 
artistice. EI formuleză din noii problema realismului 
și a idealismului,—la care gândea în vechime Platone 
și Aristotele—și susţine, că subjectele literaturii și ale 
artei trebuesc suggerate de observaţiunea și experienţa 
personală a artistului. EI afirmă, că subjectele artei 
și ale literaturii nu trebuesc luate din vița societăţi- 
lor din trecut: din evul medii, sau din timpul classi- 
cismului, dar, din aia actuală a societăţilor. Dacă 
classicii ai împrumutat subjeciele lor de la Orientali, 
din epoca simbolică a artelor, — dacă romanţierii au îm- 
prumutat subjectele lor de la classici,—naturaliștii tre- 
bue să împrumute subjectele lor de la viţa actuală. 

Totul să reduce de a imita în artă Şi literatură 
ceea ce se presintă înaintea nâstră, dea “mita natura, 
fără a o modifica.—N'avem dreptul de a modifica na- 
tura în artă.—Dl Zola voeşce a spune, că ţine descâla 
realistă din trecut, ear nu, de aceea idealistă explicată, 
de Piatone, Plotin ete. El'și alege subjectele sale litera- 
re din suggestiile observării şi experienţii şi pretinde, 
ca toți artiștii și literaţii să-și caute subjectele lor pe 
acestă cale. Nu este vorba aici numai de naturalismul 
sub forma romanului, propriii dis, dar și de natura- 
lismul dramatic și comic; el voesce în fine, ca poetul 
chiar să fiă naturalist, ca M-me Akerman. 

Fără îndoială, o asemenea direcţiune a artei și a 
literaturii, cerută de spiritul timpului, merită tâtă a- 
tențiunea n6stră. Dl Zola are un mare merit, că a 
atras atenţiunea Gmenilor asupra ei. Dacă, şciinţa 0- 
menescă sa modificat, trebuia să să modifice şi sen- 
timentul omenesc în poesie şi artă. Arta și litera- 
tura nu pot să nu ţie samă de ideile filosofice ŞI șci-
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inţifice, suggerate de direcția positivistă a șciințiă. Ar- 
tiștii şi .poeţii n'a nici-un interes a fugi de adevăr, a, 
modifica natura ... Spiritul secolului devenind serios, 
nu ne vom mai interesa de povești, de lucruri închi- 
puite.—lIdealul nostru trebue indus din faptele obser- 
vate și experimentaie, ear nu, din ideile poetice și me-- 
tafisice ale trecutului. 

Naturalismul, de sigur, va deveni în viitor baza 
artei și a literaturii, — baza idealului artistice și li- 
terar; — dar observ numai, că arta n'a priimit încă 
forma adeverată a naturalismului, căci naturalismul,— 
așa cum este descris de DI Zola,—nu este representat 
prin formele operilor sale literare 

DI Zola, in fapt, nu urmeză adevărata cale natura- 
listă, când să adresâză prin operile sale, ca în timpurile 
primitive, numai părţii instinctive, pasionate, animalice. 
Ar put face naturalism și când ar deștepta în noi 
idei și sentimente intelectuale și morale. Nu înțeleg un 
naturalism, care voeşce a ne înteresa numai de ceea 
ce este monstruos, urit, animalic! 

DI Zola greșesce, redând că,—arâtând prin scrie- 
rile sale partea rea a societăţii, în fine viţiile sociale, —a- 
jută legislaţia, pentru reforma moravurilor 1— Nu voese 
a scruta mult intenţia D-sale. Spuiţi numai, că lucrările 
D-sale, ori cât de tendenţiose ar fi, nu pot produce, 
de cât efecte estetice, iar na, juridice, ori politice.— 

!Nu trebue să să confunde literatura și arta cu şeiin- - 
i DI Zola trebue să șcie, că legislatorij n'au nevoe 
de romanele D-sale pentru a studia if sociale, 
dar, de opere speciale: sociologice și juridice 1). 

CĂ oc     

  

1). Arta nu este menită a inlocui şeiinţa, treba ei este numai a deş- |tepta simpatii, a ne emoţiona prin expresiunea sentimentelor nostre.



CARPA. III, 

Inducţiile relative la problemele esențiale ale 
Esteticii contemporane, 
amro CC moaaenarerea



PROBLEMELE ESENȚIALE ALE ESTETICII 
CONTEMPORANE. 

L. 

Cum putem explica arta ca un fenomen al evoluţiei ? +). 

Factorii artei și asociaţia lor. 

1. Factorii primitivă. 

După ce am terminat studiul nostru asupra ori- 
ginii și evoluţiei artei și a literaturii, este locul aici 
de a generalisa cercetările nostre cu privire la pr'o- 
blemele cele mai esenţiale de estetică, cn sânt la or- 
dinea Ailei. 

Cea d'ântâi problemă, ce ni să presintă, este a- 
ceea relativă la origina artei.— Dacă arta nașce odată 
cu omul, ca un fenomenal evolujiei, cum putem expli- 
ca acest fenomen ? 

Mai ântâi trebue să ne amintim, că arta este o 
manifestare superidră a desvoltării vitale 2). Născând 
din prisosul energiei nâstre vitale, ea este un lux al 
vitalităţii, ce apare și s& desvoliăză în cursul evolu- 

1) Problemă, formulată deja aici în cartea II (pag. 204—207), cu 
ocasia studiului meă asupra originii artei şi a literaturii, 

2) Vedi mai sus: astea II, p. 174.
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iei ca o pod6bă a activităţii. —— Vieţa incomplectă a 
naturii nefiind îndestulătâre omului, arta, se altoeșce, 
s& adauge pe de-asupra la acâstă vi€ţă, pentru a creea 
o nouă viţă superidră, a cărei esență este expansi- 
unea sa nemărginită. 

Dar, neapărat, acâstă vicță nouă, manifestată prin 
artă, —acestă vi6ţă, determinată de prisosul activității 
nostre vitale, resultatul jocului armonie al elemente- 
lor vieţii naturii 1), —nu pote să s6 explice de cât prin 
asociarea, saii combinarea elementelor acestui joc. 

Pentr u a explica dar, într'un mod șcienţific, naş- 
cerea artei trebue să ne dăm sama de cele d'ântâi 
elemente ale vieţii, cari să asocitză spre a produce 
jocul artistic, —- de oare ce aceste elemente ale vieţii 
sânt, neapărat, și elementele, sai factorii artei. 

Cavi sint dar, cei Vântti factori ai artei ? 
Cei d'ântăi factori ai artei sânt elementele primi- 

tive ale vieții de relațiune 2): excitajiile și instinctele, 
reflezele şi sensaţiile. 

Ceea ce determină în adever, cheltusla în afară 
a prisosului nostru de energie, -— mișcarea emoționali- 
Zății n6stre, a iubirii lucrurilor şi ființelor încungiu- 
rătâre, — sânt aceşti factori, din cari excitația externă 
este elementul inițial. Este constatat astădi de psicho- 
logie, că o excitație puternică străbate nervii perife- 
vică până la centrele măduvii spinării, și de aci, ur- 
meză înainte pănă la encefal, unde să modifică, s6 
transformă în sensații 5) și imagini, cari, la rândul lor, 

  

1) Vegi mai sus: Artele Ia sălbatici, pag. 199. 
2) Vedi cartea mea: Principii de psichologie pag. 29. ldiţia 3o- cec, Bucureşci 1892. 
3) Ibid p. 77.
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hotărăsc o mișcare descendentă (de sus în geos) a, 
nervilor sensitivi,—mișcare, ce să projecteză în afară 
prin descărcarea forţii nervâse disponihile,—care pune 
în mișcare, la rindul său, nervii motori și cu ei muschii şi 
organele ndstre, în conformitate cn impulsiunea dată 
de sus 1). 

Aceste mișcări, saiă jocatri ale sistemului nervos 2)— 
exprimând starea de rifm, sau de tonalitate a vieţii 
n6stre sufleteșci,—-stare, ocasionată de un lucru, care 
ne a impresionat, dai nașcere la tot; felul de arte. 

Astfel, mișcările corpului întreg, și în urmă, miș- 
cările diverselor organe: a obrazului, sai a vocii, a 
mânilor, sait a piciGrelor, eată ceea ce înlesneşce in- 
ceputurile artelor, mzmica, jocul, cântecile etc. 

Am vedut, întradevăr, — când ne am ocupat cu 
origina artei *),—că fipetul este începutul musicii, sem- 
nul durerii, al iubirii, sai al bucuriei, în fine, suze- 
tele, cuvintele, gesturile, liniile şi figurile de tot telul, — 
cari imit€ză într'un mod cu totul imperfect, —sânt începu- 
turile și ale altor arte : sculptura, desemnul, pictura etc. 

Aceste începuturi ale artei probâză aptitudinile 
naturale artistice ale omului nedesvoltat, primitiv, — 
nedesfăcut de animalitate, —aptitudini, determinate de 
trebuinţa organismului de a cheltui în afară priso- 
sul energiei sale prin jncuri, sau mişcări ritmice, co- 
respundătâre cu jocul armonic al tutaror părțilo apa- 
ratului psichologie. 

Este o lege psichologică, ca fie-care animal să chel- 
tuâscă în afară prin jocuri și mişcări puterile de cari 

1) Ibid. Mersul reflexelor p. 59—75. op. citat 
2 Tbid. Rolul fie-cărei părți a sistemului nervos în mişcarea, vi- 

eţii pag. 35—53. 
3) Pedi: Cartea II-a pag. 193—206.
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dispune, pentru a-și satisface trebuinţele sale, sau nu 
mai pentru a consuma o forţă de prisos, care "lui în- 
comodeză şi "li sileșce a se mișca, ori în fine, pentru 
a ocupa organele deprinse a se mişca necontenit în- 
truun chip Gre-care. Ş6recii, de pildă, când n'aă ce 
mânca rod chiar lucrurile ce nu-si nutritive,— numai 
pentru a ocupa activitatea sistemului lor dental. 

Acel-aș lucru s& observă şi la animalele sătule !— 
Deşi n'aui nevoe a se mișca în scopul conservării lor, 
îmiteză cu tote acestea, în zburdalnicia lor, acele-aşi 
mișcări moștenite şi cu cari s'a deprins. Pisica st 
jocă cu o mince, cași când ar alerga după şreci: o 
apucă cu ghiarele sale, s& preface, că o scapă și apoi, 
earăși o prinde. Cânii, pe de altă parte, ne arată în- 
tr'un mod incontestabil, că jocul lor constă în imita- 
rea vinatului și a luptei; ei st iâu la întrecere și să 
mușcă unii pe alții pe cât pot (Spencer). 

Tote aceste jocuri para fi nişte comedii de atac, 
asemănătâre cu acele-a ale copiilor. Jocul cu păpuşa, 
visitele etc, sânt comediele activităţii adulte. Jocurile 
băeţilor, cari alergă unii după alţii spre a se prinde, 
satisfac într'un mod particular instinctele de pradă. 
In lipsa exerciţiului natural, jocul să impune ;—0rga- 
nele odihnite dispunând de un prisos de forfe, trebue 
să simuleze un exercițiu artificial pentru a cheltui for- 
ţa, îngrămădită și a se ușura.— Aceste fapte au făcut, 
neaperat, pe Spencer să atribue artei o origind fisică 
spunând că origina artei este jocul, transformat în 
mişcări estetice.
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2. Factorii artei determinaţi de desvoltarea ideaţiei 
şi de mediurile încungiurătore. 

După perioada preistorică i) embrionară, sponta- 
nee,—în care arta este determinată de instinctele și 
reflexele naturii n6stre organice 2), —am observat peri- 
oade din ce în ce mai raţionale ?), în cari arta şi li- 
teratura să socialiseză și este hotărită mai mult de 
ideația centrelor encetalice şi de obiceiurile popuiaţiilor. 

Este într'adever de observat, că îndată ce, socie- 
tățile s& organisâză,—îndată ce st constituesc statu- 
rile, împărăţiile, îndată ce, cu alte cuvinte, individul 
devine o simpla celulă a organismului social,—arta nu- 
mai este /isiologică, vefleză, dar, imitativă, intelectuală, 
sati creatore 1). Ea nu exprimă numai viţa nâstră a- 
fectivă, individuală, prin mișcări și semne, dar, acâs- 
tă vi€ță, modificată de organismul social, în cars sân- 
tem întrupați,—-modificată de atmosfera credințelor şi 
ideilor poporului din care facem parte. — Trăind în 
societate, artistul, trebue să sufere influenţele sale in- 
telectuale, șcienţifice şi să represinte simţirea generală : 
a clasei puternice, sau a poporului întreg, fără nici-o 
deosibire. 

Avta dobindeșce un rol social, prin socialisavea, 
sau transformarea sensaţiilor nâstre individuale în sen-- 
sații comune,—- socialisare ce să face prin nişce pro- 
cedări a. sale particulare, cari armoniseză ceea ce este 
vital cu cea ce este social. 

Aceste procedări constai mai ântâi în exprima- 
rea prin artă a sentimentelor comune, naționale, prin 

1) Vegi mai sus cartea II: Arta preistorică pag. 196. 
2) Objectul Esteticii bio-psichologice, 
3) Representată prin arta simbolică, ideală, romantică ete. 
4) Vedi mai sus Cartea Il-a Cap. III, pag. 235.
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crearea diferitelor forme artistice, cari imortalisâză sim- 
țirea sârbătorită la epoci a nume hotărite. Să şcie, că, 
s6rbătorile naţionale, sai religi6se: pompele, triumfal, 
exerciţiile militare, pașcile și crăciunul, etc. motivâză 
desvoltările architecturii, sculpturii, danțului, musicii, 
şi poesiei, sub tâte formele sale. In vederea unei serbă- 
tori, fără îndoială, s'a zidit cel d'ântâi monument, s'a 
ridicat un templu, s'a sculptat o statue. „C'est en vue 
dune fâte, dice DI arde !), que le premier choeur chore- 
graphique ek musical a dtâ forme, que le premier drame 
a El€ congut. 

Vi6ţa socială, fără îndoială, suggereză simţirea sa, 
pe care artiştii cei mari o concretiseză prin operile 
lor, disciplinând astfel sipiritele şi ânimile. 

Sugestia şi educaţia estetică jOcă un mare rol în 
artă. Pentru aceea, st pâte deosibi o artă aristocra- 
tică,—determinată de tirania unor'a, sau reglementată 
de congregaţiuni politice și religiose >)—-şi o avtă de- 
mocratică, independentă ?). 

Mediul social, caşi mediul fisic, este fivesce, un fac- 
tor artistice —un colaborator necunoscut al operilor ar- 
tistice și literare. 

Acestă afirmare o induc din faptul, că forma ar- 
tistică și literară în cursul evoluţiei a variat după 
loc și timp.—Am vedut întradevăr mai sus 1), că 0- 
rientalii prefer subjectele religidse, mistice, -- expri- 
mând prin simbâle starea lor de emoționalitate, faţă 
cu divinitatea.— Grecii, la rândul lor, exprim simţi- 

  

1) Logique social, Paris 1895. Capitolul final; IX. „IPart*, 
2) Ca aceea, ce am observat la Orientali și maj ales la Egip- 

teni pag. 214. 
3) _Ca aceea din timpul lui Pericle şi mai cu samă din epoca mo- dernă. Ibid. Arta clasică. 
4) Cartea II: Arta simbolică la popârele orientali, pag. 207. ete.
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rea lor creând, — prin ajutorul ideilor eterne, sai a 
ideilor omeneşci (generalisate),—nișce forme cu totul 
necunoscute. In fine, poporele moderne n'au fie-care 
geniul și stilul lor deosebit, pentru a exprima, iubirea 
cu adevărat omenâscă, desfăcută de simbolism şi de 
închipuirile contradise de lumea reală ? 

3. Clasifiearea factorilor artei şi asociarea lor. 

Arta este produsul a două serii de factori: a) di- 
vecți, personali şi eveditari precum : excitațiile, reflezele, 
sensafiile, ideile etc. și b) indirecți : mediurile încungiu- 
rătore, cari schimbă asociația numeroșilor factori de 
impresiune, ce s& complică, din ce în ce mai mult în 
cursul evoluţiei, în virtutea legii eredității. 

Acestă, schimbare a asociaţiunii factorilor estetici 
este neapărat, origina deosibitelor feluri de artă şi a 
formelor sale numerdse, la, diferite popâre,—-este chiar 
origina caracterului de expresiune artistică a fie-că- 
rui genii. 

Felul şi forma artei este determinată de asocia- 
ţia impresiunii objectelor și fiinţelor cu cei alți fac- 
tori ai artei: iubirea. religi6să omenâscă, profană ete. 
Impresiunea vari6ză dela popor, la popor, de la artist, 
la artist, în conformitate cn aparatul aperceptor. 

Este probat de psichologie, că acelaș object nu 
impresion6ză de o potrivă pe fie-care şi în acel'aş timp. 
Impresiunea atirnă de factorul estetic predomnitor, care 
hotărăşce emoţionalitatea, sai mişcarea artistică!) — 
Une-ori simţirea nstră pote fi stăpânită de sentimen- 
tul religios,—ca la Orientali,—alte-ori, de ideile nâstre 

1) Zeoria pragului estetic a lui Fechner.
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apriori, sau de acele-a suggerate de observare, —ca 
la Greci și Romani, alte-ori, de iubirea nâstră pen- 
tru natură, sai pentru omenire, —ca, la moderni,—în 
fine alte-ori, de armonisarea, sai înpăcarea tuturor 
acestor factori. 

Fie-care popor 'şi are geniul sei, care determi- 
nă forma, sai stilul artistic, —expresiunea mișcării, sai 
a emoţionalității sale.—Fie-care artist, pe de altă par- 
te, moșteneșce aptitudinile sale artistice pentru a nu- 
tri gustul artei şi a-l transmite apoi generaţiilor vi- 
it6re. 

  

e ——



II 

Principiul artei şi al poesiel. 

1. Frumosul în general 1). 

a) Plăcerea frumosului şi plăcerea jocului. 

Care este principiul în virtutea căruia-a factorii 
artei s€ asocieză pentru a manifesta în afară starea 
emoționalităţii nâstre, ca o desvoltare a vieţii. 

Dacă admitem, că origina artei este un fel de Joc 
al organilor 2), sai al facultăţilor nostre sufleteșci 3), 
determinat de prisosul puterilor n6stre, principiul ar- 
tei este plăcerea de acest joc.— Sensibilisăm în operile 
nostre jocul armonie al organelor n6stre,—fiind că sim- 

- țim plăcere a lucra ast-fel,— cheltuinad prisosul forţe- 
lor n6stre pentru a creea ceva. Iubim tot ce ne cau- 
seză acest joc, contemplând realitatea, sai producţiile 
literare şi artistice. 

Totul însă, s& reduce a caracterisa acestă plăcere 
a jocului organelor ; căci ori-ce joc nu este artistic.— 

  

1) Bibliografie: Gugau. Probltmes de Esthetique contemporaine, Paris 18814.— Spencer. Incereări asupra Progresului. T. 1. ed. Fran- cesă 1879 p. 253—314.—Grant Allen, Physiological Aestheties 1877.—Ma- rio Pilo. La psychologie du beau et de Part, ed. fi. te, din ital. Pa- ris 1895.— Peron. Eststique, 1878.—Kera. Essay on ţhe Philosophy of art. 1883.— Knight. Philosophy of the Beautiful (t. II 1893).— Sully. Studies in Psychology and Aesthetics. 1814.—A1, Bain. Emotions de Îa volonte etc. 
2) Cugetare, exprimată de H. Spencer. . 3) Cugetare, exprimată de Schiller în sensul idealist —eca o des- voltare a Esteticii lui Kant,
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Este vorba aici de plăcerea, jocului estetic,—de plăcerea, 
ce simțim de a produce opere de artă, sau de a le 
contempla,„—cu alte cuvinte, de plăcerea frumosului. 

Dar, dacă plăcerea jocului în general să deosi- 
beșce de plăcerea fruinosului,—ce este frumosul 2— Filo- 
sofii în genere nai putut să-și facă idee de plăcerea 
jocului estetic, fără a avă o concepţiune seridsă de 
objectul acestei acţiuni.—Eată-ne dar, în presența pro- 

blemii celei mai esenţiale a Esteticii. 

b)  Utilul și frumosul. 

Cun6șcem din istoricul Istelicii 1) diferitele con- 
cepțiuni ale frumosului; ne vom ocupa acum numai 
de concepţia, pe care am putâ-o saduce din studiul 

nostru asupra originii şi evoluţiei artei. 

Grant Allen, unul din representanţii stetieii evo- 
luționiste, întrun studii interesant asupra evoluției es- 
tetice la om (Mind. Oct. 1880) 2) ne dă asupra acestei 
chestiuni un respuns preţios, care pare a fio îndue- 
tie exactă, trasă din observarea artei la începutul ei.— 
Acest scriitor, într'adever, după ce a recunoscut, că 
sentimentul estetic s'a manifestat mai ântâi prin iubi- 
rea nostră de a ne înpodobi armele, apoi, prin con- 
strucţiile şi ornamentaţiile caselor, ajunge în fine la 
conclusia : că utilitatea este primul grad al trumuse- 
ții,— de 6re-ce satisface nu numai simţirea, dar şi inte- 
ligența nâstră, încântând ochiul prin simetrie și ordine. 

Astfel, după Grant Allen, ceea ce este frumos, la 
începutul artei, este şi ut;/.— Frumosul nașce din jocul 
înteresat al organelor, — din mișcarea lor în vederea 

  

1) Cartea 1: p. 15—167. 
2)  Vegi asemenea: Physiological Aestheties, 1877,
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conservării lor. Organele, exercitate în scopul satisfa- 
cerii trebuinţelor vieţii vegetative, produc emoţii este- 
tice —Nu să pote crede, că omul n'ar simţi o plăcere 
estetică, ori de câte-ori Imcreză în vederea conservării 
şi desvoltării sale, ori de câte-ori este ajutat în luc- 
area sa de lucruri utile, favorabile conservării sale. 
Prin urmare, ori-ce lucru, ce satisface trebuinţele n6s- 
tre, este frumos. 

Cum am pută ințelege, dice la rândul stu Gu- 
au, în „Problomes de V Esthetique contemporaine,* că 
lucrurile, cari sânt trebuincidse vieții, n'ar fi fvumâse ? 
Cum am pute spune, că tot ce este serios în NOI, ar 

fi frumos, că, o acțiune folositâre m'ar pute părea şi 
frumosă ? — Nu admirăm noi un edificiă, o gară, o 
hală, un pod măreț, un drum, din punct de vedere es- 
fetic ? Un călător, continuă Gugyau, va admira un pod 
peste Dunăre, ca acel'a de la Buda-Pesta şi va spu- 
ne: „ce frumos pod! Va admira, de asemenea, o șo- 
sea bine făcută, atât pentru arta cu care este execu- 
tată, cât și pentru înlesnirea ce ne face de a călă- 
tori fără pericol și sdruncin, și, va exclama de ase- 
menea : „ce frumos drum |, 

Ceea ce preocupă mai ântâiă pe Guyau este ca- 
vacterul estetic al construcţiunilor, al monumentelor fă- 
cute cu scop dea satisface trebuințele n6stre.—0 casă 
cu ornamentaţiuni elegante şi făcută în acel-aș timp 
cu scop de a sațisface trebuinţele nâstre,—o casă, în 
care zărim urmele inteligenţi, ale şciinţii omeneşci, 
care uneșce în acel-aș timp utilul cu plătutul, trebue să 
coprindă ceva artistic, să ne impresioneze din punct 
de vedere estetic. 

22
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In scurt, Guyau, cași Grant Allen, susține că 

tot ce favoris6ză organele n6stre, tot ce serveşce vie- 

ţii, ne este drag, căci funcțiunile organelor vieţii ai 

un caracter estetic. „hespire» largement, dice Guyau, 

sentir le sang se purifier au contact de Vair et tout le 

systâme distributeur reprendre activite et force, c'est lă 

une jouissance presque enivrente d laquelle sl est difficile 

de refuser une valeur esthetique.* 

Natura este frumosă, pentru că contribue la, fe- 

ricirea ndstră. Primăvara este frumâsă, plăcută, pen- 

tru că deșteptă în noi tote simţurile și ne anunţă un 

nutriment înbelșugat,—suggerându-ne ideea unor con- 

diții favorabile vieţii individuale. 

După acestă doctrină, omul de natura sa fiind 

egoist, tot ce contribue la conservarea sa să pote 

considera ca frumos. Instinctul de conservare indivi- 

duală este dar, baza frumosului, —este însuși frumosul 

la origina artei,-—primul grad. de frumusețe. 

Acestă tesă, desvoltată mai departe a făcut pe 

evoluţioniști să admită de asemenea, că tot ce favo- 

riseză conservarea și reproducerea speciei este frumos, 

că, plăcerea frumosului 'şi are fundamentul s6u în se- 

lecțiunea sexuală ! Spencer (în principiile sale de Bio- 
logie, 'T. 11) admite, caşi Darwin 1), că frumosul “și 
trage origina sa din iubirea instinctiv a persânelor de 
deosibit, sex,—în scopul perpetuării speciei,—în scopul 
iubirii copiilor. 

După spiritul acestei teorii, o operă de artă 'şi 
are caracterul săi erofie, prin preponderarea iubirii 

1) Vedi mai sus, Cartea I: Origina şi evoluţia artei p. 194.
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persânelor de sex deosibit. — Musica, pictura, poesia 
în fine, ce exprim alt, de cât iubirea n6stră, care i- 
mortaliseză omenirea prin perpetuaiea speciei nâstre? 

Fără îndoială, sentimentul frumosului, la origina 
sa, începe cu instinctul dubirii nbstre individuale şi a 
speciei j—el este provocat de tot ce favoristză conser- 
vavea ndstră individuală şi a speciei ; pe de altă par- 
te, funcțiunile normale, regutate ale organelor nâstre 
nutritive, sânt o condiţie a emoţionalității nâstre es- 
tetice ; în fine, satisfacerea trebuințelor n6stre nutri- 
tive serveşce de bază sentimentelor estetice „—de 6re-ce, 
numai după îndeplinirea acestor tr ebuințe arta începe. 
Trebue într adevăr, să fim cu totul sănătoși, să res- 
pirăm un aer curat, să simțim sângele cum umblă cald 
în organele n6stre, cu un cuvânt, să nu suferim nimic, 
pentru ca să putem exprima în afară prin artă viţa 
nostră interidră: iubirea nâstră, ce jâcă un rol însem- 
nat în poesie. 

Este adeverat prin urmare, că reflexele estetice, 
instinctele, sensafiile sint origina Jr umosului, sânt, după 
cum am mai spus, factorii primitivi ai artei şi ai fru- 
mosului. 

Trebue, fireșce, să facem și partea Lsteticii, con- 
siderată, sub forma sa bio-pichologică. Dar, din acesta, 
socot, că nu este nici logic, nici şcienţitic de a con- 
chide, că frumosul, —așa cum 'lă concepem noi astădi, 
așa cum sa desvoltat în artă și poesie,— să caracte- 
riseză prin utilitate, că, arta este interesată! 

Nu văd nici-un argument serios pentru a da Es- 
teticii, bazată pe evoluție, un curacter utilitar. — Evo- 

*
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luţia estetică, fără îndoială, nu s& concilieză de loc 
cu doctrina utilitară, pentru că acâstă doctrină nu pote 
fi o conclusie sori6să a observării artei la începutul 
ei și în cursul evoluţiei. 

Dacă într'adever, utilitatea satisface sensibilitatea 
nostră, —utilitatea nu pote fi principiul artei și al lite- 
raturii.—Architectura este adevărat, a născut din tre- 
buința fisică, dar satisfăcând numai acestă trebuinţă, 
nu era âncă o artă. Cel d'ântâiu om, care a avut i- 
deea de a săpa în pământ spre a-'și tace un bordeii, 
n'a gândit de loc a creea o operă de artă; singura 
sa preocupare era de a-și satisface trebuința sa, ear 
nu, de a încânta, prin forme, prin linii și ornamenta- 
ţii de tot felul, simţurile sale. — Dacă mai târdii s'a 
desvoltat architectura și a devenit o artă prin con- 
strucția edificielor şi a templelor măreţe, reservate dei- 
lor și celor puternici, din acesta, nu să pte conchide 
că utilul este frumosul, saă chiar primul grad de fru- 
1MUsefe. 

Este adevărat, că lucrând în vederea utilității ne 
pregătim pentru artă. Dar, alt-ceva este a ne pregăti 
pentru artă și alt ceva este a lucra chiar din punct 
de vedere estetic, artistic. —S6 șcie, că lucrările făcute 
pentrn traiul nostru nu ai nici-o valdre estetică, Pe 
câtă vreme le privim, din punct de vedere al inte- 
reselor, prin prisma ufiltății, ele nu sânt frumose. 

Ceea ce încurcă numai chestiunea este, că de mul- 
te-ori fucrurile utile pot deveni frumose. ÎI. Spencer, 
într'un studii fârte serios, publicat în: „Incercări a- 
supra progresului, intitulat: „Frumosul' și utilul“ 5), 

  

1) Essas sur le progres p. 253—259, ediția francesă, Paris 1879. 

p
i
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pentru a desvolta doctrina utilitară în privinţa fru- 
mosului, să sileșce a ne arăta că ceea ce a fost ul, 
pote deveni frumos; de aci, conclusia: că baza frumo- 
sului este utilul, că, principiul artei este utilul LD) 

Dar, trebue observat, că ceea -ce a fost odinidră 
util devine frumos, numai în momentul când nu mai ser- 
veşce vieţii, când nu mai este util, sai cănd facem ab- 
stracțiune de utilitatea, sa. Castelele, de exemplu, în 
ruină *), cari aă servit odinidră de locuință seniori- 
lor în timpurile feodale, construite în scopul satisface- 
cerii trebuinţelor lor, astădi ne emoţionâză din punct 
de vedere estetic, fiind-că nu mai sânt folositâre, fiind- 
că, nu mai servesc vieții, 

De sigur, sentimentul estetic este neinteresat; ex- 
periența a verificat acest caracter al frumosului, — 
conceput, pe o altă cale, de câtră Platon, Aristotele, 
Kant, Schopenhauer ete.—Cu nimic nu Sa probat, că 
numai înstinctele de conservare, că, numai sensaţiele 
de temperatură, de respirație, de gust, tact, miros ete, 
sânt factori estetici 3). Asemenea fenomene să petrec 
și în organismul celor alte animale și cu tâte acestea 
nu sânt capabile de artă. 

Dacă satisfacerea trebuinţelor vieţii a contribuiț 
la formarea sentimentului estetic, din acâsta nu ur- 
MEză, că astăzi acest sentiment este interesat.—A sus- 
ține o asemenea tesă, ar fi a susține, că arta nu ex- 

  

1) Spencer întraderir, după ce dă exemple pentru a susține acâs- tă tesă ajunge la conclusia următore : „Ce principe gentral Jera com- prendre je pense, comment ce qui fut Putila devient le beau Dour 'noust, (pag. 253), op. citat, 
Paemplu dat de Spencer la bag. D54 (din opera citată) în fav6- rea iesti utilitare este ni se Dare contrariă. 

3) Vedi mai sus: factorii arteă Cartea III, |, 1 p. 327 ete. şi mai departe : factorii frumosului ŞI.
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primă de cât tendinţele nâstre pentru fericirea n6s- 
tră,— ar fi chiar a confunda sentimentul estetic cu 
pornirile n6stre egoiste, omițând ast-fel elementele es- 
tetice din ce în ce mai complexe. 

Daca arta presupune jocul organelor, saă acela 
al funcţiunii lor, în vederea conservării și desvoltării 
lor, presupune de asemenea, exerci/iul evolutiv din ce 
în ce mai complex al organelor, cu scop de a expri- 
ma vița nstră sub forma cea mai superidră, prin 
crearea unei lumi nouă în care să uităm viţa seri6să 

cu pasiunile și grijele sale. 

Fără îndoială, numai mișcarea organelor în vede- 
rea utilului nu pote să ne producă plăcerea estetică. — 
Animalele de ori-ce grad s& mişcă în vederea conser- 
vării și desvoltării lor, exercită organele lor cu scop 
de-ași satisface trebuinţele lor, cu tâte acestea nu simt 
nici-o plăcere estetică şi nu produc,—mişcând organele 
lor, —lucruri, cari s€ aibă valbre estetică. 

Arta, am dis şi altă dată 1), — este un fenomen 
al evoluției ființelor viefuitore. —- Cele alte animale nu 
sânt capabile de artă pentru că în lupta vieţii chel- 
tuesc tote puterile lor spre a se nutri, pe când omul, 
înființându-se în cursul evoluţiei, cu o inteligență mai 
desvoltată, are destulă putere spre a-și satisface atât 
trebuinţele sale nutritive, cât și trebuinţa sa de a pe- 
trece.—-86 șcie, că omul, cu cât înaintează în vârstă, 
cu atât devine apt a se emancipa de trebuinţele vie- 
ţii, —cu atât să simte în stare a-și exercita organele 
sale, în Grele sale de repaos, fără a se mai preocupa 
de miseriele și grijele acestei lumi.—-Omul cântă, j6- 

1) Ibid. p. 32%.
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că, desemneză etc., ori de câte ori are un prisos de 
forță, datorit superiorității organismului săi, 

Este dar o greşâla de a căuta principiul artei 
mundi în înstinclul de a exercita organele în vederea 
foldselor ndshe, a satisfacerii trebuințelor n6stre nutri- 
tive,—identiticându-ne ast-fel până și în Estetică cu 
animalele.—Nu este vorba, în Estetică, de plăcerea 
ce simțim când mișcăm organele cu scop de a le hră- 
ni, dar de plăcerea, ce simţim, când le mișcăm fără 
să avem nevoe de hrană, fără să fim chiar preocu- 
pați de lupta vieţii. 

Gândesc, că coborîndu-ne cu evoluţioniștii din lu- 
mea ideală spre a asista la nașcerea artei și la for- 
marea sentimentului estetic, nu trebue să ne uităm aici, 
dar să continuăm -calea evoluţiei ar&tată de Darain 
pentru a afla toți factorii evoluţiei estetice. Dacă trebue 
să ne coborim din lumea ideală, spre a asista la începu- 
tul artei și a formării sentimentului estetic, din acâsta 
nu urmeză, că trebue să ne uităm în lumea materială 
confundând astfel, frumosul cu utilul. — Dacă formele 
frumosului apar numai când organele sânt satisfăcute 
de trebuinţele lor nutritive, —- numai când etectutză 
lucrări, cari n'aduc nici un folos vieţii, —trebue să în- 
țălegem, că arta este un lux de activitate, o gimnas- 
tică a sistemului nervos și a tuturor facultăţilor n6s- 
tre, în vederea jocului neinteresat al intregului apa- 
rat psichofisie. 

c) Adeverata inducţiune a Esteticii evoluționiste - 
în privința frumosului. 

dare trebue să fiiă adevărata inducțiune,—-ce pu- 
tem face din observarea artei la începutul ei și în 
cursul evoluției, —în privinţa frumosului ?



344 

Mai ântâi, din observarea artei la începutul ei, 
constatăm, că lucrarile și fiinţele, cari favorisâză îns- 
tinctele nâstre de conservare şi reproducere înlesnese 
nașcerea frumosului, că, prin urmare, instinctele, cași 
sensaţiile sînt elementele estetice. — Dar din aceste 
fapte, nu putem induce: că frumosul este utilul, 

Intr'adevăr, Estetica, evoluționistă n'are o băză 
seri6să pentru a caracterica frumosul prin afzlitate. 
Estetica,--dacă este evoluționistă, —trebue să caracteri- 
seze frumosul după obsrvarea fufuror forinelor evolutive 
ale artei și literaturii.— Numai asttel, inducția va fi 
complectă. Dacă nu face așa, 'și perde caracterul său 
de Estetică evoluționistă. I să pâte da alte numiri: pote 
fi naturalistă, populară, pesimistă, în fine, ori-cum am 
voi, dar numai evoluționistă n'o putem numi. 

Acei, cari ne povăţuesc să exprimăm în artă și 
literatură vi6ţa nâstră primitivă, ori viţa nâstră so- 
cială, în fot ce are mai sălbatec, sai partea sa cea 
mai rea, sânt materialiști, sau pesimiști dar nu, evo- 
lufionişti. | 

Evoluţioniștii trebue să ţiiă samă de toţi factorii 
cumpânitori ai vieții estetice, — de e/ementele estetice, 
cari apar, din ce în ce în cursul evoluţiei,—de tot în 
fine, ce pote mișca simţirea nâstră, abstracţie făcând 
de miseriele lumii aceşti-a, de trebuinţele vieţii. 

Fără îndoială, scdla evoluționistă nu va pute, — 
cu tote silințele lui Guyau,—a stabili în domeniul Es- 
teticii teoria utilitară.— Evoluţia aplicată la Estetică 
nu ne depărteză de concepția frumosului, făcută de 
Kant, Schiller, Schopenhauer etc. Calea evoluţiei veri- 
fică ipotesa acestor: idealişti, ear nu o nimiceșce, — 
căci, continuând acâstă cale, ne întilnim în acelaș
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gând cu partisanii scâlei Kantiane, în privinţa princi- 
piului artei. Și, în acâstă întîlnire în giurul acelui-aș 
principiă, nu trebue să vedem nici-o contradicere, după 
cum pare a fi constatat Guyau prin aceste cnvinte: 
„La thfovie de Kant et de Schiller se vetrouve chez 
Herbevt Spencer et chea la plus part des Iisthdticiens 
contemporains, mais formulte plus scientifiquement et 
rattachte d, lidde de Vevolution 1).* 

Spencer, neapărat, constatând că arta nașce din 
prisosul forțeler nostre, ce determină jocul neinferesat 
al organelor,—constatând, pe de altă parte, că ceea 
ce este util pote deveni frumos, din acesta, n'a putut 
ajunge la conslusia: că frumosul este utilul >, 

Spencer afirmă singur, în principiele sale de psi- 
hologie 2), înrudirea ideilor sale în privinţa sentimen- 
telor estetice, cu filosofia germană 4). 

2) Frumosul artistice şi poetic. 

a) Caracterisarea frumosului artistic şi poetic. 

Frumosul nu este o entitate substanțială, nici o 
calitate metafisică, ori transcendentală,—saii mai lămu- 
rit, ceva, care ar exista în afară de viâţa nâstră su- 
fetescă,—care ar exista în lumea materială, sai de- 
ală, servind de model artiștilor şi poețţilor.— Frumo- 
sul, nici mai mult, nici mai puţin, este o concepțiune, 
care representă unițatea fenomenilor estetice, a senti- 

1) Problomes de PEsthetique contemporaine, op. citat, 
2) JL. Sully, combătând doctrina frumuseţii admite caracterul ne- interesat al impresiilor estetice şi plăcute ale spectatorilor. 

Studies în Psychology and Aesthetics 1874). 
3) Vol. Ile p. 661 kdiţia francesă. Feliz Alean, Paris, 
4) EI declară mulțumirea sa de a fi citit um autor: german (Sechil- 

ler 7),—de a cărui munne, dice el, nu '$i aduce aminte !
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mentelor estetice, și, exprimă diferitele stări a emoțio- 
nalității n6stre !). 

Aceste stări a emoționalităţii n6stre, cor&spunde- 
tore cu fenomenile estetice, nu depind, într'adevăr, nu- 
mai de lumea din afară şi prin urmare, de organele 
esențiale ale percepţiunii: de organul vederii şi al 
audului, dar, de tote organele, pănă și de simţul mus- 
cular ;-—- nu depind, pe de altă parte, numai de ra- 
țiunea n6stră, dar, de tâte facnltăţile nâstre făra de- 
osibire, e 

Ori-ce mișcare a ființii nostre, ori-ce element 
psichic devine estetic, de îndată ce în lupta cu cele- 
lalte elemente triumfă.—O idee, o deprindere a voin- 
ţii nâste, — dacă este în stare a mișca sensibilitatea 
nostră, fâcându-ne să ne desinteresăm de ceea ce ne: 
încongidră,-—devine estetică. 

Ceea ce caracteriseză un element estelie este sa- 
Zensitatea sa, adecă, puterea sa de a ne mișca, pen- 
tru a-lu exprima în afară prin forme sensibile.— Când 
0 percepţie, o idee, o dorinţă etc., mișcă organismul 
nostru cn scop de a manifesta starea nâstră de echi- 
libru statie, de ton, sai de ritm, — ear nu, cu scop 
de a exprima causele excitaţiilor nâstre, sai ale atitu- 
dinilor n6stre în vederea conservării şi desvoltării 
nostre, —avem un fenomen estetic (Fechner). 

Dar, proba cea mai esenţială, că frumosul nu este: 
ceva, ce sar objectiva fără vi&ţa nâstră psihologică, 
ne este dată de evoluţiile artei și ale literaturii.—Șcim, 
că forma sub care sa manifestat frumosul n'a fost a- 
cej-ași. Ea a atîrnat de starea nâstră psichologică, 

  

1) Vegi mai sus: Cartea II-a pag. 174—180.
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faţă cu natura, cu D-dei, în fine, faţă cu diferitele 
idei, cari, asociate cu simţirea n6stră ne dati sentimen- 
tele ;—cu un cuvînt, ea a atîrnat de starea de des- 
voltare a spiritalui omenesc. 

In starea primitivă a omenirii, omul, în urma sa- 
tisfacerii trebuinţelor sale, exprimă prin artă sensațiile 
sale; în starea sa mai desvoltată,—-atunci când devi- 
ne capabil de a gândi,—transformă mijlocele sale pri- 
mitive de expresiune în altele mai perfecționate, co- 
vespundetâre cu ideile sale: inventâză procedări, din 
ce în ce mai bune,—procedări, cari explic progresul, 
ce sa realisat în fie-care artă. 

Astfel, excitaţia nervilor sensitivi, provocată de 
lumea din afară, excitaţia organelor vieţii intelectu.-- 
ale și morale, în fine, coordinarea, sai armonisarea 
tuturor acestor mișcări, în vederea, unei unităţi finale, 
eată ceea ce hotărăşce o operă artistică. 

Ei bine, expresiunea acestei coordinări este fru- 

mosul artistic, ce varieză după elementele, ce causeză 
plăcerea estetică. 

Forma estetică, ce representă frumosul, este cu a- 
tât mai superi6ră, cu cât este determinată de elemente 
psichice mai complexe, de mișcări cerebrali mai per- 
fecte. In acâstă materie totul să resumă în concor- 
danța armonică a vibraţiilor nervâse, ce îndâmnă. pe 
artist a creea fel de fel de forme sensibile, pentru a 
vepresenta ceva din vița n6stră: o sensafie, un sen- 

- timent, o îdlee, o acțiune etc. | 3 

În scurt, frumosul artistic este expresiunea emo- 
Hionalității nostre, faţă cu natura, cu credințele n6s-
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tre, cu familia, cu patria nâstră 1), — El depinde de 
momentul emoţionalităţii nstre, provocată, une-ori 
de sentimentul veligios, alte-ori, de ideile nâstre MOȘ- 
tenite, alte-ori de ideile suggerate de observare,—de 
impresiunile provocate de lucruri și de fiinţele însu- 
fleţite, după starea nbstră de cultură. | 

Frumosul este în tot-dt-una o reflectare a -vieţii 
nostre sufieteșci, emoţionată în gradul cel mai înalt, 
față cu lumea divină, sau raţională, cu natura, sau 
cu lumea materială: inorganică și însuflețită = 

b) Frumosul şi simțul estetic. — Fenomenile 
estetice. 

Frumosul este condiționat de aparatul nostru psi- 
hologic, de simful nostru estetic, moştenit și desvoltat 
prin educaţie. 

Acest simf estetic nu este special, sau localisat în 
organismul nostru, dar general, determinat de for- 
ma organismului omenesc, de asociarea și armonisa- 
vea tuturor organelor și a tutuor elementelor unității de 
compunere a vieții nostre sufleteșci : refleze, instincte, 
sensații, sentimente, idei etc. 

Frumosul prin urmare, ni s6 înfăţișeză în confor- 
mitate cu asociajia, ce să face între tdte elementele, ce 
alcătuesc vi6ța nâstră sufletescă 3). Faţa cu natura, 

1) După acâstă teorie a nâstră, tot ce ne impresioneză întrun 
mod energic.—spre a ne face să ue uităm întrun moment Ore-care, sai, 
să ne interesăm de totce ne încungidră,—este frumos. 

Ceea ce este urit în realitate devine frumos în artă, când avtis- 
tul şeie a ne emoţiona din punet de vedere estetic. 

2) DI. Mario Pilo, în: La psyehologie du beau et de Vart, trad. 
din Italieneşce (Paris 1895', consideră trumosul, că este resultatul nu- 
mai al sensaților fisice, 

3) Teoria asociaţionistă, inaugurată încă de D. Stewart (cedi: Isi. 
Esteticii p. 113—119), trebue complectată,
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sai cu un object de artă, o luptă să încinge între tâte 
elementele, și, elementul care triumfă în acâstă luptă 
determină sentimentul estetic (Zerbart şi Fechner). — 
Frumosul nu este o causă, dar un resultat al luptei 
factorilor estetici,— luptă, determinată de mediurile in- 
congiurătâre și de educaţia nâstră. Studiul evoluţiei 
artei ne a probat acâsta,—întru cât factorul predomni- 
tor estetic n'a fost în tâte timpurile acel-ași, și, arta n'a, 
avut în tot-d6-una acei-ași formă, acelaș sistem D), 

Frumosul, neapărat, este o chestie de dpercepți- 
une ; €l depinde de prisma, ideilor cu cari privim lu- 
mea, de asociaţia psichologică, care modifică emofiona- 
hitatea nostrd. 

Fie care formă artistică și literară, care a pre- 
dominat într'o epocă, a exprimat starea de simţire a 
vieţii nâstre întrun timp Ore-care; fie care sistem fi- 
losofic, pe de altă parte, a explicat forma sub care 
s'a exprimat frumosul. 

Aceste resultate ne ai făcut să gândim, că fru- 
mosul nu pote fi redus numai la o formă artistică, de- 
terminata de o stare psichologică ;— el trebue indus 
din tote formele, determinate de tâte stările sufleteșci. — 
A venit vremea de a generalisa cercetările estetice, 
de a înțelege, că frumosul este determinat de natura 
n6stră psichologică, de combinarea, sai asociarea tu- 
tor elementelor sale, 

Ipumosul nu pote fi numai 0 evoluție a senti- 
mentului religios 2), saii numai a sentimentului moral 3), 

  

D Misticismul, idealismul raţional, idealismul psichologic ete, co- răspund cu câte-o formă a artei ;—lucru, care ne a făcut să dicem aici, în altă parte, (p. 166) că arta şi literatura nu posed încă sistemul lor, 2)  Vegi evoluția simbolismului, pag. 225. 
3) Zbid. Evoluţia Ciassicismului, p. 363.
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sau numai a sentimentelor nâstre pentru natură și 
pentru societate 1)—'Tâte aceste elemente să asoci€ză 
spre a forma sim/ul estetic, moştenit în lupta vieţii și 
modificat prin educație, —prin suggestiile mediului fisic 
și social. 

Este, fireşce, o greşeală de a crede, că frumosul 
apare în noi numai prin ajutorul inspiraţiei divine 
(Plotin), ori a veminișcențelor unei lumi anteridre (Pla- 
tone), sai numai prin ajutorul reflexiunii, ori a gene- 
ralisării percepţiilor nâstre (Aristotel), sai în fine 
numai, prin ajutorul asociaţiei sensaiilor, sau a j- 
deilor ?). 

Fenomenile estetice sânt mult mai complexe de 
cât sa credut pănă acum ;— ele sint resultatul unei 
mișcări cerebrale excepţionale, unei mișcări, determi- 
nată de mișcareai ntregei activităţi a naturii sufieteşei, — 
mișcare, ce captivând simțirea n6stră, uimind'o, să co- 
munică creierului... — Creierul elaborând tote datele, ce 
se pot asocia cu simţirea ndstră, le transmite intregei 
nostre simţiri, — determină o stare de emoţionalitate, 
ce imediat o comunică din nou creierului. 

Ei bine, în momentul acestei comunicări sâintem 
în presenţa frumosului! In tăcerea nopții, d. ex., când 
totul dârme la țară, —într”o nopte frumâsă de vară,— 
contemplând cerul cu luna și stelele, simţirea mea este 
captivată, după: ideile şi credinţele mele, şi acestă miș- 
care a simţirei mele, comunicată din noi creier ului, me 
face să cad în contemplare, în uimire ! Acest'a este mo- 
mentul psichologic al stării mele în presenţa frumo- 
sului. 

  

1) Ibiăd. Romantismul, pag. 21c.—Naturalismul, pag. 312, 2) Teoria asociaţionistă, aplicată la Estetică. 
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Acest sentiment, neaperat, nu este datorit numai 
impresiunilor, provocate de tabloul naturii, dar este 
datorit și instinetelor, sentimentelor, credințelor şi i- 
deilor n6stre, și, expresiunea artistică a acestui mo- 
ment resultă de la armonisarea, sai asociarea factorilor 
estetici.— Totul atîrnă de elementul ponderator al a- 
socierii. ——Une-ori, instinctul pote predomina, din causa 
prisosului energiei nâstre fisice, alte-ori, predomină ideea 
ce avem de D-deu, sau de natură şi aşa mai departe. 

c) Frumosul și legea estetică a activităţii nostre 
psichice 1). 

Dacă frumosul este condiționat de starea nâstră 
psichologică, putem 6re spune, că conceptul săi este 
arbitrar ? 

Gândesc, că frumosul este cu atât mai complect, 
cu cât satisface intrâga mișcare a activităţii nostre,— 
cu cât în momentul emoționalității n6stre isă parte 
toți factorii estetici şi sânt satisfăcuţi în urma lup- 
tei,—în urma echilibrului static, ce s€ stabileşce din 
noi în ființa nâstră. 

Arta reușeșce mai bine cu cât șcie prin operile 
sale a exprima combinarea armonică a mișcărilor ideo- 
motrice cu acele-a numite Sensorio-motrice.-- Ra întu'a- 
devăr pâte de multe-ori produce efecte, cari plac la 
totă lumea,—efecte, preferate forte mult de artist, și, 
pentru cari trebue să 'şi de6 tâtă ostenla spre a afla 
condițiile în cari trebue să le producă. Astfel, frumo- 
ul, realisat după te regulile estetice, nu este arbi- 
rar; relativitatea sa este absolută. 

  

1) Vegdimai departe: legea generală estetică a producerei operilor ar- istice şi literare: Cartea II cap. IV.



INI. 

Factorii fruinosului. 

Dacă frumosul este produs prin împerecherea, și 
armonisarea factorilor estetici, cari sânt într'un mod 
precis aceşti factori ? 

Acestă problemă a fost necunoscută în vechime,— 
întru cât frumosul era considerat, ca având o exis- 
tență independentă de natura nâstră psichică,—și, în 
timpurile moderne, abia formulată, soluția ei a atirnat 
mai mult de metafisica esteticianilor de cât de resul- 
tatele independente ale cercetărilor șcienţifice. 

Naturaliștii tind a recundşce, că sensafiile sânt 
singurii factori estetică ; idealiştii, la rîndul lor, recu- 
nosc, că ideile sînt esenţa frumosului. 

Dar, nici sentafiile, nică ideile nu pot în parte 
constitui frumosul,—de 6re-ce frumosul derivă, în rea- 
litate, de asociarea acestor done categorii de elemente 
estetice cu elementele inferiore sensaţiilor.— Pe de altă 
parte, asociarea acestor elemente estetice subjective st 
face în conformitate cu adaptarea la mediele încon- 
giurătâre. 

Putem deosibi dar, doue feluri de factori estetici : 
subjectivi, sai lăuntrici (interni) și objectivi, sau ex- 
trinseci (externi).
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Factorii subjectivi sânt elementele cele mai esen- 
țiale, din cari s& alcătueşce unitatea de compunere a 
vieții sufleteșci, precum : reflezele, instinctele, sensaţiile, 
sentimentele şi ideile de tot felul. | 

Factorii objectivi sfint : mediul fisie şi mediul social. 
Să ne ocupăm puţin cu fie-care factor in partesprea 

ne da sama întrun mod lămurit de rolul fie-cărui-a şi 
a ved6, pănă la ce punct contribue fie-care la forma- 
vea sentimentulul estetic, 

1. Factorii subjeetivi ai frumosului. 
a) Reflexele. 

Reflexele contribuesc la deşteptarea, frumosului în 
noi,—de Gre-ce frumosul este legat de mișcarea invo- 
lontară a simţurilor nostre 1).— Este cunoscut, că ori-ce 
impresiune tare simțită, —mai cu samă de omul primi- 
tiv, sau sălbatic, —se exprime înafară prin mișcări re- 
flexe, prin contracţiuni mușculare. 

Prin contracţiunea larinxului, de ex., omul pri- 
mitiv scâte nişce sunete pe cari le întonăză după e- 
moționalitatea sa.——Acest fapt lam constatat, când ne- 
am ocupat cu origina artei ; — am vedut, că origina. 
musicii este /ipetul spontanei al bucuriei, sai al du- 
rerii, al iubirii, sau al mâniei, după cum danful mi- 
mic al vânătorii, al resbelului și al amorului este o- 
Tigina jocului cadenţat, ritmic al sentimentelor nostre ?). 

Adaug âncă, că dacă refiexele fisice sânt înce- 
puturile mișcării sensibilităţii nostre, din punct de ve- 
dere estetic, cu atât mai mult trebue să ținem samă 
de reflexele cerebral; : ideo-motrice 3). O idee, suggevată 

1) Souriau.—PEsthtique du mouvement, Paris, 1889, 2) Forma reflexă a artei.—Cartea II, 1,1,2şi 3. 3) Reflezele provocate de ideile nostre. Vedi cartea mea : Principie de psihologie. Socee, Bucureşci 1893. 

23
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de un lucra apărând în aintea cercului luminos a 

conșciinții nostre pote să ne mișce fără voiea nâstră 

înt'un mod estetic. Un asemenea reflex, produs deo 

excitație internă, stricând echilibrul static al vieţii 

nâstre produce sensaţii 1), — fără. cari nu pâte exista 

frumosul, —sensaţii, ce să schimb, în urma armonisării 

vibraţiilor nervâse, în plăceri estetice. 

b) Instinctele. 

Instinetele contribuesc şi ele la formarea gustului 

nostru estetic. Determinate de forma organismului nos- 

ru, de unitatea fisiologică a fiinţii nostre, instinc- 

tele, determină, la rîndul lor, tendinţele nostre pentru 

realisarea frumosului. 

Este adeverat, că instinctele, considerate în parte, 

nai de loc caracterul estetic, —căci representă partea 

egoistă a naturii n6stre,—că, satisfacerea lor produce 

plăceri fisice, ear nu, estetice ; dar nu trebue să per- 

dem din vedere, că fără satisfarerea lor nu putem 

simţi nici-o emo/se estetică. „ 

Emofia estetică nu pâte într'adevăr, să ne Din- 

tme de cât în urma satisfacerii trebuinţelor nâstre. Ea 

nașce din prisosul forfelor nostre. — Dacă ni- fme, 

saii sete, nu simțim nici-o plăcere estetică, faţă cu na- 

tura și cu objectele de artă; din contră, dacă avem 

un prisos de forță,—dacă nu avem lipsă de nimic,— 

ne vine să cântăm, să jucăm, să facem poesii etc.?). 
SE şcie, că origina jocului este prisosul puterii, 

1) Ibid. Principii de psichologie: Mişcarea și sensaţia pag. 17. 
2) Numai, fireşce, dacă avem  disposiţii pentru acesta. 

Vegi mai departe: Conditiile psichologice ale artei. —Geniul ar- 
tistic şi poetic.



355 

ce trebue cheltuită în afară,—este expresiunea mișcă- 
vilor, determinate de acest prisos. 

Dar, pentru a înţălege mai bine rolul instinctelor 
în formarea sentimentului estetic, să studiem îndată 
mișcarea estetică în raport cu sensajiile, cari sânt legate 
mai mult de instincte, precum sfint sensaţiile inferi6- 
re organice, 

Cc) Sensaţiile.— Sensaţiile inferidre estetice. 

Sensaţiile mai cu samă, trebuese considerate ca ele- 
mente estetice, fiind-că frumosul nu pote să ne coprin- 
dă fără excitaţia simțurilor, saii fără funcționarea tutu- 
ror organelor de simţire.— Frumosul, intr'adevăr, sug- 
gerat de lumea din afară, sau de ideile abstracte, nu 
pote, în ambele casuri, să nu mişce simţurile. 

Natura estetică a fie-cărui simţ este arătată în 
destul de bine de Mantegazea, în Physiologie du plaisir 
și de alți înveţaţi 1); dar, s& consideră întrun mod 
general, ca sensații estetice numai sensaţiile visuale şi 
auditive, ne-recunoseându-se rolul estetic a] sensafiilor 
generale organice: de respirație, temperatură, tact etc, 

„ Gândese cu tâte acestea, că, dacă nu putem ex- 
clude din domeniul Esteticii relexele şi instinctele, 
nu putem exclude nișce fenomene mai complexe ca 
sensaţiile generale.-—Cum am pute nesocoti aceste ele- 
mente fără cari unitatea de compunere a vieţii su- 
fleteșci n'ar pute exista? | 

A admite o asemenea teorie ar fi a presupune, 
că numai omul încomplect, degenerat pâie să să puiă 

  

1) Basin, Emotions de la Volontă, Paris 1885—Gugau. Problimes de PEstetigue contemporaine. Paris 1884.— Veron. Esthetique, Paris 1884, —Dario-Pilo. La Psyehologie du Beau, trad. de Vtalien. Paris 1895.



356 

în fața frumosului. Sîntem întradevăr bolnavi, când 

sântem lipsiţi de sensaţiile organice, precum şi de sen- 

saţiile gustative, olfactice şi tactile. 

Ceea ce încurcă numai chestia, este caracterul ne- 

interesat, ne-egoist al sentimentului frumosului. Sensa- 

țiile interidre intr'adever, cași instinctele representă 

partea egoistă, înteresată, animalică a ființii n6stre ; 

ele prin urmare, par a nuavă nici-un raport cu fru- 

mosul, care ne place, fără nici-un interes |). 
Dar, să nu uităm, că nu putem simți frumosul de 

cât numai când nu sântem înpedecaţi de a respira, 

când simțim plăcere în mușchii și nervii noştrii, când 

simțim corpurile, ce ne ating și aşa mai departe. 

Proba cea mai evidentă, că aceste sensaţii sânt 

elemente estetice, ne este dată de faptul, că ori de câte- 

ori arta reușeşce a creea pentru ele nișce forme, cari 

s& concretiseze momentele, în cari suntem cuprinși 

mai mult de ele, sîntem mișcaţi din punct de vedere 

estetic.—Ne place în tot-d6-una a privi fiinţele desvol- 

tându-se, fără nici-o piedică: respirând, mâncând etc.2) 
Priveliştea acesta, suggerată de operile artistice deștep- 

tă în noi un sentiment neinteresat, care objectivat de 

artă ne emoționeză din punct de vedere estetic. 

Suggestiunea întradevăr, a efectelor sensaţiilor : 

de respiraţiune, de căldură, etc.produsă asupra n6stră 

de artist, prin asociarea colorilor, a luminii, a umbrii, 

nare caracterul egoistic.—Un pictor, inventând șcene 

și efecte, cari, de ex., ne ar face să simțim, că alții 

respiră aerul liber şi răcoros, prin tabloul sei pote 

1) Vedi mai sus: Utilul şi frumosul pag. 336. 
2) Estetica forţii despre care ne vorbesce Dl Souriau în Esthe- 

tique du mouvement, op. citat,  
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avă succes, cași acel ce ne va representa pe un că- 
lugăr mâncând cu o mare poftă in împrejurări deo- 
sibite de acele-a ale vieţii sale monastice. 

Este adeverat, că efectul estetic, produs de ase- 
menea tablouri, ce exprim viâţa nbstră în forma sa 
cea mai inferidră, nu pâte servi de ideal artei, căci 
este simţit într'un mod deosebit,—-după gradul de cul- 
tură a fie-cărui-a,— dar, nimini nu pote contesta, că 
acest efect al expresiunii artistice a sensațiilor înferi- 
vre este posibil. 

d) Sensaţiile superidre estetice. 

Sensaţiile estetice, cele leaj superidre sânt acele- 
a numite: visuale şi auditive, — de 6re-ce aceste-a ati 
rolul cel mai de căpetenie la formarea gustului nostru 
estetic. 

Aceste sensaţii într'adevăr, sânt mai puternice de 
cât cele-alte pentru a ne mișca, a ne emoţiona din 
punct de vedere estetic.—S6 scie, că musica, —partea 
cea mai însemnată a artei,—este bazată pe sensaţiile 
auditive, caşi discursurile nostre, —dacă le considerăm 
ca o totalitate de sunete, 

După cercetările făcute de Heimholte, armonia, 
care constitue frumuseţea formei musicale este resul- 
tatul sensatielor auditive.— Musica, imitând sunetele 
vocii omeneșci, deștâptă sentimentele n6stre, căci re- 
presentă puterea, sau intensitatea emoționalităţii. O 
pasiune puternică într'adever, este exprimată prin in- 
tensitatea sunetului. Când musicantul voeșce a expri- 
ma puterea voinţii râdică tonul şi termină într'un mod 
brusc, întocmai după cum face spre a exprima un u-
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ragan, o bătălie, o șcenă naturală. Simfonia pastorală 

a lui Beethoven nu este de cât o composiție de felul 

acest'a. 

Sensajiile visuale, la rindul lor, produc efecte es- 

ietice tot atât de însemnate.—Lumina, colorea, umbra, 

strălucirea, în fine, armoniele vederii, cu mișcările și 

formele sale ne fac mare plăcere. Intr'adevăr, cele 

Wântăi idei de frumuseţe vin de la colori. —Copiii cau- 

tă, înainte de frumuseţea formelor și a mișcărilor, co- 

lorile strălucitâre, lumina isbitore. 

S& pare, că ochii în contemplarea colorilor gă- 

sesc mai multă plăcere.  „Nică-eri în natură nu gă- 

sim un spectacol mai frumos și mai plăcut, ca acelal 

cerului, la resăritul, sai la apusul s6relui, și, acest 

spectacol este compus din diferite nuanțe de lumină, 

cari să rătăcesc pintre nouri în situații diferite 1)“. -— 
Nu fără cuvânt, poeţii, cari să adresâză în tot-dâ-una 

imaginației, împrumută epitetele mai mult de la colori, 

de cât de la ori-ce alt lucru. 

Ceea ce ne produce mai cu samă plăcere este 

varietatea şi arinonisarea colorilor.— După ce am 

privit cât-va timp cerul colorat,—câmpia de ia ţară ne 

uimeşce, după ce am privit munţii,—marea cea vastă, 

fără sfirşit ne entusiasmâză. „Pentru acel 'aş cuvint, 

twecerea de la o coldre la alta, dela o umbră la alta, 

măreșce emoționalitatea n6stră.“ Astfel, preferim va- 

rietatea şi nuanțele colorilor în locul unei singure co- 

lori.—O singură coldre ne oboseșce și trebue, în con- 

formitate cu legea de compunere a luminii, să trecem 

1) D. Stewart. Sur le Veau.
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de la roșu la galben,-de la galben, la albastru, de la 
albastru, la verde. 

După colori, formele, figurile sânt estetice.—Plă- 
cerile mușculare ale ochilor, asociate cu formele curbe, 
drepte etc. și mai cu samă, cu formele corpului ome- 
nesc, deșteptă în noi o plăcere simpatică.— In figura 
omenescă sub conturul curb, descoperim un element 
de exactitate seriâsă, cerut de linia dreptă a mădu- 
vii spinării şi a membrelor, ce pârtă capul 1). — Bdifi- 
ciile solide, construite după întinderea și înălțimea lor 
cu scop de a resista puterii de gravitaţiune, ne dau 
asemene un sentiment plăcut, o satisfacere a iubirii 
nostre de puterea de a triumfa asupra obstacolilor.— 
Iubim într'adever, a ved€ un obelisc, o colână, o pi- 
vamidă, un turn, cari prin construirea lor, calculată, 
resistă puterii de gravitaţiune ; ne displace de a ve- 
d€ un zid, un turn înclinat ?). 

Nu insist mai mult asupra acestei chestii, rela- 
tivă la rolul sensaţiilor ca factori estetici, fiind-că 
Estetica specială a architecturii, sculpturii, picturii, mu 
sicii ete, —aretându-ne mijlâcele, de cari se servesc ar- 
tiștii în fie-care artă spre a produce efect, estetic,—-pro- 
beză prin acâsta, că sensaţiile sfânt nişce elemente 
puternice, cari îndemnă pe artiști a-le concretisa pria 
artă spre a le deștepta în alţii. 

Artele înti'adever, să întrec unele pe altele spre 
a mișca simțurile nostre, și a ne emoţiona. — Acâstă 
întrecere chiar a artelor în vederea efectului estetic 
a constituit peutru filosofi objectul clasificaţiunii artelor. 

  

„ID Al. Bain—Emot. de la vol Op. citat. - 
2) Turnul înclinat de la Pisa, deşi are la bază centrul său de 

gratitaţiune, nu ne place a-lă privi, fiind-că nu este perpenticular. 

a
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S& pote deosibi într'adevăr arte de a le vederii, de 

a le audului etc. (Hegel).—Schopenhauer chiar, care 

este preocupat mai mult de rolul ideilor în artă. de 

cât de acel al sensaţiilor nu pâte să nu clasifice ar- 

tele din punct de vedere al objecfivității voinfii, ară&- 

tând gradul de objectivare, ce-li pote atinge fie-ca- 

re artă. 

Deși, pentru Schopenhauer, scopul artei este deş- 

teptarea ideilor, nu este mai puțin adevărat, că acâstă 

pornire ascunsă, urmărită de autori nu pote să să în- 

țălegă, dacă operile de artă nu mișcă mai ântâi sim- 

țurile. — Din asociația sensaţiilor, deşteptată de artă 

să nasc ideile, cari determină în urmă sentimentul 

estetic. 

Nimini nu pâte contesta, ori-care ar fi sistemul 

stu de Estetică, că elementele obiective ale artei st a- 

dresâză simţurilor. 

e) Ideile. 

„Din toţi factorii frumosului 7lesle sfint cele mai 

esenţiale, căci din asociarea lor alcătuim subjectul o- 

perilor n6stre artistice și literare, pentru a suggera 

prin formele create de noi sentimentele, —ce voim a 

exprima. — Ideile îndemnându-ne a lucra, determină 

în acelaș timp şi caracterul expresie al artei. Ori-ce 
operă de artă trebue să ne facă a subînfelege ceva a- 

scuns: o idee, corespungătâre cu subjectul ales de ar- 

tist, cu pornirea sa ascunsă. 

Dar, dacă ideile constituesc elementele esenţiale ale 

artei, nu constituese în acetaş timp adeveratul object 

al avtei.——Frumosul nu este ideea, adevărul, căci nu 

se pote atribui cugetării, dar simţirii n6stre. Cugeta-
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rea, asociată cu fantasia nostră nu serveșce aici de 
cât a mişca sensibilitatea nâstră pentru a deștepta în 
noi sentimentul estetic. — Artistul prin mijlocul artei, 
trebue să transporte adevărurile din lumea reală, în 
aceea a sentimentelor. 

Astfel, teoria ideilor, aplicată la estetică, trebue 
înțelesă, —pentru a deosibi șciinţa de artă, logica de 
estetică. Ideile, în acâstă materie, nu pot fi conside- 
rate ca object de artă 1); ele sânt, nici mai mult, 
nică mai puţin nișce factori estetici. 

Pe de altă parte, nu s& pote susține, că numai 
ideile lui Platone sânt factori estetici. De la Aristotele 

"sa înțeles, că și ideile suggerate de observaţie şi ex- 
periență contribuesc Ja alcătuirea sentimentelor nâstre 
estetice. 

Arta nu să serveșce în alegerea subjectelor sale . 
numai de zdeile lui Platone, dar asemenea, şi de ideile 
abstracte, dobândite prin generalisarea percepțiilor 
nâstre 2). | 

Dacă la Greci în vechime, arta preferă sdesle lui 
Platone, din acesta, nu putem conchide, că numai a- 
ceste idei pot fi considerate ca factori estetici,--—Idei- 
le de cari s'a servit arta în tâte timpurile w'aă fost 
acele-ași, după cum am observat din formele evoluti- 
ve estetice.—Ele au fost hotărite de forma generală 
a artei, de forma, ce artiștii au voit a da idealului lor. 

Acestă problemă a caracterului ideilor, cari tre- 
buesc a intra în alcătuirea sentimentului estetic, im- 

  

1) Aşa cum a întăles Schopenhauer. 
2) Acestă teorie a însufleții pretutindinea aici cercetările nostre, 

Vedi mai sus: Cartea II: Factorii subjeciivi şi objeetivi a artei elassi- 
ce pag. 254. 

Ibid. Cartea III: Factorii artei şi asociația lor, I, 2. 
Ibid. Objectul artei moderne pag. 280,
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plică în sine chestia: 7dealisniulaui şi a realismului în. 
artă |). 

2. Factorii objectivi ai frumosului. 

Până la ce punct mediurile încongiurătâre contribuesc la 
producerea sentimentului estetic. 

a) Mediul fisic.— Frumosul şi sublimul în natură. 

Mediul fisic 2), adecă ţara, în care trăim, n'ar 
pute nici-o-dată să ne facă să devenim artiști, sati 
poeţi,—-căci nu este natura, care ne-ar face să sim- 

tim, să avem idei și să fim mișcaţi întrun mod plă- 

cut, sai neplăcut; emoționalitatea nâstră depinde de: 

aparatul nostru psichologic, de simful nostru estetic, 

care se formâză și se desvoltâză întrun mod direct 
prin asociarea elementelor eștetice. 

Cu tote acestea, natura, înt”un mod indirect, nu 
numai favoriseză desvoltarea sentimentului estetic, dar 
încă și determină felul acestui sentiment. Natura în- 
fluințând asupra asocierii factorilor subjestivi, ce fel 

să asocieză acești factori, astfel se produce și emoția 

estetică. Nimini nu pote contesta, că atmosfera fisică, 
că, spectacolul măreț al naturii nu pâte ave influenţă. 

asupra felului emoționalităţii nâstre. --Vieţa, existența 

nâstră fiind legata de natură, totul are un resunet 
în ființa n6stră. — Un timp umed, sai uscat, liniștit, 
sau furtunos, în fine, cele mai mici lucruri, cari l0- 
vesc persâna nâstră, ne înveselesc, sau ne întristeză.— 
Sâutem trişti, când nourii întunecoşi acoper cerul, 

1)  Vedi mai sus cartea II, VI pag. 317—325 Metoda aplicată la 
ată şi la literatură : a) Direcţia natuvalistă a artei și literaturii. —A- 
preciarea critică a acestei direcţii. 

2) Vegi mai departe: Cartea III: Condiţiile fisice ale artei şi Li- 
teraturii.
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când plâia cade ;-—:sâintem veseli, când cerul este se- 
nin,--când s6rele străluceșce 1). 

Există o armonie între mișcarea naturii şi stări- 
le nostre psichologice, între aceste stări şi formele ar- 
tistice și literare. Se pare, că mediul fisic ne dă s&- 
mința, geniului artistic. Există atâtea sedle ar tistice, 
câte sânt și atmosferile fisice ;—în fie care țară există. 
direcţia artistică predomnitâre. 

Dar, ce este întrun mod precis în natură, care 
provâcă mai cu samă sentimentul estetic, —. care ar 
constitui, după unii, frumosul în natură ? Ce este în 
natură, care face a schimba asociarea stărilor nâstre 
psichice, pentru a determina emoționalitatea nâstră ? 

Gândesc, că nu este nimic alt în natură de cât 
ideia forții, sugerată de hicrurile și ființele, ce st des- 
voltă fără obstacol într'un mod armonie şi proporţio- 
nal, sau ideia forţii, suggerată de lupta fiinţelor şi lucru- 
rilor pentru existenţa, lor2).—Un arbore, care să des- 
vOltă fără nici-o piedecă, un individ, care 'și stăpineş- 
ce passiunile sale, provâcă în noi sentimentul estetic, — 
cași ori-ce lucru în care zărim or dune, proporțiune şi 
avonie, în desvoltarea formelor sale. — Omul este 
făcut ca să iubâscă tot ce să desvâltă întrun mod ar- 
monic și proporţional. Zărind o ființă în care să ma- 
nifestă aceste elemente estetice, sensibilitatea nâstră 
se mișcă cu un sentiment de admirare.—Expresiunea 
de ordine, de proporţiune și armonie, acordul elemen- 
tului rațional cu elementul sensibil: al judecății ce ne 

  

1) A vidE scrierea mea : Principii de psichologie pag. 214.— Ediţia. 
Socec. Bucureșci 1892, 

2) Souriau, Esthetique du mouvement, p. 200, op. eitat.—Es- tetica forţii. . -
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facem de ordinea sensibilă, după modelul ordinii raţio- 

male, eată materialul care contribue înt”un mod îndi- 

rect la formarea sentimentului estetic. 

Dar, am dis, că nu numai ideia forţii necontra- 

riată, produce în noi sentimentul frumosului, dar și 

ideia forții împedecată, suggerată de lucrurile şi fiin- 

țele, cari luptă pentru desvoltarea lor. 

Acâstă concepţiune într'adevăr, contribue la for- 

marea sentimentului frumosului, sub o formă mai des- 

voltată, numită sublim 1). 

Intm'adevăr, ceea ce ne susgerâză dea sublimu- 

lui este lupta, de care ate nevoie forţa spre a se des- 

volta, alungând piedicile ce să opun ordinii și pro- 

porțiunii, sai arimoniei,— este luptă, care să revelă în 

natură, — și care să asamănă cu lupta ce încercăm 

pentru libertate și independență.—0O fiinţă care lup- 

tă. cu curaj în contra obstacolilor, ce să opun desvol- 

tării sale, aspectul unui arbore bătut de furtună și 

care pare că luptă pentru existenţă ocasioneză în noi 

producerea sublimului. 

Când este vorba de forța nemărginită a naturii, 

de care depinde ordinea și armonia universului, acâstă 

forță ne suggerâză sublimul dinamic, numit ast-fel de 

Kant, spre deosebire de sublimul matematic, sugerat 

de întinderea nemdărginită. Cerul stelat, calea lactee, 

sistemul solar, emoţionându-ne din causa simţirii n6s- 

tre mărginite, produc sentimentul sublimului. 

Dar neapărat, sentimentul frumosului ori a su- 

blimului, faţă cu natura vari6ză în conformitate cu 

1)  Vegi mai sus: Cartea I Ist. Est. Kant. pag. 140—151.
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simțul nostru estetic, moştenit și modificat prin educa- 
țiune și după mediul social ). 

b) Mediul social, 

Mediul social lucreză, întadever, asupra simţu- 
lui nostru estetic. Atmosfera, de idei și de sentimente, 
în cari trăim, influințăză asupra nâstră din punct de 
vedere estetic, cași atmosfera fisică. 

Dacă mediul fisic ne dă săminţa geniului artistic, 
mediul social ne dă variaţia talentelor și a caractere- 
lor artistice. Se șcie într'adever, că formele și direc- 
țiile artei și ale literaturii ai variat; în fie-care ţară.— 
Dacă, de ex., întrun timp Gre-care, artistul trăeșce 
în mijlocul unui popor copleșit de nenorociri, care, după 
vecuri de suferințe, ajunge a crede, câ pământul este 
un exil, lumea o închisâre, viţa un ră, el nu va 
pute representa în arta sa, de cât acâstă stare de 
melancolie şi tristeţă. 

Nenorocirile, cari intristeză publicul, nu pote să 
nu influințeze pe artişti. Făcând parte din organis- 
mul social, artistul, nu pote sănu urmeze acei-aşi di- 

"recţiune”). Impresiunile triste, ce a primit din copilă- 
ria sa cristalisându-se, artistul, privesce tâte lucrurile 
prin prisma acâsta a tristeții, şi, zugrăveșce tâte lu- 
crurile cu culori negre, și, dacă să încârcă a repre- 
senta în operile sale de artă veselia, nu va produce 
nici un efect.— Desigur, 6menii nu pot înțălege de cât 
sentimentele acele-a pe cari le simţesc; cele alte sen- 
timente,—ori cât de bine ar fi exprimate,—n'ai nici-o 

1) Vei mai sus: Cartea III. Capit. IL. ?. b. 
2) Ibid.: cap. 1, $ 2 pag. 331. Ibid. mai departe: Condiţiile 

sociologice ale artei şi literaturii.
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putere asupra lor. — „Un om, care și-a pierdut ave- 
rea, familia, copiii sti, sănătatea și libertatea sa, care 
a devenit melancolic și mistic, nu va voi să asculte 
de cât poesiile lui Lamartine, sau ale lui Heine și 

bucăţile de musică ale lui Chopin.“ 

Artistul, fără îndoială, este obligat, pănă la un 
re care punct, să să conforme cu gustul şi starea so- 
cietăţii în care trăeşce. Adresându-se către alții, tre- 

bue să-i facă părtași la simţirea sa. Vrând, ne vrând, 
trebue să simță și să gândâscă aprâpe în acelaș fel, 
cași poporul din care face parte. — Imitând experi- 
ența trecută și lucrările contemporanilor săi, nu pote 

să s€ desfacă de trecutul și de presentul artistic, de 
cât cu încetul, apucând momentul de pornire câtre o 
“nouă stare de lucruri şi descoperind nou€ mijloce pu- 
ternice de suggestiune, cari ar face publicul să uite 
starea sa trecută și pănă la un re care punct și 

starea presentă. 'Toţi acei, cari prin puterea lor ge- 

nială ai putut să lupte în contra curentelor de idei 
și sentimente ale timpului lor, ai suferit de indite- 

rența publicului şi chiar de amenințările lui. 

Asemenea genii, cari șcii a se înălța mai sus de 
cât. lumea în care trăeşce, de-asupra nivelului comun 
de simțire, în nișce regiuni mai înalte, ai un merit 
mai mare, căci au putut, uitându-se pe ci în faţa fru- 
mosului, să uite și lumea câtră care s€ adres6ză pen- 
tru o lume alta de cât aceea în care trăim; despre- 

țul pentru simţirea comună fac geniurile a se refu- 

gia în regiunile senine ale idealului, — dar preferind 
asemenea genii, cari șcii a se înălța de-asupra nive- 
lului cultural al societăţii, nu putem tăgădui influenţa
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mediului. Lupta lor chiar în contra curentului gene- 
val este o probă de acestă influenţă. 

Șciu, de asemenea, că sânt geniuri, cari ai reu- 
șit a se înălța de asupra nivelului cultural al mediu- 
lui social, cari au străbătut viţa și formele moderne, 
fără să le dee atenţiune, precum ati fost: pictorul Za- 
gres, musicantul Wagner și alţii, dar, din excepţiu- 
ne,. nu putem face o regulă, și, nu putem conchide, că 
temperatura morală nu ar juca nici-un rol în artă şi 
literatură. 

Acum, admițând, că mediul social contribue la 
determinarea sentimentului estetic, acâsta nu ne auto- 
risă a căd€ în greștla de a afirma, că arta și litera- 
tura trebuesc puse în serviciul moralii şi al politicii 1). 

“Din contră, arta și literatura va fi tendenți6să, când 
am admite, că mediul social n'are nici-o influență asu- 
pra e€i,-—când am crede, că în tot-dâ-una geniul creâză 
atmosfera sa proprie de idei și opiniuni. 

Greșala partisanilor teoriei mediurilor constă i nu- 
mai în afirmarea categorică şi absolută, că mediul este 
singurul factor estetic, sai că, ax fi causa artei, că 
geniurile nu s6 afirmă producând de cât numai pen- 
tru a plăcea publicului. O asemenea tesă exclusivistă, 
de sigur, nu s& potriveșce cu caracterul neintevesat al 
fr mosului și cu spontaneitatea geniului artistic „—în 
stare de a se uita, pe sine și lumea în care trăeșce, în 
momentul, în care concretisâză prin forme sensibile 
sentimentul seu. . 

  

1) Vedi mai sus: Cantea Il-a V $ 6 b şi e. Romanul sociologie p. 3803—312, 
Ibid. nai depante : Condiţiile sociologice ale antel şi liter.— Arta şi morala..
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Dar, nu insist mai mult asupra acestei chestiuni, 

căcă vom ave încă odată ocasia a o mai desbate, când 

ne vom ocupa cu condițiile sociologice ale artei și lite- 

raturei ; pe de altă parte, am v&dut,—când ne-am ocu- 

pat cu evoluţiile artei şi a literaturii,—că cea ce a fă- 

cut să predomine la un popor un element estetic, sati 

o pornire artistică a fost starea societăţii, atmosfera, 

credințelor şi ideilor sale. 

Nu judecăm pornirile artei și ale literaturii, în- 

tr'un timp Gre-care, după câte-va spirite excepţiona- 

le, cari s6 înalţă de-asupra atmosferii în cari trăesc, 

dar după tendința generală artistică. — Dacă Rafael 

prin madonele sale a putut reuși să deștepte senti- 

mentul religios, — iubirea n6stră pentru maica Dom- 

nului,—-nu putem conchide din acâsta, că operile sale, 

sub acestă formă simbolică, caracteriseză forma artei 

din timpul săi. Prin geniul său, Rafael, ne probeză 

numai, că sentimentul religios este un factor estetic, 

care, moștenit de la începutul vieţii n6stre, pote să 

fie deșteptat prin ajutorul artei în ori ce epocă. 

   



IV. 

Legea generală a producerii operilor artistice şi literare. 
1. Formularea probleniiă. 

„Există 6re o lege naturală estetică, în virtutea 
cărei-a arta nașce și să desvolteză, — o lege, care să 
explice vi€ţa n6stră sufletescă din punctul de vedere 
al gustului nostru estetice şi a pornirilor nostre pen- 
tru realisarea frumosului ? 

Acestă problemă este forte importantă, căci nu- 
mai soluția ei pâte termina polemica esteticianilor în 
privinţa sistemului de estetică și a criticii literare ŞI 
artistice.— Dacă într'adever, n'am put6 constata exis- 
tența unei legi estetice, ar trebui să credem, că ar- 
tistul și poetul lucrâză întrun mod arbitrar fără a. 
să conduce de pornirile lor moștenite și de prisosul for- 
țelor lor „psichice.— Criticul, pe de altă parte, pote să 
s6 conducă numai de impresiunile, ce pot face asupra 
sa objectele de arță și de simpatia ce-i inspiră auto- 
rul. În acestă situațiune, instinctul este singurul ju- 
decător ; critica este subjectivă, ear nu, objectivă ; nu 
sintem chiar obligaţi a spune pentru ce o operă de 
antă este frumâsă ; singurul motiv al nostru este plă- 
cerea și n'avem datorie de a spune pentru ce ne place. 

24
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Nu este tot astfel, când s& recunâșce o lege gene- 
rală estetică, care să deter:aine condiţiile de expresi- 

une. In acâstă ipotesă, critica devine obectivă, forma 

artistică este justificată, judecata nâstră estetică nu 

este fantastică, dar Î/ pionata. In loc de a ave mai 

ântâi în vedere omul fisic, care a produs opera, 0b- 

servăm in primul loc opera artistică, 

Cunoscând legea estetică, punctul de plecare este 

opera artistică ; plecăm de la opera artistică şi mer- 

gem la omul, care a produs'o; și, numai ajunși aici, 

ne înteresăm de causele constituției sale psichologice 

şi de împrejurările fisice și sociale, cari sânt: rasa: 

mediul fisic și social, în fine, timpul în care a trăit 

autorul. 

„Dar, pe cât acâstă problemă estetică este impor- 

tantă, pe atât este grea. Autorii n'aii putut încă a-i 

da o soluțiune ; și, din causa acesta, criticii semulţu- 

mesc a polemisa fără nici-o bază, căutând causa pro- 

ducerii operilor artistice, când în natura psichologică 

a genturilor, când în influența mediului social, când în 

fine, în aceea a mediului fisic. 
Unii cred întradevăr, că arta este deferminală 

numai de personalitatea autorilor ; și, în acestă cre- 

dință s& mulțumesc a se interesa de vicţa lor, -şi a 

compara operile lor pentru a'și face o idee de indivi- 

dualitatea lor; alţii ne descriă starea societăţii în care 

trăesc autorii, pentru a pute aprecia operile artistice, 

pe cari nu le consideră ca o manifestare a geniului 

artistic, dar ca o manifestare a sufletului poporului * 

din care face parte; alții în fine, gândesc, că arta 

este numai produsul impresiunilor naturii asupra ar-
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tistului; că, ea exprimă numai modificările făcute de 
natura eului nostru. De aci, diferite sisteme de. es- 
tetică,—diferite estetici : psichologice, sociologice, natu- 
raliste. o 

Ca representaţi qi Lsteticii psichologice am pute 
considera pe Edmond Scherer şi pe vestitul critic fran- 
ces Sf. Beuse, cari amindoi studiâză numai condafiile psi- 
chologice ale literaturii declarând, că literatura exprimă 
starea sufletescă a autorului, că, nu putem să ne fa- 
cem idee de o operă literară, abstracțiune. făcând de 
vița autorului, eare a produs acea operă. In acest 
scop ei fac cercetări asupra copilăriei autorului, asu- 
pra educaţiei, și a familiei sale. 

Acest'a este sistemul, care este adinis întrun mod 
general de literați. — Făcând istoria literaturii insist 
forte mult asupra biografiei spiritelor și asupra vici- 
situdinii vieții lor. a 

Pe de altă parte, Paine, Prudhon şi Willemain 
declarând, că operile de artă sânt expresiunea societă- 
fi, ai inaugurat o [Estetică sociologică. 

Taine, în: „Histoire de la littcrature, anglaise“ şi 
în „phil. de Part“, studiâză influenţa mediului istoric și 
social, în care se găseşce artistul și se sileșce a pro- 
ba, că geniul scriitorilor și al artiștilor atirnă de pro- 
prietățile generale a spiritului societății și că, arta 
nu este de cit o reflectare exactă a țării şi a timpu- 
ui în care trăef autorii, „entreprends, zice el, 
idorive Phistoire dune litidvature et d'y chercher la: psy- 
hologie dun peuple.“ Da 

Prudhon la r&ndul seu, în „Du principe de Part 
4 de sa destination“, desvoltând acâstă tesă, s€ sileșce
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a arâta, că arta, a avut în tot-dâ-una tendinţe poli- 
fice, de reforme sociale, că, în tot-d-una a avut de 
susținut o fesă socială, o idee socialistă; că, a servit 
cu un cuvânt, o causă socială. 

O asemenea stefică sociologică este adoptată şi la 
noi, de noua revistă, „iferatura și şciinfa“, condusă: 
de DI Gherea, după cum s& pâte observa din polemi- 
cile sale critice 1). 

In fine, partisanii naturalismului în artă studiâză 
mai mult mediul fisic, în raport cu operile de artă şi 
cu spiritul autorilor,—și gândesc, că artistul nu este 
produsul societăţii și al generaţiei trecute, dar al in- 
fluenţelor fisice, că în. fine, arta nu trebue să imiteze 
de cât natura, realitatea, renunțând la indemnurile moș- 
tenite, la ideile vechi de moralitate. şi religiositate. 

Dar gândesc, că t6te aceste studii sânt parţiale; 
fie-care din ele lumineză numai o parte a problemii 
și nu constitue întregul adever. In cursul evoluţiei 
artistice într'adever, arta este determinată de puterea 
genială, condiționată de starea sa psichologică, moște- 
nită și modificată prin educaţie. | 

2.: Evoluţia aplicată la artă şi la literatură. 

_A venit vremea de a nu mai discuta fără riici-o 
bază și dea hotări legea generală estetică, la care sânt 
supuse fenomenile estetice. 

Acestă lege, pe care o putem induce din studiul 
ce am făcut asupra originii și a desvoltării artei şia | 
literaturii este aceea a evolufiei, de care să servesc 

1) Vedi, Polemicile D-lui profesor al Universităţii de Iaşi, P. 
Negulescu, op. citat.



373 

istoricii și naturaliștii.— Dacă prin evoluţie să explic 
diferitele forme, ce primeșce materia şi diferitele 
forme ale organismelor sociale, ale caracterelor și 
moralității omeneşci 1), pentru ce evoluția n'ar ex- 
plica talentele şi diferitele forme ale artei și litera- 
turii ? | ” 

Acestă lege, aplicată la estetică, s& pote formula 
ast-fel : ori-ce artă este produsul mișcării evolutive a 
talentelor și a geniurilor. 

După acestă lege, trebue să admitem întrun mod 
necesar, că arta nu nașce de-odată sub forma sa, com- 
plectă și definitivă, că, formele sale diverse sfint hotă- 
rite de desvoltarea spiritului artistic, favorisat de mo- 
menteie stării omenirii, și mai cu samă, de acele-a a; 
civilisațiunii.—Anticitatea grecă și romană, veacul de 
mijloc, feodal și creștin, monarchia, modernă, democ- 
ratică și industrială, cu un cuvînt, tâte peri6dele ome- 
nirii ai favorisat apariția unei forme literare și ar- 
tistice 2). 

Pe de altă parte, acestă lege generală implicând 
în sine legea adaptării la medii, legea moștenirii şi a 
educației artistice, trebue să admitem, că puterea genială 
este condiţionată nu numai de starea. psichologică a 
artiştilor, dar și de mediul fisie și social. 

Artistul trebue să modifice pornirile sale fireșci 
individuale, după pornirile moștenite şi după acele-a 
ale mediului în care trăeşce. — El trebue să cieeze 
forme, cari produc efect asupra publicului către care | 

  

1)_ Vedi cartea mea: Morala înductivă.—Sctinţa conduitei omeneşci, Iași, Tipografia Goldner, 1886. 
upă cum am constatat aici din studiul evoluţiei artei şi a li- deraturii: Cartea l-a pag. 193 ete.
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se adreseză, sai forme nouă, cari ar întuneca pe a- 

cele-a, cu cari publicul este deprins.—Dacă nu s6 su- 

pune influenţii mediului, trebue cel puțin să lupte în 

contra curentului, ţinând samă de el. Vrând, nevrând, 

artistul, sau poetul nu pote s& nu țiiă samă de ceea ce 

publicul din care face parte șcie, de ceea ce nu şcie, 

în fine, de ceea ce crede. 

Astfel, după acestă lege, condiţiile de desvoltare 

și de formare a artei şi literaturii sânt: psichologice 1), 

„sociologice 2) și fisice 3).—Arta este determinată de e- 
voluția talentelor și a genibrilor, de jocul arinonic al 

facultăţilor lor psichice, de temperamentul, sasi de e- 

-quaţia lor personală. 

Formele sale sânt produsul asocierilor diferiților 

factori estetici : a elementelor moștenite și dobîndite,— 

asocieri, condiționate, la rindul lor, de influenţele fi- 

sice și de starea societăţii, în cari trăesc artiștii. 

1)  Vegi mai departe: Capul VI. 
2) Ibid. Cap. VII. 
3) Ibid. Cap. VIII



V. 

„Geniul și adaptarea lui la medii/ 
1. Caracterisarea geniului artistie şi poetic. 

Adevăratele forme artistice şi poetice nu pot fi 
create de ori-cine. Dacă ori-ce om, în ori-ce stare, 
pote .să exprime prin cuvinte, prin gesturi, prin su- 
nete de tot felul, starea sa sufletâscă, apoi, nu ori- 
cine pote să creeze v operă de artă, care să formeze 
un tot și să represente ceva din viâţa n6stră, cu scop 
de a ne emoţiona. — Numai geniul exprimă în artă 
starea sa psichologică, față cu mediul fisic și social 
în care trăeșce. El numai, prin energia sa puternică, 
simte pentru toți, — representă sensibilitatea, societăţii 
din care face parte,—creând opere artistice de val6re, 
care emoționeză pe toţi. 

Asemenea, spirite, cari personifică simţirea gene- 
rală a lumii, nu apar de cât în cursul evoluţiei soci- 
ale ; ele sânt ca nișce luceafere, ce stâlucesc din timp, 
în timp, —ca o podoabă a societăţii din cari fac parte, 
și câte-o-dată, ca o podoabă a lumii întregi 1). 

  

I) Arreat. Psychologie du peintre, Paris, 1892.—Hirth, Psychologie de Part, Edit. franc. trâ. de Pallem. par Arreat.
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Neapărat, geniul jcă un rol însemnat în artă şi 
literatură, caşi în șciință ; el creâză formele sensibile 
ale frumosului, descoperind acea technică minuțisă, 
care ne farmecă, ne inoptisâză, făcându-ne în: fine, să 
ne uităm cu totul în faţa operii sale artistice,——să că- 
dem în aceia-și stare, în care s'a găsit el în momen- 
tul concepţiunii operii sale, desfăcuţi de ori-ce inte- 
res personal, sai cum ar dlice Schopenhauer, de voinţa 
n6stră, de personalitatea nâstră. 

Acestă putere misterisă a geniului de a se ab- 
sorbi cu desăvrșire în subjectul ales de el, de a deveni | 
un subject pur de cunoșcință și de simțire,— care ve- 
de lucrurile în afară de timp şi de spații, — a făcut 
pe mulți să crâdă, că geniul, acâstă superioritate de 
inteligenţă și de simţire, este emanaţia unei puteri 
ascunse, misteridse, care "i permite de a predice chiar 
viitorul. 

Geniul artistic și literar, fără îndoială, s& emo- 
ţioneză într'un mod excepţional, —este mai sensibil de 
cât spiritele celor alţi muritori, față cu natura ; sen- 
saţiile sale sânt mai puternice și aprindend imagina- 
ţia sa este silit a le representa în afară prin forme 
deosibite, cari ne impresioneză. 

Cu tote acestea, după părerea mea, geniul nu 
cuprinde în sine nimic misterios, ce s'aa puts compara 
cu profetul evrei: vates antic, sai cu Pitia de la Delfi, 
Ori Cu 2 2asivov al Grecilor. Putem astădi în destul de 
bine, să sie dăm sama de causele delivului profetic, 
caşi de tâte profețiele orientale şi de tote bachana- 
lele celor vechi. 

Geniul este o evoluție a forţii vitale sociali- 
sate, care are formele sale diverse din ce în ce mai  
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superidre, ce să explic prin legile și condiţiile 'psiho- 
logice. El representă o superioritate graduală, ear nu 
de natură ; și, gradul pote varia întrun mod conside- 
rabil după mediul fisic şi social, după educație, în fi- 
ne, după ereditate. 

Geniul întradev&r, are şi el evoluţiile sale el 
nu representă nici-o dată intrâga nâstră vi6ță sufle- 
tescă : individuală, sai socială. EI este, nici mai mult, 
nici mai puţin, unitatea factorilor evoluţiei estetice,— 
un element superior, complex al vieții sufleteșci, care 
a putut triumfa într'o epocă Gre-care. E] pote expri- 
ma une-ori sentimentul religios, alte-ori, sentimentul bi- 
nelui, alte-ori în fine, emoțiele ce natura, ne imprimă. 
faţă cu spectacolul s&u măreţ.—Pentru a ne convinge 
de acesta n'avem de cât a contempla operile de artă 
a fie-cărei epoce şi vom vede, câ în ele st oglindeșce 
viţa sufletâscă a artistului, modificată de aceea a so- 
cietăţii și de mediul fisic în care trăeșce. In fie-care 
operă putem zări elementul esteție pe care artistul vo- 
eșce a-l exprima, a-l concretisa cu șcirea sa, şi une- 
01, fără şcirea sa. 

2). Geniul, moştenirea, şi educaţia. 

Geniul nu este o plantă a cerului, după cum a 
dis Platone i), dar o plantă a țerii în care sa născut, 
transmisă prin mo tenire generaţiilor viitâre și modi- 
ficată prin educație. Nu există nimic, care s€ nu să 
explice prin generaţie, prin moștenire, în fine, prin e- 
ducație şi medii. 

Dacă o operă de artă presupune un artist cu o 

1) Ved? mai sus: Cartea 1, p. 33,
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organisație excepţională, nu trebue să uităm, că acâstă 
organisaţie este moștenită şi modaficată, de chmă, de 
mediul social, în fine de educație, | 

In zadar geniurile să silesc a să desface de îm- 
prejurările exteridre : de mediul fisie și social, precum 
și de împrejurările interidre ale educației, ale nașce- 
rii! In zadar să constată, că geniurile extraordinare 
prin concepţiile lor aă influenţă asupra moravurilor, 
creând tipuri nouă și dând astfel o direcţie neobişnu- 
ită, ce-a mișcat întrun mod deosebit lumea. Să. obser- 
vă în tot-dâ-una, că tendenţele artistului, că, inspira- 
țiile sale personale. ai fost favorisate, la rîndul lor, 
de lumea în care a trăit, de nașterea și educaţia, ce 
a primit. Istoria artistică și literară a unui popor, 
precum și biografiile Gmenilor de genii ne probeză a- 
cesta. S& pote spune înti'un mod: precis, pănă la ce 
punct clima, moravurile etc., au putut influenţa, geni- 
urile artistice şi literare. 

Natura artistului să perfecţionează și este favo- 
risată de împrejurările în cari trăeșce, de educaţia, ce 
a primit, în fine, de _silința, ce și-a dat, spre a se per- 
fecţiona în artă. 

Este șciut, că omul prin stăruinţă, prin asiduitate 
pote să-și dobindâscă talent și să devie chiar g genial. 
Talentul artistului înta” adever, este în mare parte re- 
sultatul dobîndit prin muncă. Artistul învață de la 
alţii a combina și a ajunge cu încetul la un grad în- 
semnat de perfecțiune. 

Geniurile neapărat, nu pot fi dispensate de a 
munci, de a studia.—Buffon a avut dreptate când a 
dis că geniul este o răbdare - statornică pentru a a-
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junge la un scop; Newton de asemenea, a avut drep- 
tate, când a susținut, în alți termeni, că geniul este: 
stăruința de a gândi asupra acelui-aș subject. 

Nu există fără îndoială, nemie supra-natural îm 
caracterul geniurilor pentru a atribui artei o origină 
divină.— Este șciut, că în urma unei stăruințe prelun- 
gite, unei educaţii artistice, geniurile să desfac de: 
meschinele preocupări ale egvismului și s& înalţă în 
regiuni mai înalte, de unde tot prin perseverență pot. 
reuși a produce operile lor. 

Artiştii întradevăr pun destul timp ca să facă 
un object de artă. Leonardo de Vinci a lucrat trei 
ani la Joconda sa!— Unui arţist i trebue, neapărat, 
timp ca să inventede, să creeze subjectul săi și mult 
timp, ca să-l exprime în afară prin o formă sensi- 
bilă, fermecătâre. 

3. Geniul şi starea sa patolog ică. 

Dacă, să rătăcesc acei ce caut origina geniului în 
regiunile misterise ale supra- -naturalului 1), să rătăcese 
și mai mult, acei ce umblă dibuind pe calea disoluției 
a degenerescenţii artistice — Cartea D-lui Cesar Lom- 
brosso : „Omul de geniu“, în care consideră geniul ca o: 
nevrosă, ca 0 degenerescență psichologică, ori ca un cas. 
patologic, nu pote av valbrea, dată de mulți. 

O teorie neaptrat, care consideră inspiraţia ar- 
tistică ca o convulsie epileptică, este tot, atât de ne- 
șcienţifică, caşi aceea, care o consideră ca o emana- 
ție cerâscă.—Este absurd de a considera spiritele ce- 
E 

1) par nu în evoluția psichologică a omeniii.
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le mai superidre, — podoabele omenirii ca pe nișce 
nebuni! Slavă Domnului, artiștii nu sânt nebuni. Ei să 
bucură de o sănătate deplină, dispun de puteri sufle- 
teșci mai mari de cât dispun cei-alți oameni.; și, la ei 
tote tendințele și funcțiunile psicho-fisice se echili- 
breză, să armonisâză. 

Dacă Gmenii de genii să deosibesc de cei-alţi mu- 
ritori prin calităţile lor superidre : prin simţirea şi 
deșteptăciunea lor, apoi, socot, că în acestă superio- 
ritate a lor nu trebue să videm o boală.—Monowmania 
şi ideea fixă a nebuniei sânt însoţite în tot-d&-una de 
0 lesiune cerebrală.— Geniul din contră, s& manifestă 
fisiologicește prin o desvoltare normală, ca aceea a lui 
Sclakspeare, Corneille, Racine, Moliâre, Goethe ete 1), 

Dacă geniul este o evoluţie înaltă a vieţii n6s- 
tre, o superioritate graduală a acestei vieţi, ce dis- 
pune de un prisos de forță, pe care o cheltueșce în 
afară prin opere de artă, dacă acestă putere, concen- 
trată a vieții, pote face lux de activitatea sa prin 
sensibilisarea în afară a emoționalităţii sale, cum se 
credem, că o asemenea „putere extraordinară este o 
anomalie a vieţii ? 

Nu dic, că multe geniuri n'aă înnebunit! Boala 
nu alege; dar, cu nimic nus'a probat, că artiștii din 
asilul de nebuni sfânt în numâr maj mare în raport 
cu populaţia totală. Cu nimic nu s'a prObat de D-l 
Lombroso influenţa destructivă a şciinții artistice a 
supra stricării echilibrului psicho-fisic. 

Arta, cași șciinţa, linișteșce mai mult pe om de 

  

1) Veron. Esthetique, op. citat,
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cât "lui înebuneşce. Ceea ce înebuneșce pe om este: 
uritul, vița destrăbălată, netemperată, viţiurile de: 
tot; felul,. alcoolismul etc. 

Ast-fel, acâstă problemă a Esteticii: geniul şi 
sarea sa. psichologică, nu să pote resolva prin ipo- 
tese, ce nu derivă din observare și experiență, — 
prin inducţii, ce nu sânt adequate cu faptele obser- 
vate, ca aceea ale d-lui Lombrosso. 

A venit vremea de a înțelege, că o ipotesă nu este: 
șciențifică de cât numai când, suggerată de observare. 
și experienţă, pâte cu timpul a fi verificată. 

In loc de a face tot felul de ipotese asupra ori- 
ginii geniurilor, mulțumindu-ne a le admira şi a le: 
atribui unei puteri supra-naturale, este mai bine a 
studia natura simţirii și a fantasiei artistului, expli- 
când în urmă, pe calea psichologică, în ce mod geniu- 
rile ajung a 'se emancipa de voinţa lor și a manifesta 
în afară simţirea lor. | 

bstelica psihologică a genitlilor, eată ce trebue 
să intereseze pe esteticiani. Deja câţi-va învăţaţi au 
început a lucra pe acestă cale. DI Lacien Arrdat se 
ocupă întrun mod special cu psichologia. pictorului, 1), 
studiând caracterile sale estetice: vocaţia, sa, calităţile 
superidre ale facultăţilor sale, ale sensibilităţii sale, 
ale memoriei, atențiunii, imaginațiunii etc.; pe de altă 
parte, DI Gabriel Scailles își dă samă într'un mod șci-: 
ențific de apariţia geniurilor, ca resulțat al evoluţiei, . 
a moștenirii tendinţelor trecutului, de a căuta o lume 
mai frumâsă de cât acesta în care trăim ; în fine, Iirth 

  

1) Poyehologie du peintre, Paris 1892,
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în Psychologie de Vart (1892) să ocupă chiar cu or- 
ganisaţia nervâsă a geniului artistic, cu moştenirea 

talentului și a blelor mentale ale artiștilor. 

Dar, din tote chestiile, cari trebue s& umple. ca- 
drul psichologiei artistice și literare, vom alege pe a- 
cele-a, cari să raporteză la subjectul nostru. Trebue, 
să ne întrebăm: care este facultatea artiștilor şi a 
poeților, care condiţionâză în gradul cel mai inalt o- 
perile lor, şi cum explicăm psichologiceșce puterea lor 
de a crea, de a inventa. Creaţia, saii teoria invenjiei în 
aytă și literatură, ceată chestia cu care mă voii ocupa 
îndată 1). 

Î 

A e 

1) Condiţiile psichologice ale artei şi literaturii,—cerute de legea 
generală estetică,—subject enunțat aici la p. 374.
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Condiţiile psichologice ale artei şi literaturii. 

1. Imaginaţia artistică şi poetică. 

a)  Bepresentarea şi creația artistică şi literară. 

Dintre tote aptitudinile artistice, imaginația este 
cea mai esenţială,—este fenomenul cel mai complex 
al asocierii sensaţiilor afective.— Prin ajutorul imagi- 
nației, percepțiile, representările, ideile s& asociâză în 
ordinea dorințelor, plăcerilor și sentimentelor n6stre, 
ear nu, în aceea a experienţelor nostre anteridre. I- 
maginafia modifică stările sufleteșci, după tendințele, 
determinate de sentimentele nâstre şi de prisosul pu- 
terii n6stre sufleteșci, ar&tându-ne p&nă la ce punct 
elementele afective pot înfluenţa inteligența. 

Expresiunea cea mai înaltă a activităţii mentale, 
imaginaţia, ne împinge a da o formă sensibilă prin 
ajutorul artei tuturor formelor intelectuale, închipuite 
de noi, creând lucruri, cari st asamănă cu cele per- 
cepute de noi, dar, de cari să deosebesc cu desăvir- 
șire. Simbolul geniului, imaginaţia, face pe artiști și 
pe poeți să producă lucruri originale, la cari nimini 
n'a putut gândi! |
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In ori ce operă a imaginațiunii întradevăr, gă- 
sim ceva nou, care nu există în percepţiunea comună: 
nișce combinări nouă, cari, manifestate prin forme es- 
tetice, exprim simţirea, artistică a autorului, conformă 
cu caracterul sei individual. 

Imaginaţia artistică este de atâtea feluri câte 
sânt fipurile, sai caracterile individuale. 

" Imaginaţia este representativă când creâză ima- 
gini sensibile, pentru a ne face să vedem lucruri, cari 
nu sânt presente, să audim sunete, ce nu vibrâză Ia, 
urechile n6stre 1). 

Acestă reproducere a percepțiunilor trecute, de- 
terminate de o simţire deosebit de puternică, în felul 
și în gradul ei, se asamănă cu halucinaţiile și visu- 
vile nâstre. Artistul, domninat de subiectul sei, pare, 
că vede lucrurile absente și voeșce să facă și pe alţii 
să le vadă de faţă, silindu-se a crea nișce forme sen- 
sibile, cari să ne facă să uităm, că înaintea nostră a- 
vem numai 0 imagine.—El voesce, să ne inoptiseze,— 
se ne facă să credem, că lucrurile absente sânt faţă,— 
să ne adormă în fine, 

De acest fel de imaginaţie, se serveșce poetul, 
când descrie un oraș pe care l'a vă&dut odinidră, aşa 
cum a făcut Epinescu, descriind ruinele Veneţiei ; tot 
de acestă imaginaţie se serveșce și pictorul, când re- 
presentă cu colori, pe pânza sa, lucrurile și fiinţele pe 

cari le-a vedut odinioră. 

Dar, acestă formă de imaginaţie estetică, ori cât 
de putevnică ar fi din punct de vedere al intensită- 

1)  Vedi cartea mea: Principii de psichologie pag. 131,
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ţii sale, este inferidră,-—s& confundă aprope cu memo- 
ria din punct de vedere al tondului, al subiectului ar- 
tistic,—de 6re ce reproduce lucrurile, așa cum at fost 
percepute mai nainte ; aici fantasia nu se aplică de 
cât la formele create sensibile, fascinatâre, cu scop de 
a ne face să credem că lucrurile, representate de ar 
tiști sânt presente, deşi în realitate nu sânt. 

Imaginaţia în artă să aplică sub forma sa cea. 
mai superidră când ne representă lucruri ce vaii că- 
dut nică-o-dată sub simțurile n6stre, când poetul și 
avtistul crețză tipuri, eroi, ce nu întîlnim în realitate. 

Acest fel de îmaginaţie s& numesce creatice DĂ 
pentru că dă nașcere la producţiuni artistice, cari să 
depărtâză forte mult de ceea ce artistul a vădut în 
natură. Ea ne face să ne inchipuim lucruri, cari na 
pot exista de cât în mintea n6stră,—cari sânt de mul- 
te-ori cu totul supra-naturale. 

Dar, în ce constă creafiunea artistică 2 
Creaţiunea artistică nu constă în născocirea ma- 

tevialului concepțiunii artistice, căci acest materal este 
resultatul experienţelor nostre; — nu putem să creem 
0 sensaţie, o vepresentare ; un om, fără experienţa 
audului, fără experienţa vederii, nu pote creea un 
sunet, ori o colvre; snrdii din născare nu pot visa 
sunete ; orbii din născare nu pot visa colori. 

Creafiunea constă numai în combinarea, schimbată 
a datelor experienţii elementare *). Acestă combinare 
schimbată se face în vederea efectului eștetic a senti- 

1) Zbid, p. 142 op. citat, 
2) Pată la ce să reduce eaperiența vecomandată de natuvalismul în artă. 

25
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mentului, ce artistul voeșce a deștepta, în conformitate 

cu imaginaţia, care varieză de la artist, Ja artist. 

Ea varieză: a) din punctul de vedere al materialului, 

de care să serveşce artistul, și b) din punct de vedere 

al tonului emoțional, al personalității artistutui, de- 

terminat, de temperamentul săi și de concepțiunea ge- 

nerală, ce-'și-o face de lume.— Acestă tonalitate de sen- 

sații explică mai cu samă diferitele direcţiuni ale sc6- 

lelor estetice: pessimismul, optimismul etc. 

b) Varietatea creaţiunii fantastice a poetului şi 
artistului. 

Temperamentul artistic explică varietatea fanta- . 

siei din punct de vedere al tonalităţii afective.—-Baza 

acestei varietăți a fantasiei este aparatul întreg psi- 

chic, sistemul nervos cerebro-spinal, care vari6ză de 

la individ, la individ, de la artist, la artist. Sistemul 

nervos într'adever, dă tonul tutor mișcărilor sufletului, 

căci de la chipul cum funcționăză diferitele organe, 

de la notele ce primesc centrele nervâse despre sta- 

rea fie-cărui organ resultă atitudinea nostră : tristă, 

sati veselă. 

Este șciut, că îndată ce un organ este afectat 

întrun chip 6re-care s& schimbă și temperamentul 

nostru. Acest lucru explică pentru ce unii autori, în 

scrierile lor, sânt melancolici, pesimisti și alții, veseli, 

glumeţi. De sigur, pesimiștii auin aparat psichic ex- 

_cepțional pentru a vede tote lucrurile în r&ă, pentru 

a, fi necontenit nemulţumiţi ;—- concepțiunea lor gene- 

rală asupra lumii este neapărat, deţerminată de in- 

dividualitatea lor psichică.  Leopardi, Lord Byy6n, | 

Eminescu al nostru în fine, au avut ceva, firesc, care-i
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făcea ca ciocnirea lor cu lumea să transmită centre- lor superidre note de nemulţumire, de amărăciune, și astfel, să considere lumea mai rea de cum este, 
Pessimismul acesta pare a fi organic, şi s& con- sideră chiar de unii ca un început de bâlă, ce nu st pote tămădui 1); în realitate însă, acâstă starea nu provine în general de cât din causa educaţiei nâstre, a experienţelor nâstre personale, ce am dobindit în societatea în care am trăit, a credințelor și convinge- rilor făcute pe baza unor sisteme filosofice, în fine, din causa decepțiunilor, ce am avut în viță. 

c) Deosebirea dintre imaginaţia artistului, sai a poetului şi aceea a omului de sciință și de afaceri. 
Imaginaţia artistică : “representativă și creatrice s& deosibesce de imaginaţia de care se serveşce omul de șciință și de afaceri, 
Imaginaţia sciențifică, combină datele experienţii cu scop de a deștepta idei n0i, cor&spundătâre cu fap- te noi;—ea ajută pe învăţaţi spre a face ipotese în scop de a satisface inteligenţa nâstră, ear nu, în scop de a ne emoţiona, întrun mod estetic. — Inveţaţii se adreseză prin. ajutorul acestei imagini la mintea rece seri6să, ear nu, la natura nâstră emoțională. 
Imaginaţia constructivă-practică, de asemenea, să deosibeșce de imaginaţia, artistică, fiind-că ea ne ajută a combina datele xperienții în vederea scopurilor nostre practice, —în vederea satisfacerii trebuinţelor n6stre materiale.—De acest fel de imaginaţie s'a ser- vit omul în tot-dâ-una în lupta vieţii sale pentru a DI , 

1) Argument, ce ine în favârea tesei D-luy Lombros0, în pritința stării patologice a geniului vedi pag, 39,
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pune puterile naturii în serviciul săă şi a-și da samă 

de ele. Fisicul și chimistul, care inventeză instrumente 

prin ajutorul cărora fenomenile naturii apar în labo- 

ratorul lor, architectul, care concepe planul unei ca- 

se și care "li aplică pe teren, combinând tot materi- 

alul adunat pentru construcţiune, fac us de acestă 

imaginație. 

2. Teoria invenţiei iu artă şi literatură. 

a) Inspirația şi reflexiunea. 

După ce am vedut ce este imaginaţia artistică, 

saii poetică și cum vari6ză ea după temperamentele 

autorilor din causa aparatului lor psicho--fisic, să ve- 

dem acum în ce chip fantasia opereză în producerile 

ei artistice, sau poetice. 

Imaginaţia s& ajută ea de inspirațiunea spontană 

a poetului sai a artistului, ori de veflexziune, de lo- 

gică ? -Este vorba de teoria incențiunii în artă și li- 

teraturd. 

Acestă chestiune este puţin studiată întrun mod 

serios 1). S'a făcut mai multe ipotese, dar ipotesa, care 

sa admis mai mult este aceea a inspirafiunii. —- Cea 

mai mare parte din autori s& mulțumesc a spune, că 

artistul şi poetul produc prin ajutorul ue inspirafi- 

ună spontanee. Autorii concep subjectul, inspirați de o 

putere supra-naturală și "li exprim în afară, cași când 

o putere spirituală le ar şopti la ureche, spre a le 

cârmui mişcările organelor în scop de a executa ceea 

ce ai conceput. 

1) Singura monografie, care ma întevesat asupra acesiei materii 
şi de cave mam folosii, a fost aceea a D-lui Souriau : Theorie de Pin- 
vention, Paris, 1881,  
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Adeveratul poet și artist, dice Lefrane, în Poetica 
sa, se simte coprins de o flacără divină, cărei-a i se 
supune, pentru a supune și pe cei-alți 6meni.—Acest 
foc ceresc este nspirafiunea. 

Astfel, după, acestă teorie, admisă de literați i), 
imaginația lucrâză prin ajutorul inspirațiunii ;—— fără 
inspirațiune, imaginaţia, nu pâte produce nici-un efect 
artistic ; -un om, eu imaginațiune, dar lipsit de darul 
înspirafiunii nu este de cât un om de rînd. 

Acestă teorie a inspiraţiunii este bazată pe fap- 
tul, că artiştii cei mari, ca Beethoven *) și alţii ne po- 
vestesc cum compun și ne mărturisesc admiraţia lor, 
spunându-ne, că sânt inspirați. Unii dramaturgi ca 
Schakspeare și Schiller mărturisesc chiar, că li se par, 
că aud personajele create de ei vorbind și că, ei nu 
fac de cât reproduc ceea ce li să șopteșce, că, scriu 
ceea ce li s& dictâză. 

Ei bine, este dre adevărat, că artiștii şi literaţii 
sânt nișce spectatori, cari copieză 5) ceea ce ved și 
aud în înteriorul lor, cari mau alt merit de cât acel'a 
de a fi inspirați, de a fi în contact cu 0 putere spi- 
rituală 2—Este Gre adevârat ceea ce a spus Ouidiai a- 
supra acestui punct; „sf Deus în nobis ... 2 

A admite teoria acâsta veche a înspirafiunii, ar 
fi a nu ţine samă de ceea ce am stabilit la început, 
că geniul artistic este un fenomen al evoluţiei, care-'și 
are trecutul seu,——ar fi a nesocoti natura psichologică 

  

n 

1) Și comunicată tinerimii în scrieri didaetice, ca aceea enunțată a D-lui Letrane. : 
2)  Vedi mai sus pag. 11. 
3) Ibidem mai departe: cap. VIII. Imitaţia în artă și literatură,
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a omului,—a nu ține samă de elementele inferidre ale 

naturii sale psichologice și de condiţiile sale de des- 

voltare. Geniul, — am spus și altă dată 1),— nu pâte 

lucra în afară de legile fisice, psichologice și sociolo- 

gice. El representă o superioritate graduală, ear nu, 

de natură,—o evoluţie a naturii nâstre psichologice, 

ce se explică prin legile și condiţiile psichologice. 

Dar, cum să explică întrun mod sciențifie inspi- 

rația acesta, adeverită de poeţi și artiști? Cum să ex- 
plică znvenfia în artă şi literatură 2 Dacă ea nu e o 

șoptire a lumii ideale,—este ea resultatul refleziunii, 

al logicii ? 

Sânt autori, cari gândesc împreună cu Boileau, 

că cugetarea vine în ajutorul imaginațiunii.——S& pare, 

într'adever, că invențiunea este opera reflexiunii. S& 

susține, că pentru a inventa ceva, trebue că ne dăm 

silina a câuta ceva noii, combinând cu întențiune i-. 

deile, ce posedăm,— moștenite și dobindite, —cu sensa- 

țiile noi. 

Poetul și artistul înainte de a se puue pe lucru, 

trebue să aibă o idee generală, resultatţul deducțiilor 

şi inducţiilor sale, — trebue să-și formuleze un plan. 

Imaginaţia sa trebue să fie luminată de inteligenţă. 

Nu putem lucra, fără să șcim ce lucrâm. Lucrarea artis- 

tică este o consecință a meditaţiilor nostre (Boileau) ?). 
„Sântem deprinși, adaug partisanii acestei teorii a 

vede în ori-ce operă de artă realisarea unei idei. Co- 
pilul, care: trage cu degetele sale pe nisip cercuri, con- 

1) Vegi mai sus: castea III Cap. LA 
2 Et les mots pour le dive, arritent aisement: „Ce gue Pon conţoit 

bien S'Ennonce clairement,*
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cepe şi el un ideal pe care "li copi6ză. Sculptorul, 
care ciopleșce peatra are în tot-dt-una imaginea as- 
cunsă a formei.: Pictorul, care lucreză la un tabloi, 
lucreză după un model interior, voeşce a representa 
o idee, căci chiar când are înainitea sa un object real 
nu-lă copi6ză de cât după imaginea, ce “și-a făcut în 
mintea sa despre el. In ainte de a amesteca colorile 
Și representă nuanţa ce voeșce să dobîndâscă ; în a- 
inte de a-i face conturul pe pânză "lă projecteză în 
imaginaţia sa.“ | 

Astfel, arta ni să înfăţișeză, din acest punct de 
vedere, ca produsul unei activităţi inteligente ; „fie- 
care din operaţiile, cari concură la resultatul defini- 
tiv este concepută înainte de a fi representată, şi o- 
pera materială n'are raţiunea sa de a fi de cât în 
ideile ce ea exprimă.“ 

Dacă acum ne întrebăm : cum aceste idei ai fost 
concepute ? Prin analogie sântem conduși a crede,— 
Yespund susţiitorii teoriei reflexiunii,—că ele s'a pro- 

„dus cu intenfiune, adecă în urma meditaţiilor n6stre, 
în urma silințelor ce ne-am dat. Pictorul având ne- 
voie de o idee ca să facă tabloul sei, nu ne vine să 
dicem că acea idee s'a formaat în mintea sa intr'un 
mod mecanic, dar, în urma procedărilor logice, în ur- 
ma generalisăvilo» tacute de el cu scop. 

Astfel arta exteriră, care dă o formă materiei, 
suposeză o artă interidră, care și are și ea procedă- 
rile sale dând nașcere imaginilor. | 

Pată in scurt, teoria refleziunii, aplicată la artă 
și la literatură. 

Fără îndoială, reflexiunea infiuinţeză activitatea
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nostră, mărind numărul ideilor n6stre, și, ne arată di- 

vecţia, ce trebue să apucâm..--Dar, din acesta, puterm 

Sre st conchidem, că învenfia artistică o datorim me- 

ditafiilor nostre intenfionale, că, imaginaţia, combinată 

cu reflexiunea, ajutată de procedările logice este cau- 

sa producerilor artistice ? 

Gândesc, că şi acâstă teorie, care explică inven- 

ţia antistică prin meditație şi reflexiune, prin concep- 

ţia unor scopuri de un interes practic nu este admi- 

sibilă.—A admite acestă teorie, ar fi a ne face o sla- 

bă idee de sfefica psicologică. 

Cu nimic nu s6 pote explica invenția artistică prin 

meditaţie și reflexiune.—Invenţiunea nu este o opera- 

țiune conșcientă, sai de refiexiune, nici o operaţiune 

logică,—-pentru ca să dicem că o concepţiune artisti- 

că este resultatul meditaţiilor nostre ; ea pâte fi pre- 

gătită de ostenelile nâstre din trecut, pâte fi o urma- 

ve a experienţelor, n6stre, dar, nici-o-dată a gândi- 

rilor n6stre, în momentul în care începem a lucra pen- 

tru a sensibilisa subjectul nostru poetic, sati artistic. 

Concepţia artistică apare în înteriorul nostru fără 

şcirea și participarea n6stră, întrun mod spontanei, 

încungiurată de o infinitate de alte idei, cu cari se 
„aseamănă, s& învecineșce, sau cu cari este în raport 
de succesiune.— Experienţa ne probeză, că ori de câte 

ori he punem pe gânduri, ori de câte ori medităm, 

spre a născoci ceva, nimic nu apare în mintea nâstră; 

în momentul acestia de meditare, cea ce ne vine în 
minte este un lucru cu totul strein de preocuparea 

nâstră. — Din contra, de multe ori, fără nici o pre- 
meditare, fără nici-o silință din partea nâstră, ne a-
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pare în minte o idee puternică, lumin6să, care prin 
strălucirea sa, atrage după ea o infinitate de altă idei. 

Dar, cea ce este mai esenţial de observat este 
că reflexiunea împedică mai mult invenţia artistică, 
de cât o înlesneșce. — Reflexiunea, întradevăr, caută 
tocmai, ceea ce-nu trebue fantasiei,—. cea ce nu-i place;— 
ea caută a ne pune în contact cu realitatea, ear nu 
cu ficțiunea realității : objectul esenţial al artei ; con- 
cepțiile seri6se ale meditaţiunii nu sânt favorabile gus- 
tului estetic și slăbesc întrun mod vădit plăcerile ar- 
tistice, sai poetice. Cum am crede, de ex., că logica 
ar servi comediei 2-—Pr6 multă logică, pr& multă seri- 
ositate ne ar împedeca, fiveșce, de a ride, intru cât 
risul nașce din contradicţiile, sau antitesele nepre- 
vădute. 

Nu dic, că meditaţiile nostre șciențifice nu influ- 
ințeză pe artişti, sati poeţi prin materialul, ce ele ofer. 1) 
Concepţiile noui ale sciinţii făcându-ne să privim lumea 
întrun mod deosibit, nu pot să nu schimbe sentimen- 
sul poesiei, sai al artei. Dar, în momentul, când con- 
cepem ficţiunea realităţii n'avem nevoie de meditaţiu- 
ne. Imaginile, de cari ai nevoie autorii s& formeză 
fără voia şi şcirea lor, cu o iuțelă de necredut, ce 
exclude cu desevirșire ipotesa premeditațiunii 2).  S6 
şeie, că subjectul unei opere literare, sai artistice, care 
a fost lucrată forte încet, a fost conceput la moment, 
căci ideile originale se formăză întrun mod instantaneă, 

Dar chiar, dacă s'ar admite, că concepția subjectu- 
lui este determinată de reflexiunile n6stre, tutuși din 

1) Vedi p. 378. 
2) Vată în ce sens sa» Dute susţine cu Schopenhauer şi alții, că arta îni”un mod general este împersonală, 
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acesta, nu putem conchide, că reflexiunea explică în- 
venfiumea artistică, căci concepţiunea în artă n'are nici-o 
valdre, dacă nu este destul de puternică spre a atrage 
după sine alte idei, cari s'o desfășure, să-o exprime. 
Și este șciut, că ideile, cari urmâză concepţiunea, prin- 
cipală să legă înt'un mod mecanic, ear nu cu șcirea 
n6stră, cu voința nâstră 1). Reflectând pentru a găsi 
idei asupra unui subject artistic, ideia principală să 
înădușe căci prin reflexiune dăm peste nișce idei cu 
totul contrarii concepţiunii nâstre. Mintea n6stră este 
făcută, ca căutând ideile, cari ne trebue, dăm peste 
altele cu totul streine de subjectul nostru 2).— Să șcie, 
că în cursul unei conversații cu totul familiare, glu- 
meţe ajungem de multe-ori la soluția unei probleme 
șciențifice. — Citind o carte de geometrie ne vine în 
minte o idee musicală. Incepând să expunem un sub- 
ject facem o mulțime de digresiuni până să dăm pes- 
te ideile, cari corespund exact cu subjectul nostru. In- 
cepând a serie, sai a vorbi asupra unui subject, nu 
sîntem siguri, că vom reuși ;—avem idee despre subject, 
dar scim noi cu siguranță, că ideile relative s& vor 
înlănțui în ordinea lor naturală, logică ? Dacă sântem 
obosiţi, de sigur, nici o idee, nu ni să va înfăţișea,— 
deşi cunâșcem bine materia. - | 

Nu uit încă a spune, că ceea ce este grei în pri- 
vința născocirii artistice, sai poetice nu este concep- 
iunea subjectului,-—care fără multă silinţă din partea 
nostră apare în interiorul nostru, —dar, este grei de 
a concepe forma sensibilă a conceptului și de a o ex- 
prima in afară. 

1) Zeoria psichologică a ideaţiei înconsciente, — Vegi cartea med : 
Principii de psichologie pag. 131 etc. 

2) Pierre Janet.— ÎPautomatisme psychologique, Paris, 15583.  
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Fondul şi forma artistică sânt în strinsă legă- 
tură.— Putem concepe o idee cu totul originală la care 
nimini nu s'a, gândit,—să avem în noi puterea geni- 
ală artistică, — dar, dacă nu avem talentul de a o ex- 
prima, nu putem dice, că am inventat ceva.—-Trebue 
să avem la disposiția nâstră o energie considerabilă, 
pentru a da o formă artistică gândirilor nostre. 

In cele din urmă, falşitatea acestei teorii logice, 
aplicată la Estetică să dovedeșce și prin faptul, că 
formele avtistice nu să determină numai de îdeile n6s- 
tre, dar și de instinctele, sensaţiile sentimentele n6s- 
tre de tot felul: religi6se, morale etc. 

A admite în acâstă materie jeoria reflecsiunii, ar 
fi a considera ca factorii estetici numai ideile 1), 

a)  Determinismul psihologic și născocirea artis- 
tică şi poetică. 

Teoria reflexiunii în artă, cași aceea a inspira- 
țiunii nu pot explica invenţia artistică, sai poetică. 
Cum dar o vom put explica ? i 

Fâră a întra în alte amănunținii, gândesc, că in- 
venția este determinată de emoţionalitatea artistului, 
sati a poetului, care, la rândul s6u, depinde de priso- 
sul puterii sale sufleteșci, de stratificaţia, sau asocia-- 
ţia ideilor sale individuale, modificată de mediul în 
care trăeşce. 

" Formele originale antistice, fără îndoială, sânt 
condiționate de interiorul nostru șI de temperamentul 
nostru (fisiologic), — sânt cu alte cuvinte determinate 
de condiţii interne şi externe. 

  

1) Vedi nai sus: factorii frumosului, pag, 302,
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Determinismul prin urmare, este singura doctrină, 

chemată a explica invenția artistică și a înlocui ast- 

fel ideile vechi ale inspiraţiei și reflexiunii. După a- 

-câstă doctrină, formele artistice sânt hotărite de aso- 

ciațiile psichologice interne, modificate de asociaţiile 

din afară cor&spundătâre cu vibraţiile vervâse. De- 

terminismul interior al asocierilor ideilor nâstre, con- 

-diționat de determinismul exterior, eată în scurt, ce 

explică învenfiunea artistică. 

De sigur, acâstă /nvențiune provine de la natura 

psichologică a artisiului, modificată de mediul fisic și 

social, —adică de la modul cum sânt asociate în min- 

tea sa ideile, representaţiile, sentimentele etc., după 

puterea sa de emoţionalitate. 

Dacă artistul, sai poetul a conceput un subject 

original, acâsta a provenit din causă, că mintea sa a 

fost alcătuită așa, pentru a concepe acel subiect, —din 

causă că ideile sale s'au asociat într'un mod inconşei- 

ent. Acâstă asociare inconșcientă a făcut neapărat, pe 

artiști și poeți să se crâdă iuspirafi.— Neputând a-și da 

“sama cum ideile s& presentă în mintea lor fără multă 

-osteneală aă credut, că o putere invisibilă le șoptesce 

la ureche asemenea idei! 

Scim din psichologie 1), că ideile se asociâză prin 

-contiguitate, corelațiune şi similaritate, fără şcirea și 

participarea nâstră.— Ideea cea mai tare. cea mai in- 

tensă atrage la sine ideile corelative, similare şi con- 

tigue. Acestă legătură causală a ideației explică deș- 

teptarea sentimentului poetic, sai artistic. Un senti- 

ment, de ex., deşteptând întrun poet o idee,—acâsta, 

1) Vegi cartea mea: Pr. de psichol. pag. 135—139.
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la rîndul s&u, desvoltând acest sentiment, deștâptă i- 
dei din ce în ce mai ascunse. Unitatea subjectului, fi-- 
reșce, este dată de emoţionalitatea poetului, de senti- 
mentul de care este predominat, ce deștâptă ideile, 
ascunse, amorțite, păstrate în memorie. 

Astfel, nvenția artistică să explică în acelaș mod, 
după cum explicăm visiunile, halucinaţiile, în fine stă- 
rile n6stre în timpul somnului şi a somnambulismulei 
provocat. Iundt a explicat în destul de bine acesta. 
El a axrttat, că invenţia abia se deosebeșce de jocul 
spontaneti al imaginilor, cari să atrag și să succed u- 
nele pe altele în vis. —A creea pentru artist, este a. 
visa deștept: a se juca cu percepțiile sale, fără nici- 
un plan preconceput, fără nici-o ostenâlă și fără a- 
mestecul vefleziunii. Poetul intr'adevăr, este un visă- 
tor, care consideră ca un lucru real, ceea ce-i posibil 
şi chiar ceea ce-i verosimil, 

c) Determinismul şi impersonalitatea în artă. 

Acestă doctrină deterministă a invenţiei artistice: 
se bazeză pe studiul, ce s'a facut de psichologi asupra 
ideației inconș-iente.— Artistul, absorbit de sentimentul 
seu, se uită pe sine,—este ca un somnambulist, ca un 
inoptic, care nu-şi mai dă sama de causele, care-lă 
fac să fie stăpânit de o pasiune. 

  

Acâstă stare, în care să găseşce artistul, sau 
poetul, absorbit în subjectul scu,--—asemănătâre cu a- 
ceea, numită de Schopenhauer niriwoană, eav de câtre 
mistici, stare de contemplare, de extas, — dacă ar fi
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continuă ar determina întrun mod mai precis carac- 

terul smpersonal al artei 1). 
Artistul, dispunând de un prisos de forțe psichi- 

că, şi de un material adunat și păstrat, — coprins în 

cele din urmă, de un sentiment, — concepe un eroi, 

un tip, şi, identificându-se cu el "li concretiseză prin 

forme sensibile. In acest chip, Schalspeare s'a iden- 
tificat, s'a întrupat cu atâte-a caractere: în Hamlet, 

Othelo etc. | 
Dar neaptrat, artistul ori-cât de pornit ar fi pen- 

tru artă, datoreșce succesul seu și muncii sale pe/so- 

nale. Pornirile artistice trebuesc, fireșce, cultivate, și 

" exercitate ?).— Un ignorent nu pote deveni poet, sai 
artist.— Poetul trebue să fie un bun psicholog, un dra- 

maturg,—un bun observator al societăţii, un roman- 

țier,—un bun sociolog și psicholog ; în fine, un sculp- 

tor,—un bun atomist şi fisiolog. 

————— 0 Ra —   

1) Arta nu pareaficu adevărat impersonală de cât la popârele pri- 
mitive şi în epoca simbolică. — Arta este împersonală numai când este na- 
țională.— Monumentele architectonice Egiptene, poesiele populare etc. sânt 
un model de artă impersonală. 

2)  Vegi mat sus: geniul artistic şi poetic.
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Condiţiile sociologice ale artii și literaturii, 

1. Arta şi statul. 

Arta este condiționată nt numai de temperamen- 
tul artistic, dar și de starea, societăţii în care trăeşce 
artistul,—de organisația, politică : de legislaţia ţării, 
precum și de atmosfera de idei și de credinţe a ace- 
lei ţări. 

Intw'adever, arta să adapteză moravurilor și obi- 
ceiurilor populațiilor şi devine imaginea credinci6să 
a vieţii sociale.—La popâreie supuse regimului teo- 
cratic, împărțite în caste deosibite, arta este subordo- 
nată plăcerilor și gusturilor acelor, cari sânt chemați 
a guverna. O parte din populaţie fiind destinată a 
trăi și a lucra pentru păstrarea demnității și autori- 
tăţii castelor superidre, este evident, că arta este pusă 
la disposiţia celor puternici, că, artistul nu pâte lucra 
de cât după gusturile celor puternici și pentru imor- 
talisarea numelui lor. 

In acestă stare de lucruri artistul, 'și perde ori- 
ce personalitate,—arta devine cu totul “mpersonală şi 
este oglinda stării politice a, societăţii.-—Măreţele con- 
strucțiunii egiptene, monumentele şi piramidile sânt



400 

vâdicate pentru a satisface dorinţele castei sacerdo- 

tale, și vanitatea, claselor superiore, sai pentru a I- 

mortalisa memoria vre-unui rege 1). Pe de altă parte, 

în Grecia, arta, deși s& bucură de 6re-care libertate, 

căci artistul nu era un simplu lucrător, condus de 

capriciul celor puternici, s€ şcie, că nici-un gubern 

n'a impus artei condițiuni mai aspre, ca guvernul a- 

tenian. In Atena nici-o piesă de teatru nu putea să 

fiă vepresentată fără a fi mai ântâi examinată de o 

comisiune însărcinată cu acâsta; şi, dacă comisiunea o 

priimea ca bună, trebuia în urmă să mai fiiă citită, 

judecată și aprobată de către unul din depositarii pu- 

terii publice, de către archontele-rege. 

In timpurile nâstre însă, starea lucrurilor s'a 

schimbat !— "Teoria politică a Statului lui Platon să 

deosibese de teoria artei 2); — arta să supune legilor 

sale, ear nu, legilor statului. Statul nu trebue să se 

amestice în artă, să judece operile de artă. Şeful sta- 

tmlui pâte să fie artist, sau scriitor, să să pricepă în 

ale artei, dar pentru a judeca operile artistice trebue 

să s& desbrace de mantia sa regală şi să judece nu- 

mai după regulile artei 3). 
Dar, nu este mai puţin adeverat, că artistul, — 

dacă uu s5 supune influenţii puterii publice, — trebue 

să s& supuiă, vrând, nevrând admosferii de idei și de. 

opiniuni a societăţii din care face parte.---Intr'adevăr, 

artistul pentru a produce efect asupra contemporanilor 

])  Vedi mai sus: Arta la Egipteni, pag. 214. 
9) Vedi mai sus: Carlea I, eoria estetică a lui Platone, pag. 

25—87. - 
3)  Ibid. pag. 31—36.
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sti, trebue să producă opere, ce corespund, sau nu, 
tendințelor, obiceiurilor în fine, moralii moștenite. Nu 
putem chiar, să ne închipuim o operă, care mar con- 
lvaria, sai care mar exprima ideile și sentimentele 
domnitâre ale timpului. 

Poporul din care face parte artistul are un fond 
estetic al sâi, manifestat prin literatura sa populară, 
și, pe acest fond trebue neaperat, să să desvâlte arta 
și literatura viitâre, dăcă voim ca, operile n6stre să, 
fie simţite şi înţelese de toți 1). Artistul şi omul de 
litere, fără îndoială, numai atunci căștigă simpatii, când 
pune în joc ideile și sentimentele moștenite, sau când 
redeștâptă prin talentul sei trecutul credințelor și a 
moralitaţii poporului din care face parte, 

2. Arta şi morala. 

Arta este condiționată şi de morala poporului din 
care facem parte. Proba despre acâsta ne este dată 
de faptul, constatat de noi 2), că arta oglindeșce în fie- 
care epocă și la fie-care popor ideile și credințele dom- 
nitore a societății din care face parte poetul, sai ar- 
tistul. 

După operile de artă întradevăr, ne dăm samă 
nu numai de psichologia artistului, dar şi de vi€ţa 
morală a societăţilor.— Să șcie, că de cât-va timp în- 
văţaţii *) studiâză viâța poporelor după arta și litera- 
tura lor, convinși; că aci sfint exprimate sentimentele 
și moralitatea lor.—Critica, pe de altă parte, —bazată 

  

1) Acest lucru a fost destul de bine înțăles de nemuritorul nostru poet Alejandri, care a ilustrat societatea literară „Junimea“. 2) În studiul evoluţiei artei şi literaturii, cartea II. 3) /Precum sânt archeologii, Istoricii ete. 

x. 
26 NI
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pe principiul, că arta şi literatura sânt expresiunea 

sentimentetor unui popor,—combate tendinţa artiștilor 

de a exprima în operile lor simzirea altor popore în 

afară de aceea a poporului din care poetul, sai ar- 

tistul face parte. 

Legea evoluției în artă și titeratură, — cași în 

ori-ce altă materie.—nu pote fi călcată de nimeni! — 

Arta și literatura 'şi ai evoluțiele lor, corespundătore 

cu evoluţiele societăţilor. Ce fel este morala societă- 

ţii, astfel este și arta şi literatura; progresul acestor 

manifestări a creșcerii puterii vitale, sau geniale a u- 

nui popor este determinat de diferinţierile, ce st fac 

în obiceiurile și moravurile lui. 

Istoria ne prob&ză pănă la ce punci arta a fost 

influințată de morala domnitâre a societăţilor. In tote 

timpurile s€ constată un factor predominitor estetic, 

care dă tonul sensibilităţii nostre afective,-— care de- 

termină ezpresiunea moralității publice.—-Acâstă expre- 

siune a moralității serveşce până la un punct de bază 

criticii operilor artistice și literare.  Condemnăm în 

tot-A6-una, de ex., un roman, sati o piesă de teatru, 

care nu ţine samă de ruşinea publică, care este ci- 

nică, sau cu tctul opusă moralității publice. 

Se pare chiar, că misiunea artei şi a literaturii 

este de a predica virtutea, de a da lecţiuni de mo- 

rală !— Mobere, într'adever, în prefața sa din Tartufe, 

consideră comedia ca o scâlă „care corecteză vițiurile“ — 
Racine, pe de altă parte, în prefața sa de la Phâdre, 

ne asigură, că n'a făcut nici-o piesă în care zivfulea 

să joce un rol mai mare de cât acesta,
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În privinţa fragediei, Schopenhauer, considerând 
arta, ca o putere prin care ne desfacem de lumea a- 
cesta, ne vorbeșce de efectul moral, ce produc şcenele 
tragediei asupră nostră 1), 

Dar, ce vom spune în acestă privinţă de sculp- 
tură și pictură ?— Cum vom pute primi lecţii de mo- 
rală de la sculptori și pictori ? | 

Diderot, creatorul ycriticii arteit (1758) a fost 
adese-ori uimit de maximile de morală exprimate în 
marmoră și în tablouri, sai mai bine, — de morala 
mută şi în acel'aș timp vorbitâre! Cânda v&dut tabloul 
lui Greuze, care representă o tânără și fericită ma- 
mă, încungiurată de mulți și frumușei copilaşi nu s'a 
putut abţine să nu dică: „Comme cela preche la po- 
pulation !* 2), 

Dar trebue observat, că arta, exprimând starea 
nostră afectivă : sentimentele nâstre de tot felul, nu 
exprimă numai morala : virtutea, — așa cum a credut 
Molicre și Racine j—e. de altă parte, virtutea chiar, 
ce ar exprima, nu pote fi tot-d6-una, aceiaşi ;—p6te fi 
considerată ca un viţiii la alt popor, deosibit de acela 
unde s'a practicat.—Cum se credem, de ex., că sub- 
jectele imprumutate din vieța altor popâre streine pot, 
representa tot-dt-una virtutea ? Racine, deşi iubea a 
predica morala la teatru n'a fost fericit în piesa sa 
Bajazet ; Corneille chiar, nu este în tot-de-una moral; 

  

1) istetiea Poesiei din: Die Welt als Wille und A 2) Ar fi putut dice: „Comme cela exprime Patnour..., Panou ma- nel et filial, Pamour enfin, qui expligue le monde, — la perpetuite de otre espice „4



404 

în fine, sculptura şi pictura păgână nu pote să expri- 

me morala, cerută de religia creştină 1). 

Trebue să adaug încă, că ceea ce nu admirăm 

în realitate,—admirăm de multe-ori în artă (Pascal).— 

Ata transformă uritul în frumos, vițiul în virtute,— 

este un mijloc de purzficafiune /— S& pare, că vechia 

teorie a purificaţiunii (qădazeis) lui Aristotel, aplicată de 

Schopenhauer la efectul tragic și în general la chesti- 

unea contemplării, 'și are aplicarea ei și la acâstă 

problemă 2). — Arta în general, ori-care ar fi subjec- 

tul sei, — dacă să inspiră de ideile timpului și ale 

atmosferii sociale, — are un efect moral 5). 

a) Legile morale şi cele estetice. 

Geniul artistic este el față cu societatea, ceea ce 

elevul este față cu profesorul său ? S& lasă artistul cu 

totul a fi infiuinţat? Nu caută şi el a influința socie- 

tatea, creând chiar de multe-ori un medii social, al- 

tul de cât acela de care este încungiurat ? 

Fără îndoială, arta, dacă să supune influențelor 

mediului social, din acâsta, nu trebue să conchidem, 

că ea este destinată a se pune în serviciul politicii și 

al moralii 4). In numele politicii și al moralii nu tre- 
bue să înăduşim geniurile, taiându-le aripele lirei și 

ale poesiei, —incatenând cu totul mintea și simţirea 

lor de povnirile societăţii. 

1)  Brunetitre: PArtet la movale p. 12. 3-ine edition, Paris 1898.— 
Acest seviitor cu tote aceste-a, subordonezi arta morali ! 

2) Vedi mai sus: Cartea I pag. 61.— Interpretarea ce am dat cu- 
vântului : „ădagos după textul lui Aristotele. 

3)  Trebue numai obsevtat, cii alt ceva este a dice, că arta are un 
efect de sugestie morală, şi, alt-ceva este « susține, că arta trebue pusi 
în serziciul morali, saii al politicii. 

4)  Vegi mai sus: Cartea II.— Romanul sociologic p. 298 etc.  
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O asemenea teorie, care nu ține samă de spon- 
taneitatea artistului și a poetului ar condemna arta 
la lingezire.-- Artistul, cași poetul pote găsi momentul 
evolutiv al diferenţierii sociale, pentru ca cu timpul 
să ajungă a se emancipa până la un Gre-care punct 
de atmosfera de idei și de opiniuni în care trăeșce, 
concepând o lume mai bună mai ideală. 

Geniurile s& deosibese prin independenţa carac- 
terului lor, neasămănător cu acel al celor-alţi mu- 
ritori. — Geniurile nu pot fi în tot-d6-una, dicea un 
scriitor, nișce elevi docili ai societaţii din care fac 
parte, dar nișce revelatori a unor idei DOI, ce cu timpul 
pot fi îmbrăţișate de societate. 

Acestă tendință a geniurilor de a se emancipa, 
până la un 6re-care punct, de trecutul artistic, mMoOş- 
tenit, explică originalitatea lor.—A câstă tendință chiar 
face ca arta şi literatura să nu fie puse tot-dt-una 
în serviciul politicii, religiei, sai al moralii, pentru a 
nu s€ identifica astfel sentimentul frumosului, cu acel al 
moralii, al religiei, sai a ori-cărui alt sentiment social, 

Arta “și are legile sale, deosibite de acele-a ale 1M0- 
ralii, și, trebue neaperat, să evităm conflictul dintre ea 
şi morală, —dacă nu voim a-i împedeca sborul sei şi 
chiar a o face cu încetul să pi&ră 1), 

  

1 DI Zarde, în Logique sociale (Paris, Feliz Alcan, 1595), con- siderând Etica, ca o „Estetică superidră, nu să teme de acest conflict și crede, că, arta, în tote epocile „cu adevtrat logice“, a fost unită cu mo- ala. „Lart, dice el, ma tă que le traducteur et erfunuineur de la mora- le“ (pag. 397). Arta, după acest scriitor, când să presentă separată de noralti, este o plantă streină, „comme ă home sous les Scipions, continui I, comme c, Tv, î, Sidon, et, dans toutes les silles Phăniciennes, comtne i trai dire, dans la plus part des peuples, qui se laissent ensemmencei- bassivement par les produits D'un aut exierieur, sans les faire germer en in art nouveau ; soit dune civilisation mmonte qui vetit, comme en France la Renaissace. Dart alors est îmmorale „1% 
4 redi asemenea Brunetiive: Layt et la morale op. citat.
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S& șcie într'adever, că arta vine de multe-ori în 

conflict cu morala și este din causa acesta împedecată 

de a se desvolta.—-Morala lui Mahomet, de ex., nu să 

concilisză de loc cu arta, căci nu tolereză nici tablo- 

uri, nici statui. Pe de altă parte, 6re-cari secte fana- 

tice creștine au vroit chiar să nimicâscă cu desăvir- 

șire arta; în Orient iconoclaștii n'a voit ca arta să 

represinte de cât tipul și viâţa sfinților ; în occident 

locuitorii din Vaud și chiar protestanții secolului al 

XVI-lea ai ajuns chiar a condemna arta de a nu se 

aplica nici la vi€ţa sfinţilor. 

Dar, nu numai morala religi6să vine de multe- 

ori în conflict cu arta, dar și cea filosofică. — Heraclit, — 

„după spusele lui Diogen Laertul,—dicea, că Omer nu 

trebue să fiă citit în scolă,—că, trebue scos în palme 

afară, din sc6lă.—Pe de altă parte, Platone,—-mai po- 

liticos,—- să mulțumea a-lă petrece pănă la porta re- 

publicii sale, declarând într'un mod foriial, că există 

Ore-care antipatie între poeţi și filosofi. 
pllahată iv sis dagosă gihecozia se za! metz, 

b) Consecințele identificării artei cu morala şi 
politica. 

Punând arta sub controlul moralii,—după cum a 

pretins Platone 1), — ne expunem a micșora domeniul 

poesiei și al artei, suprimând o mulţime de arte.—Dan- 

țul, de ex., nu s'ar put înpăca cu severitatea creş- 

tinescă; musica, de asemenea, n'ar pute fi întrebuin- 

țată de cât în cântecele bisericeșci, și, sar pute chiar. 

1) Şi după el toți filosofii, cari aă credut, că este bine a pune arta 
în serviciul religiei, al moralii şi politicii (filosofii socialiști.)
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desființa cu desăvârșire, dacă am asculta pe S-tul Au- 
gustin, care nu înțălege tr ebuința musicii în biserică ;— 
în fine, pictura, sculptura şi poesia ar fi nevoite să- 'ŞĂ 
micşoreze domeniul lor 2), 

Intr'adever, pictura war pute lua ca subjecte de de 
cât șcene religidse şi tipuri cu caracter religios ; 
sar put6 chiar amenda direcţia dată de Rafael, căci 
a făcut, —s'ar pute gice,— virginile sale pre frumâse și 
n'a ținut mult samă de virtutea teologică.— Sculptura, 
la vendul seu, ar trebui de asemenea, să-și ascundă 
frumuseţele închipuite. In fine poesia devenind scla- 
va moralii, censurându-se necontenit, sar nimici în 
totul, sati ar deveni numai un imn al gloriei dumne- 
deeşci 2). 

In acâstă ipotesă, fireșce, Zeatrul ar fi condemnat! 
Tragedia, pentru că excită pasiunile, coniedia, pentru 
că ne face să ridem (și rîsul este un vreu) ; pe de altă 
parte, majorigatea genurilor de poesie ar fi înlăturate: 
poesia satirică, pentru că vorbeşce de TEN, poesia hi- 
rică, pentru că ne întristeză ; în fine, chiar modesta 
idilă mar mai put să culega de pe câmp floricele,— 
de teamă de a nu i s& spune că este cochetă. 

In privința romanelor, n'ar fi posibil, în acestă 
ipotesă, de cât romanul religios ?). 

Dacă este astfel, pentru-ce am subordona cu to- 
tal literatura și arta moralii,—pentru-ce le am redu- 
ce numai la expresiunea sentimentului „Xeligios, saii 

Ar în taa 
1) Cum s'a întîmplat la ivirea cistita. IE edi aici cartea IL: evoluţia classicismului pag. 264. 
2) Zhid. Cartea 1. p. 31—36. 
3) Vedi mai sus: Cartea Il-oa: Romanul religios, pag. 271, 
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moral,—când şcim, că aceste sentimente nu sânt sin- 

gurii factori estetici 1) ? 
Arta și literatura, ori-ce am decide noi, și ur- 

mâză mersul lor nalural, exprimând emoţionalitatea 
nostră, în conformitate cu asociarea tutor factorilor săi, 
pe baza legilor sale proprii,—ear nu, pe baza legilor 
divine, sati morale. 

c) Independenţa artei şi a poesiei. 

Prin națura sa, arta este independentă, şi, nu 
trebue să să supuie de cât legilor estetice, cari i pre- 
scrii de a plăcea, de a încânta, producând emoţii es-. 
tetice. 

Scopul sei esențial nu este instrucțiunea, nică 
moralisarea lumii. Artistul și poetul n'ati a se ames- 
teca,  într'un mod direct în șciinţă şi educaţiune, de 
teamă de a nu fi nebăgaţi în samă. Misiunea lor este 
de a ne recrea de a ne desfăta, făcându-ne puţin să 
mai uităm necazurile, saii neajunsurile lumii acești-a..— 
SE șcie, că nimini nu vrea să ie de a dreptul lecţii 
de religie, de morală, „sai de politică de la artiști, sau 
poeţi. Când cineva, de ex., voeşce a citi morală, sai 
politică s& adresâză la moraliști ; când voeşce a se des- 
făta prin o ficţiune se adreseză la poeţi şi artişti. 

Dacă voesce a petrece nu-mi place de loc să pri- 
mesc lecţii de morală. Așa-i făcut omul! S6 asamă- 
nă cu un copil: când i spui să s€ jâce nu vrea! 

SE pare, că fantasia nu ne încântă de cât când este 
liberă. Numai simțim nici-o plăcere, când .ni să face 
morală pe faţă,-întriin mod direct.—Ori-ce operă pote 

1) Ibid. cavtea III pag. 352,
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să aibă morala sa subîn/âldsă, ascunsă, dar, pe faţă 
nu ne întereseză. 

'Mi aduc aminte a fi audit de la profesorii mei, 
sai a fi citit unde-va, că la Paris st formase dre- 
când, o societate, compusă din persâne forte distincte, 
care “Și propuseseră de a deschide un teatru sub fir- 
ma: „heâtre moral“ şi că, acest teatru chiar s'a des- 
chis. Dar, șcim cu toții, că teatru moral nu există la 
Paris ;—a trebuit să se închidă îndată ce s'a deschis, 
căci nimeni w'a putut să-lă visiteze, nici chiar funda- 
torii sei, nici chiar Gmenii cei mai onești,— de temă, 
fireșce, ca să nu să plictisâscă. — Putem st cerem de 
la Omenii onești tot ce voim: bani sacrificii de tot 
felul, dar, nici de cum nu-i vom pute sili să să plic- 
tisscă. 

Fară îndoială, poetul, sau artistul, ca să nu plic- 
tisescă lumea, este nevoit a nu lua numai de cât ca 
tesă un subject de morală.— Dacă să întilneşce cu mo- 
vala—căci ori-ce lucrare poetică, saii artistică Şi are 
morala sa,—poetul, caşi artistul trebue să evite de-ași 
artta pe fașă intenția sa: de a a propaga morala, căci 
nu vor fi ascultați, sat admir: aţi. 

Aristotele a observat destul de bine, că un eroi 
perfect n'are ce căuta pe șcena teatrală. — Dacă ne 
am încerca să representăm pe șcenă un filosof, cum 
sa încercat Euripide, ne am plictisi, ne-am obosi ;—- 
un asemenea filosof, modest, religios, indiferent de cea 
ce să petrece în giurul lui, ne lasă Teci, cași o câsăto- 
tie, care n'ar fi resultatul iubirii, | 

Arta, trebue să ne mișce, să deștepte în noi ve- 
selia, chiar în mijlocul tristeţii. Boileau a avut drep-
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tate când a dis, că o poemă remâne necitită, dacă e- 
voul seu predică în tot-d&-una pentru a face pe Satan 
să înțălegă de cuvint. 

„Si son Sage hâros, toujours en oraison, 
Merit fait que” mettre enfin Satan ă la raison, 
Hi si Renaud, Avgaut, Tancrede et sa maitresse, 
Neussent de son sujet egayt la tristesset. 

Un alt argument care ne autorisă a nu subordo- 
na arta și poesia moralii este următorul: lecțiile de 
morală ce priimim prin ajutorul artei și cari astădi 
ni sar păr€ bune pot deveni cu timpul pericul6se, sai 
imorale.—Ceea ce ne interesâză astădi în artă, din punc- 
tul de vedere al suggestiunii morale, pote cu timpul 
se ne îngrozască. —-Emoţia estetică atârnă neapărat, 
de credințele și opiniunile omului, care se schimbă ne- 
contenit. Grecii, de ex., au putut să admire operile de 
tragedie grecă : Oedip- Regele, sau trilogia lui Lschil,— 
căci ofereau un spectacol religios și moral, care deş- 
tepta credinţa lor moștenită în puterea fatalităţii, î 
puterea (leilor, —dar astăgi, nu vom put admira, acest 
spectacol, în care regele, impins de puterea deilor, de- 
vine fără voința sa omoritorul tatălui sei, soțul ma- 
mei sale, fratele fiilor sei! 

Dar, ni să va put6 objecta : moralitatea unui po- 
por nu pote servi de crâferiă estetic tuturor popore- 
lor și în tâte timpurile; numai morala actuală, dic- 
tată de sentimentele și credinţele poporului din care 
facem parte, pote servi de mesură emoţionalității n6stre. 

Este adeverat, că moravurile, obiceiurile și cre- 
dinţele poporului din care fac parte artiştii și poeţii 
ai influență asupra producerilor operilor artistice Şi
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asupra aprecierii din punct de vedere moral al ori- 
cărei lucrări. Arta s& întelneşce cu morala ; acesta 
este un lucru ce lam constatat,— este chestiunea in- 
fluenții mediului social, a atmosferii ideilor și opiniu- 
nilur în care trăim. 

Dar, alt-ceva estea judeca o operă din punct de 
vedere al suggestiunii morale, și, alt-ceva din punct de 
vedere estetic.  Judecăţile, cari s& bazeză pe morală, 
varieză de la om, la om, după vârste, educaţie etc. 
SE şcie, de ex., că acei, ce merg des la teatru, nu ju- 
decă opera ce să jâcă după morala ei, ca acei ce merg: 
mai rar; pe de altă parte, femeile judecă spectacolul 
după verstea lor: cele bătrîne asistă la tot felul de. 
spectacole, cele tinere aleg piesele,—ca să nu dicem, 
că nu li se dă voie să citâscă, sai să asiste la ori-ce 
spectacol. — Notez încă, că une-ori judecăm dramele, 
sau tragediele, după profesia nâstră; — ca magistrat. 
vom condemna o operă, —dacă este contrarie unei legi ;. 
ca profesor,—dacă este contrarie educaţiei, sau vre- 
unei reguli de gust; ca filosof, — dacă nu cor&spund 
principielor filosofice. 

Ce devin atunci principiile estetice, cari trebuese 
să fie universale? Cu un asemenea criterii ajungem 
la scepticism în artă și literatură. Pentru a scăpa de: 
scepticism trebue să ne servim de criteriul estetic, ear 
nu, de acel oferit de morală. 

Arta neapărat, Şi are criteriul stu, deosibit de a- 
cel al moralii, —-criterii, determinat de legile sale es- 
tetice, deosibite de acele-a ale moralii.—-Acest criterii 
este plăcerea estetică, din care resultă contemplarea, 
uimirea, uitarea nostră în presenfa frumosului, — plă- 

„cere, deosibită de cea intelectuală, fisică și morală, în
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presența cărora ne dăm samă de neajunsurile lumii 
acești-a, de contracţiile nervilor și a mușchilor, în fi- 
ne, de pornirile nâstre adaptate la un scop, aprecia- 
bil din punct de vedere al fericirii nostre. 

d) Armonisarea tendințelor artei cu morala. 

Dacă am ar&tat, că există între artă și morală 
0 deosibire însemnată, din acesta, nu trebue să con- 
-chidem, că arta este destinată a fi într'o vecinică vrăş- 
mâșie cu morala. — Acestă deosibire probeză numai, 
că arta, să pote emancipa de morală, la un moment 

dat,—de Gre-ce 'și are vi6ţa sa proprie și legile sale, 
deosibite de acele ale moralii, și, că prin urmare, ea 
nu este subordonată moralii. 

Arta căutând a-și urma legile sale estetice, din 
acesta, nu trebue să conchidem, că ea ma se uneşce 
întrun mod natural cu morala. Legile estetice s& ar- 
moniseză, fără șcirea n6stră cu morala; artistul res- 
pectând adeveratele legi estetice va servi causa mo- 
ralii. Arta, cași morala să -ajut; unele pe altele spre 
a face educaţia neamului omenesc. — Desvoltând sen- 
timentul omenirii, iubirea de tot ce ne încungidră,— 
de semenii noștrii etc., arta,-fără a fi tendenţiosă,- 
ajută prin acesta și causa moralii.—Ori-ce artă, des- 
voltată întrun mod firesc, nu pote să nu ne sugereze 
ceva moral. Nimic din ce pâte mișca, într'un mod na- 
taral inima nâstră nu pote fi strein de morală. Există 
0 garanţie morală, un subject de poesie, pretutindi- 
nea unde omul “și opreșce privirea sa și varsă o la- 
crimă de bucurie, sau de întristare. 

Acestă simpatie într'adever, provocată de artă,— 
acest sentiment, care ne face să iubim a ne contem- - 
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pla, a ne admira, să ne interesăm de tot ce în artă. 
oglindeșce din viâţa nâstră sufletâscă, nu pote fi con- 
trarie moralii. 

Dacă arta excită, d.e., pasiunile prin colori, ce ne cap- 
tiveză, ce ne exalteză, acâstă exaltaţie nu este de con- 
demnat. Ce pote fi mai bun pentru om, pentru mulţime: 
de cât acâstă exaltare pentru erois:a, despreţul pentru 
injosire, ura pentru cei rti, iubirea pentru cei amabili 2: 

De sigur, nu este nevoe de a pune arta în ser- 
viciul moralii, pentru ca ideile de morală să străbată 
în artă, să pătrundă operile de artă. Nemie nu va 
exclude din operile imaginaţiei ideile moralii. Ele o- 
cup un loc insemnat în vi6ța, omenescă, și vor fi în 
tot-d6-una subînzelese și chiar de multe-ori vor apare: 
în sentenţe, în gura personajelor, create de poeţi. 

Dar, se va dice: personajile fictive, exprimând 
passiunile, întrun mod violent, ne depăârtâză de regula 
moralii, ne fac şi pe noi să fim pasionați! Acâsta a- 
tirnă de mediul în care trăeșce autorul, de admiraţia. 
publicului, către care să adresâză. Artistul n'are altă 
datorie de cât de a încânta. Dacă arta înflăcăreză. 
sentimentele nâstre, înflăcăreză în acel'aș timp şi re- 
flexiunea, care, la rîndul sei temperâză passiunile- 
nostre făcându-ne să ne cunâșcem mai bine. 

Ceea ce trebue să cerem de la artă și literatură. 
este numai respectul către lector şi spectator ; nu tre- 
bue să-i arătăm omului în artă ceea ce nu voeșce a. 
vede în natură, 'ceea ce evită în vița sa. Nu tre- 
bue să violăm cu intenție morala,—să-i căutăm cear-. 
tă. Dacă voim ca morala să nu să amestece direct în 
artă, nici noi să nu ne amestecăm făţiş în morală. 
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Condiţiile fiice ale artei şi literaturii. 

Imitaţia in artă şi literatură.—Șfiinţa şi ficţiunea 
poetică și artistică. 

1. Formularea probiemii. 

Arta şi literatura nu sânt condiționate numai 
de fantasia artistică şi de atmosfera ideilor contem- 
porane, dar încă și de a/mosfera fisică in care trăeş- 
ce artistul 1). 

Artistul, sai poetul intr'adevăr, trebue să expri- 
me intr'un mod vii ceea ce există in natură, ceea ce 
este natural și real pentru a suggera prin acest mij- 
loc sentimentul pentru natură, asociat cu ideile n6s- 
tre de tot felul, saă pentru a trece adeverurile din 
domeniul şciinţii in acel al sentimentului. 

Ne place in tot-dâ-una ca ficţiunea poetică şi ar- 
tistică să aibă aparența realităţii să coincidă cu cea 
ce este adeverat, natural.—Cu cât acâstă coincidență 
este mai perfectă, cu atât admirarea nâstră pentru 
artist creșce. 

  

1) Vegi mai sus: Cartea III, cap. IV: Legea producerii operilur 
avlislice şi poetice p. 363,
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De căt-va timp mai cu samă ne-am deprins a: 
numai ved€ în artă representându-se lucruri, cazi n'au 
cădut nici-o-dată sub simţiri : centauri, sfinxi, ângeri, 
ceri înaripaţi etc. Nici-o-dată mai mult de cât în 
veacul nostru nu s'a vedut o mai mare silinţă din 
partea scriitorilor și a artiştilor de a satisface acestă 
condiţie a artei. — Scriitorii ne descriu astădi objec- 
tele fisice, cași când nu le-am mai fi vEdut, — fără 

„Să uite cea mai mică nuanfă.——Ni să descriu persona- 
jele, cași când pentru ântâi-ași dată am fi vedut o 
persoană omenescă ; ni s6 descriu veştimentele, mo- 
bilele ca pe niște cariosităţi necunoscute —La teatru 
nu ne mulțumim numai cu decoruri, cari să pro- 
ducă ilusia realităţii ; voim să vedem căminură ade- 
verate, foc adevărat în sobă, voim in fine, ca actorul 
să nu se prefacă că mănîncă la ospățul in care să 
găseșce pe șcenă, dar, să mănînce în realitate și chiar 
cu poftă, | 

Acestă imitație exactă de ceea ce st pote petre- 
ce în realitate, acâsta, exactitate, adesse-ori matematică 
a reproducerii lucrurilor din natură prin ajutorul ar- 
tei este făcută, fireşce, în vederea efectului estetic sen- 
safional, produs din causa priceperii fără osteneală a 
subjectului artistic, sau poetic. 

Artistul întrebuinţeză tâte mijlocele de expresi- 
une: coldrea, mişcarea ete. pentru a ne face să ve- 
dem lucrurile, cum le vedem în vis, pentru a ne face 
să credem, că sfintem în aintea realităţii, ear nu, în 
aintea unei marmore, sau la teatru.-—Ne place de a 
vede in altul puterea de a imita natura. 

Astfel, operile de imaginaţie trebuesc a imita na- 
tura, sati a se apropia de natură.—lImitaţia naturii
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este și ea o condiţie iudispensabilă ce trebue să în- 
şușescă arta și literatura. 

Condiţiile fisice ale artei și literaturii să reduc 
dar, la chestia imitaţiei naturii —după cum condiţiile 
psichologic, să reduc la chestia, fantasiei artistice a in- 
venţiunei 1) și condițiile sociologice la chestia moralii 
și a politicii în artă și poesie?). 

a) Problema realismului şi a idealismului în 
artă şi poesie. 

Dacă problema condiţiilor fisice a artii și litera- 
turii este strîns legată cu aceea a imitaţiei naturii, 
este necessar de a precisa: ce va să dică a imita, 
natura,—pănă la ce punct trebue să imităm natura ? 
—Este 6re destul de a reproduce în artă tot ceea ce 
apare în natură, fără să ținem samă de ceea ce a- 
pare şi în mintea nâstră, fără să ținem samă de spi- 
ritul general al publicului din care facem parte ? 

Pentru ce să reproducem. prin artă lucruri, pe 
cari le vedem mai bine în realitate, —sai să repro- 
ducem, ceea ce ne displace, ceea ce evităm de a veds 
în natură ? | 

Cestiunea acâstă să reduce prin urmare la aces- 
ta : ce trebue să imităm în natură: ori-ce ni s€ pre- 
sentă, saii lucruri, cari ne revelă o idee, sai un sen- 
“timent ? Acesta, de sigur, este chestia : realismului şi 
a idealismului în artă şi poesie. A înțălege chestia i- 
mitaţiei în artă, este a înţălege problema realismului 
şi a idealismului, cave a desbinat pe filosofi chiar din 
timpurele cele mai vechi 5). 

1) Pegi mai sus capul VI din Cartea IIl-ea. 
2: did. cap. VII. 
3)  Vegi mai sus: Cartea I: Imitaţia artistică după Aristotele p. 

61 etc. şi evoluția istorică a idealismului platonician p. 36 etc.  
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Realismul pretinde, că trebue să imităm natura 
copiind'o, reproducând'o fără a schimba nimic, sau, ca 
subjectele artei și ale poesiei să fie suggerate de ob- 
servare și experiență, să fie luate din natura inferidră 
omenescă fisică și socială ), 

Nimeni într'adever, nu pote opri pe artiști de 
a-şi lua subjectele lor din lumea reală şi a exprima 
întrun mod natural, ceea ce s'a întîmplat, sau cum 
a putut să să întâmple, dar, greșala realiștilor con- 
stă în faptul, că ei cred, că numai atunci pot imita 
natura, când vor copia- 0, fără s'o înfrumuseţeze cu 
ideile și cu sentimentele timpului, când subjectele tra- 
tate vor representa partea obscură, mai puțin impor- 
tantă a vieții omeneșci: vicța anormală, sai sălbatică 
cu tipurile sale. 

O asemenea direcţie a realismului nu numai că 
mărgineșce domeniul artei şi opreșce sborul fantasiei, 
dar încă slăbeșce sentimentul frumosului, reducându-l 
numai la deșteptarea instinctelor, a sensaţiilor simple 
și a pasiunilor.— Prin o asemenea tendință punem în 
mișcare numai cea ce este inferior în om, și negligem 
partea cea mai înaltă, cea mai superidră a fiinţii n6s- 
tre: deafia şi intelectul nostru, | 

Inţeleg, ca cineva să caute a imita natura, — 
pentru a satisface mai bine trebuințele estetice ale 
naturii nstre,—pentru a ușura jocul armonic al fa- 
cultăților nostre,—dar, nu pot pricepe realismul, când 
nu ţine samă de natura reală a omului. Nu imităm 
natura, când exprimăm în artă și literatură lucruri, 

  

1) Vegi mai sus: Cariea II, VI. Arta naturalistă — Romanul na- tur alist ezperimental. 

27.
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cari nu deșteptă nici-o ideie, nici un sentiment,— ca- 
ri mișcă numai partea inferidră a naturii nâstre. I- 
mitâm cu adevărat natura, când objectul artistic, re- 
produs pune în joc tote facultățele nâstre satisfăcân- 
du-le pe tote în urma emoţionalităţii. 

Nu este, gândesc, un motiv serios, pentru ten- 
dența realistă a artei, de a alege din natură și din 
societate subjecte, cari gY se adreseză numai părţii in- 
feriore a naturii nostre. Pentru-ce n'ar fi natural ca 
subjectele nostre să puiă, în mișcare întrâga activitate 
sufletescă ?  Pentru-ce nu ne-am sili în acelaș timp 
să mulțumim şi idealul nostru, pe câtă vreme pe ca- 
lea naturalistă putem prin opere de imaginaţie deş- 
tepta și idei şi sentimente ? 

Realismul trebue să realiseze un progres, să fa- 
că să să destepte tote elementele, ce alcătuesc senti- 
„mentul estetic, ear nu, să ne întorcă înapui în starea, 
preistorică a omenirii, când arta în inconşciența sa 
era numai un joc al sensaţiilor mușculare !). 

De sigur, o operă de imaginaţie nu trebue să ne 
placă numai prin efectul sensațional al realităţii. Ea 
trebue, să ne suggereze și sentemente.— Artistul și po- 
etul reproducând şi descriind ceva din natură, trebue 
să aibă grijă.a satisface cu desăvirșire pe spectator și 
lector, facându-i, să subînfeltgă ceva ascuns 2), sugge- 
rându-le în fine, 6re-cari idei, corespundătâre cu ori- 
cari sentimente. 

Arta trebue să fie realistă numai cu scop de a 
exprima mai bine sentimentele nostre. Objectele, de 
ex., zugrăvite de pictori, cari n'ar deștepta, saii 

1) Vedgi mai sus: Arta preistorică p. 196, 
2)  Vedi mai depavte: Expresiunea în artă şi literatură.
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provoca în noi sentimente, nu pot captiva spiritul 

nostru. -'Trebue, de sigur, în pictură, cași în ori ce 

artă, să fie ceva, care, deşi nu este într'un mod for- 

mal exprimat, să ne captiveze,—căci ceea ce este pre- 

ţios în artă nu este numai ceea ce ni să arată, ceea 

ce ni s& spune, dar şi aceea ce să subinfălege. 

Șcii forte bine, că mulţi artiști susțin că pic- 

tura are dreptul de a representa numai realitatea fă- 

ră a adauge nimic,—-că, este destul ca artistul să,i- 

miteze prin forme şi colori natura, —de 6re-ce imi- 

tația cu iscusință a lucrurilor și ființelor ne place;— 

un lucru, care nu ne place să/lă vedem în natură, ne 

place să'li vedem pe pândă. SE pretinde de asemenea, 

câ în pictură subjectul n'are nici-o importanță, fiind 

că un tablou nu este o carte de literatură. Dar, dacă 

ținem samă de psichologia estetică, vom înţălege de 

îndată, că un tabloi, care nu deștâptă în noi nici-o. 

cugetare, nici-un sentiment, este o operă care nu ne 

farmecă. Ochii noştrii pot să fiiă opriţi asupra unui 

tablou din causa exactității technice, dar, dacă acest 

tabloi nu vorbeșce și înţeligenții n6stre,—nu ne spune 

nimic,—întârcem de îndată privirea n6stră de la tablou, 

căci ceea ce fixeză privirea nâstră este spiritul nostru. 

Pentru a ne convinge despre acesta n'avem de 

cât a ne aminti de ceea ce să petrece în noi, în mo- 

mentul, când întrând într'o sală unde sânt expu- 

se tablouri, nu găsim nici unul asupra cărui-a să 

fixăm atenținnea n6stră; plimbând ochii noştrii din 

tabloi, în tablou, în nerăbdarea nâstră de a găsi vre 

unul, care să deștepte vre-un sentiment, vre-o idee, 

cădem de ostenelă și remânem cu totul nemulțumiți,
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fiind că n'am întîlnit nici-un tabloi, în care să zărim 
pornirea secretă a artistului, fiind-că sub formele vi- 
sibile n'am descoperit ceva invisibil, pe care să-lu gus- 
tăm.—Dacă, de ex., avem in aintea nâstră tablouri ca- 
ri ar representa cămpii, păduri, ape etc,—ori cât de 
bine ar fi executate, din punct de vedere technic, — 
nu simțim, în faţa lor de cât o plăcere slabă, vul- 
gară, ori de câte-ori cîmpiile, pădurile ete. nu ne-ar 
sugera o ideie, ce ne ar deștepta, la rîndul ei, un 
sentiment. 

Care va fi acea idee, acel sentiment ascuns ?— 
Acesta-i treba artistului secretul s&u. — E] are a ne. 

înfățișea simţirea sa față cu natura și cu societatea 
în care trăeșce.—lIntr'un tabloii va pute să ne facă să 
simțim forța creatrice a naturii, să visăm, caşi pante- 
iștii idealişti, să simțim cași Lucreţii ; într'altul va 
pute să ne facă a simţi melancolia lucrurilor peritd- 
re, sai vieța pacinică a locuitorilor şi lucrurilor de 
la țară, și așa mai departe. Este destul ca auto- 
rul să ne facă a ved6 tabloul naturii, sai ceva din 
acest suflet, pe care Virgiliu "li vedea pretutindi- 
nea în univers: spiritus intus alt, ori ceva din su- 
fletul artistului. Prin ajutorul colorilor va pute să ne 
facă să vedem, sau să audim murmurul apelor și în 
fine, tot ce ne va put€ exprima, tot ce va pute sug- 
gera. —Intr'un arbore cu frunzele întârse va pute să 
ne facă să simțim împresia vintului; pe de altă parte, 
câmpia luminată de sârele,- care apare dimineţa in 
timpul verii, pote să ne facă să audim păserile cum 
cântă, să le vedem cum sbâră din copac, în copac, 
şi din crângă, în crângă.
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b) Technica și expresiunea literară şi artistică. 

SE admite într'un mod general de naturaliști, că 
valorea artistică depinde de exactitatea technicei, de 
îmitația credincisă a naturii, care singură pâte să 
suggereze sentimente, potrivit cu starea psichologică 
a spectatorului. Fie-care priveşce o operă de artă 
prin prisma ideilor sale; artistul prin urmare, nu 
pote suggera prin operile sale ideile și sentimentele 
sale. — Nu există o lege de a seduce prin ideile ar- 
tistului, dar prin lucrarea sa technică. Un tablou să 
aprecieză după exactitatea imitafei, care ne face să 

luăm aparența drept realitate. 

Pentru verificarea acestui criterii de apreciare să 
pote da ca exemplu un tabloii suedez, premiat la expo- 

siția din Paris,—tabloii, ce nu representă alt ceva de 

cât o casă cu o ferâstră deschisă, prin care străbă- 

tând razele s6relui lasă să să vadă într'o odaie po- 

delele curate, spălate, mobilele aședate în ordine, în 

fine, diferitele ustensile,—instrumente, trebuitore pen- 

tru exercitarea profesiunii locuitorului casii, care nu 

s& vede în casă,—care era absent. Un asemenea ta- 

bloi este în tocmai ca o fotografie a unei case din Sue- 

dia, observată intr'o di frumâsă de vară, și cu tote 

acestea, a fost admirat numai pentru exactitatea jmi- 
taţii. | 

Nu cred cu t6te acestea, că exactitatea te:hni- 

că este criteriul” absolui al judecății estetice. Criticii 

artei, însărcinați a hotări premii, nu pot, după păre- 

rea mea, să ăibă in vedere numai meritele techince 

ale artiștilor, numai puterea de a imita lucrurile na-
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turii, dar și farmecul, produs de pornirea ascunsă a 

lor. O operă de artă nu pote să ne emoţioneze intr” 

un mod complect numai prin sensaţiile, ce ea ne sug- 

gereză. Frumosul resultă din asociarea tuturor fac- 

torilor estetici, și în urma satisfacerii tuturor facul- 

tăților, ce pun în joc emoţionalitatea nâstră. 

Din faptul că o operă de artă s& adreseză mai 

ântâi simțurilor nu putem conchide, că numai de mul- 

țumirea simțurilor atirnă ermofia estetică; sensaţiile 

suggerate de artă trebue să mulțumâscă și spiritul 

prin asociarea lor cu ideile nâstre, relative la viţa 
nâstră afectivă, sentimentală. — Acestă mulţumire a. 
spiritului, manifestată prin uitarea sa înaintea objec- 
tului de artă depinde neapărat, de alegerea subjectu- 
lui şi de sentimentele, ce artistul voeşce a suggera. 

Ori-ce sar dice, în ori-ce operă de artă, autorul 
nu voeșce a ne arâta ceea ce technica înfățişeză, dar 
ceea ce lasă a se subințelege. — Chiar în exem- 
plul, ce am dat cu tabloul suedez, nu cred, că acest 
object de artă a fost admirat şi premiat numai din 
causa, reproducerii exacte a unei case din Suedia, obser- 
vată într'o di frumâsă de vară. — Cine- și dă sama, 
de poesia nordului Europei aprecieză altfei tabloul ! 
In ţările reci, o ferâstră: deschisă, o rază solară sânt 
lucruri rari, ce merită a fi celebrate de poeţi și pic- 
tori; aceste note caracteristice exprim mulţumirea 
n6stră, sentimentul nostru pentru natură ; pe de altă 
parte, curăţenia podelelor spălate, ce să văd în tablou 
de pe ferâstra, luminată de razele s6relui suggereză 
traiul bun și semnul virtuţii domestice, căci acestă cu- 
răţenie suride nu numai ochilor, dar și sufletului ; în
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fine, mobilile, ce s€ v&d aședate în bună orînduială, ne 

dai o idee de obiceiul gospodinii ;-—orînduiala casii este 

fala stăpânului casii şi ondrea gospodinii. 

Acum, dacă artele plastice, cari at dreptul și da- 

toria de a ne ocupa ochii prin forme și culori, sânt 

obligate de a recreea spiritul nostru, cu atât mai mult 

cuvânt, literatura nu trebue să perdă din vedere a- 

“câstă necesitate,—de 6re-ce ea trebue să încânte mai 

mult spiritul. De sigur, prin stilul nostru literar, 

nu ne propunem numai a descrie prin cuvinte teea ce 

am observat 1). Singura fotografie literară cu descrip- 

țiile sale nesfirșite este contrarie gustului nostru es- 

„tetic.—-Bucata literară cea mai simplă și cea mai e€- 

lementară trebue să-i aibă fineţea sa, sd lese a se 

sulînfelege cea ce este cunoscut de tâtă lumea,—căci, 

ceea ce ne încântă este tocmai gândirea acesta as- 

cunsă u autorului, de a nu spune lucruri de prisos, 

sati lucruri, ce nu voim a le andi,—cari să pot sub- 

înțelege. | 

Aceste artificii, cari ne revelă puterea spiritului 

autorului, ai fost în tot-d&-una întrebuințate de lite- 

rați.——Ce este întradevăr, o metaforă de cât imaginea 

unui object, care ne facesă gândim la altul? Ce este 

o fabulă, un apolog, o alegorie, de cât nișce forme li- 

terare, cari întrun mod indirect ne intereseză spre 

a găsi ceea ce este adevărat în privința sentimentelor 

nostre estetice ? Ce este un simbol de cât o enigmă, — 

câte-o-dată forte complicată,—de care architectura și 

sculptura s& servesc?-- În cele din urmă, câte forme 

de stil nu ascunde spiritul autorului ? 

1) Vegi mai departe: Cap. X.3.



Prin alusiune indicăm din depărtare un lucr u, pe 
cate nu voim a-l arcta de aprpe. 

Prin ironie facem să sg înțăl6gă ceea ce nu este 
admis de gândirea altui-a. 

Prin iperbolă spunem mai mult de cât trebue 
pentru a se înţelege cea ce voim să spunem, — pen- 
tru a se înțelege puţin. 

In fine, suspensiuneu momentană şi veticenfa sânt 
alte procedări, de cari să servesc autorii pentru a face 
să se dorâscă o idee, —pentru a deştepta curiositatea 
și a provoca atenţiunea. 

De sigur, aceste forme literare, cari exprim deli- . 
catefea spiritului autorilor, nu sânt nișce invenţiuni 
ale Retoricii ;— Retorica n'a făcut de cât a-le desco- 
peri în literatură. Le întilnim pretutindinea în serii- 
tori, la Greci, cași la poeţii cei mari moder ni, cari șciu, 
ce trebue să spuiă și ce să facă a se subînțălege, — 
căci, în operile cele mari poetice, ceea ce s& spune, 
ceea ce st vede este nimic în comparaţie cu ceea ce 
să subînfelege, și, ceea ce ne place este mai mult ceea 
ce să subinfălege, SE pare, că arta de a scrie nu este 
de cât arta de a suggera prin idei mai multe senti- 
mente de cât exprimă întrun mod sensibil. 

Când Molere în Femmes savantes face pe Phila- 
mente să dică asupra unui cuvint a lui 'Trisson: 
„Mais jentends lâ-dessous un million de mois“, şi, când 
Belisse adauge: „71 est erai qu'il dit plus de choses 
qu'il est gros.. il vaut tout une pice,“ autorul a voit 
să nu s€ spuiă femeilor (ridicole, — savante), că ele 
sânt ridicole, fiind-că s& cred pr învăţate, — fiind-că 
să admiră pr& mult. Autorul a evitat prin acâsta nu 
numai o impoliteţă, dar încă n'a voit să de6 pe față 
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pornirea sa, scopul seii,—ca să nu icem tesa sa mo- 

rală, care, după cum șcim, când nu este subinţălesă 

nu produce nic-un efect estetic. 

2. Tendinţa artei şi a literaturii în privinţa imi- 
taţiei exacte. 

Proba cea mai evidentă, că imitația eractd a na- 

turii nu pote fi scopul literaturii, sai al artei ne este 

dată de fendinfa generală a. acestor manifestări a vi- 

eţii sufleteșci. 

| Literatura intr'adever, cași arta, nu voeșce a ex- 

prima cu exactitate 'realitatea de cât numai pe cât 

este nevoie ca să suggereze sentimentele pe cari vo- 

eșce a le împărtăşi altora. Şi, pentru a împărtăşi a- 

câstă simţire socialisând'o, autorul neaperat, trebue să- 

"Şi de& sama de momentele psichologice ale lectorilor, 

sail ale spectatorilor, de delicateţea în fine, a spiritu- 

lui lor. Nu putem, de ex., să spunem în comedie tot 

felul de lucruri triviale, sat banale, cari pot a se 

subînțălege din acţiunea comică.— Admirăm înti'ade- 

văr, comedia: Amphitryon a ini Moliere, pentru-că 

de la începutul pănă la sfîrșitul poesiei, autorul nu 

s& serveșce de termeni vulgari, comuni,—lăsând a se 

subințălege conversaţia ordinară, conversaţia comună, 

a omenilor de rînd. 

Literaţii înţeleg, că expresiunea alesă, măestrită, 

face mai mult efect de cât aceea lăbărţată, incorectă, 

vulgară.—ȘE€ şeie, că mai toţi autorii dramatici (ger- 

mani, francesi, englezi etc.) nu numai că nu voesc a 

face ca personajele lor să vorbescă ca fî6tă lumea, dar 

încă “i fac să vorbâscă în versuri: cu 7îfn, cu md- 

sură.——Acestă depărtare a autorilor dramatici de con-
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Versația ordinară în loc de a micşora efectul estetic 
li măreșce, 

Experienţa asupra acestui punct s'a făcut cu una 
din operile lui Goefhe: cu Ifighenia sa, care a fost 
scrisă mai ântâi în prosă şi după aceea, în versuri. 
Sa vedut întradevăr, că acâstă scriere este frumâsă 
în prosă, dar este mult mai frumâsă în versuri. — 
Taine, care pune mare preţ pe influența mediului fi- 
sic și social, nu pâte cu tâte acestea, să se abţie, — 
făcând comparaţie între aceste doue forme ale Ifighe- 
nici lui Goethe,—de a nu arăta deosibirea din punct 
de vedere estetic. 

„lei (in Ifighenia în versuri), Qice el, visiblement, 
cest lalteration du langage ordinaire, c'est Pintro- 
duction du rythme et du mâtre qui communique 
Poeuvre son accent incomparable, cette sublimite se- 
veine, ce large chant tragique et soutenu, au 3on du- 

- quel esprit s'el&ve au dessus des vulgaritâs de la vie 
ordinaire, et voit reparaiâtre devant ses yeux les heros 
des anciens jours, la race oublite des âmes primiti- 
ves, et parmi elles, la vi&rge auguste, interprete de 
dieux, gardienne des lois, bienfaitrice des hommes en 
qui toutes les bontâs et toutes les noblesses de la na- 
ture humaine se concentrent pour glorifier notre es- 
pâce et ponr relever notre coeur." 

Dar, nu numai Goethe a observat, că piesele în 
versuri fac mai mult efect de cât cele în prosă, dar 
și vealiştii.— D-na Ackerman este scriitore realistă, na- 
tuvalistă, și cu tote. acestea, voeșce mai bine a-și ex- 
prima simțirile sale în versuri 1) de cât în prosă; nu 
Vrea prin urmare, să imiteze limbajul ordinar. 

  

1) - Poesies philosophigques.
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In fine, pentru a lua un ultim exemplu, prin 

care să ne convingem, că imitaţia exactă nu ne place 

în artă, n'avem de cât a cugeta, că stenografia pro- 

ceselor de la Curtea cu.jurați,—cari sânt adevăratele: 

subjecte de drame și tragedii.—nu pote înlocui aceste 

forme literare, deși reproduce, într'un mod -credincios,. 

cuvintele și faptele întîmplate. Preferim să mergem la. 

teatru de cât la Curtea cu jurați. 

In alt domenii al artei aceași observare putem 

face.— In sculptură nu trebue, să imităm întrun mod 

absolut natura, fiind-că . întrun mod mecanic putem 

mai bine imita, de cât prin acestă artă. —— In loc de: 

a sculpta, am pute mai bine să reproducem după ti- 

parul lucrului, luat după modelul real (moulage),- să 
turnăm statuele ; dar se scie, că o statue lucrată are- 

mai multă val6re de cât una turnată. 

Fotografia, de asemenea, nu pâte înlocui pictura, 

ca se nu dlicem, că nu putem nici compara aceste dou 

forme de expresiune a realităţii. — Fotografia într'a- 

devăr, deși pote reproduce într'un mod exact un lucru, 

sai o ființă, cu tote acestea, ea nu are proprietatea. 

de a ne interesa așa de mult. Figura, de ex., a unui 

individ, reprodusă pe placa fotografului, nu representă. 

de cât starea momentană a acelui individ, nică de cum. 

persona reală: caracterul sei individual, — așa cum 

este el în tot-dâ-una. S5 șcie, că pictorul, care 'și ar: 

da ostensla a reproduce ca o fotografie cele mai mici. 

amânunțimi ale unei fisionomii,—cele mai mici încre- 

țituri ale feţii, — nu va produce un efect simţitor a- 

supra, nostră, dacă nu şcie a ne înfăţişea caracterul 

sei glumeţ, serios, inteligent etc, ce nu să pâte tra- 

duce de cât în urma unui studii minuţios.
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Asttel, dacă prin stilul nostru literar trebue să 
«exprimăm realitatea : ceea ce am vEdut și audit, din 
„acâsta, nu trebue să conchidem, că forma literară tre- 
bue să exprime numai lucrurile materiale, pe cari le 
«cunșcem în destul, în fine, acţiunile, pasiunile nostre, 
În nișce termeni cu totul vulgari. 

Pe de altă parte, dacă ştiinţa desemnului, a com- 
binării culorilor. pentru a reproduce întrun mod exact 
ceea ce există în natură, este o condiție indispensabilă 
pentru pictură, sau sculptură, din acâsta earăși, nu 
tfebue să conchidem, că tot meșteșugul artei s& reduce 
la reproducerea exactă a lucrurilor din natură. In îi-.. 
nerereţe, artistul, trebue să să exercite a imita lucru- 
rile din natură avându-le necontenit sub ochii săi pen- 
tru a nu pune nimic de la sine, dar, ajuns la matu- 
ritate trebue să st silâscă a exprima sentimentul seu, 
deșteptând în noi ceva, care s€& puiiă în mișcare în- 
trâga nostră activitate sufletescă. 

3. Proporția imitaţiei în artă şi literatură. 

Din cele ce am stabilit pănă acum, trebue dre 
să dicem: că o operă ar tistică, sau literară este cu 
atât mai bună, cu cât lasă a se subințălege ceea ce 
vVoeşce a exprima autorul ? | 

A admite afirmativa, ar fia exagera.—Prin teo- 
Tia acâst'a a delicatejii artei n'am inţăles ca artiştii 
să ascundă pe cât pot în expresiunea lor ceea ce Vo- 
esc a spune. Ar fi a sili pre mult spiritele să ghicâs- 
«că,—a cădâ în defectele artei şi literaturii vechi clasice. 

Pentru-ce am pune, de ex., pe șcenă,—ca Eschil, 
sau ca Eu ipide, ori Ar istofane, ——personaje importante,
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cari nu vorbesc, lăsându-ne astfel a ghici sentimentul. 

eroului mut ? Pentru ce, in cele din urmă, am face, 

ca pictorul Timante, care acopere cu un voal figura 

lui Agamemnon, cpprins de durerea sa părintescă 1) 2. 

Gândesc, că opera artistică şi literară cea mai 

bună este aceea, care nu să depărteză de natură, — 

fără ca prin acâsta să fie o copie exactă a realităţii.—— 

De aci chestiunea: până la ce punct să imităm natura 

sai mai bine : ce trebue să imităm ? 

Fără a intra în alte amănunţimi, gândesc, că ceea 

ce trebue să imităm sânt raporturile și proporțiile ele- 

mentelor din cari s€ compune objectul, ce voim a re- 

produce.—Să ne închipuim, că ne aflăm înaintea unui. 

model vii, înaintea unui barbat, sait a unei femei, 

pe care voim a-i reproduce, și că, pentru acestă opera- 

țiune n'avem cu noi de cât un plumb și o hârtie de 

câte-va centimetre. De sigur, nimini nu pâte să ne 

pretindă a reproduce figurile în mărimea lor naturală ;. 

hârtia n6stră nu pâte să-le coprindă ;— de asemenea, 

nu putem reproduce culorile naturale ale feţelor, fi- 

ind-că n'avem la disposiţie nâstră de cât culârea nâgră 

și albă. Cea ce ni să va cere va fi numai raporturile, 

Şi mai cu seamă proporțiile de mărime, — formele, sai. 

raporturile de posițiune, — cu un cuvânt, totalitatea 

raporturilor, sai a legăturilor dintre părțile ce com- 

pun figurile. Așa dar, nu ni s€ cere a reproduce a- 

patenţa corporală, dar logica corpului. 

De asemenea,— dacă ni st cese de a descrie un: 

1) Zimante, după cum scim (p. 284), voia să ascundii durerea— 
dar, prin acesta, nu 0 ascundea cu totul, nici mo exprima întrun mod. 
clar.
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caracter, care luptă cu Gre-cari împrejurări, după con- 
dițiile sale sociale,— trebue neaperat, să ţinem samă 
de notele, ce am adunat,—de cele ce am vEdut şi au- 
dit, — fără, să avem nevoe.de a reproduce tâte cu- 
vintele, tote gesturile și acţiunile personajiului. —Ceea 
ce ni să cere este de a arta proporţiile, legăturile, 
raporturile : „mai ântâi, de a păsta cu exactitate pro- 
porția acţiunilor personajiului, adecă de a face să pre- 
«domine în expunerea nâstră acțiunile ambiţi6se,—dacă 

„este ambitios, acţiunile sgârceniei, — dacă esta soîr- 
cit, acțiunile violente, —dacă este violent ; în urmă, 
de a observa legătura reciprocă a acelor'aşși acţiuni, 
adecă de a provoca o replică prin alta, de a motiva 
o hotărite, un sentiment, o ideie prin 0 resoluţie, un 
sentiment și o idee anteridră, și, afară de acestea, de 
a ave în vedere situaţia actuală a personajiului 1). 

„ "Trebue să adaug încă, că adesse-ori în interesul 
expresiunii artistice a ideii nâstre urmâză să modifi- 
căm proporţiile mărimilor și ale raporturilor dintre ele- 
mentele materiale ale lucrurilor. Și, acestă modificare 
trebue făcută une-ori şi în vederea simetriei perfecte 
a combinărilor elementelor din cari să compune lucrul, 
ce voim a-li representa în artă. 

In natură întwadever, nu observăm în tot-d&-una 
0 simetrie perfectă. 'Totul varitză în natură.  Nici-o 
figură omenâscă nu este reprodusă îptr'un mod exact,--— 
nu este o repetiție identică. Artistul dar, trebue să 
modifice proporţiile şi raporturile modelului viu, ce-l 
are înainte, căci nicăeri în natură nu putem găsi o 
persână perfect alcătuită,—-perfect frumosă. 

  

1) "Paine. Phit. de Part.
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Rafael 1) ne povesteşce, lucrând la Galateea sa, 
că tipurile sale nu le-a aflat în natură; că, modeiu- 
rire, cari le avea în aintea sa, li ajuta forte puţin, în- 
tru-cât a fost nevoit a schimba proporţiile modeluri- 
lor,—a alege din memoria sa ceea ce a întîlnit mai 
frumos în natură, 

Michel” "Adige (1474—1564), un alt artist al Ita- 
liei, a schimbat de asemenea proporţiile și raporturile 
dintre elementele, ce alcătuesc operile imaginaţiei sale. — 

Navem de cât a ne aminti de statua de marmoră, 

lucrată de el şi aședată pe mormântul lui Medicis la 
Florenţa, representând n6ptea ... Nici-o virgină, nici-o 
femeie din lume nu există astădi, nici n'a existat în 
secolul al XVI, ca acâstă femeiă colosală, culcată și 
desperată, care pare, că dârme şi une-ori, că s& deş- 
teptă! 

Rubens (1511—1646), marele pictor flamand, mo- 
difică și mai mult de cât M. Ange proporțiile, pentru 

ca să ne facă să simţim caracterul esențial al objec- 

tului, al ideii, ce voeșce a exprima. Ori-cine ar obser- 

va tabloul săi principal: Kermesse (museul de la Lou- 

vre), ce representă veselia poporului flamand, după în- 

spăimântătârele vesbele de religiune, nu va put să 

nu declare, că nică-eri n'a putut afla asemenea sărbă- 

t6re populară de cât în mintea sa. 

Nu uit a spune încă, că în Architectură şi mu- 

sică împrumutăm forte puţin de la natură,-—lucru, care 
a făcut pe mulţi să dică, că aceste arte nu sfint imi- 
tative.— Aceste arte întw'adever, ii de la natură nu- 

1) Pictor italian (1483—1520), autorul tablourilor admirabile şi de 
pictură a Yresco de la Vatican.
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ai materialul, ear nu și modelul, bazat pe mesură, 
pe calcul, pe armonisarea matematică a elementelor, 
din cari s& compune un edificiă, pe armonisarea în 
fine, matematică a sunetelor, —când 'i vorba de musică, 

Este vorba aici de raporturile matematice, pe 
cari artistul le modifică și le combină în vederea uni- 
tății şi a armoniei, în vederea în fine, a planului şi a 
ideii sale.  Architectul, concepând un stil architectu- 
val, simplu, sai elegant: grecesc, roman, sai gotic, 
combină proporţiile dimensiile, formele, posiţiile, cu un 
cuvint, raporturile materialului stu, cu scop de a ma- 
nifesta caracterul conceput. 

Musicantul, pe de altă parte, combină matemati- 
ceșce sunetele pentru a exprima cu exactitate emoțiile 
sufletului nostru : bucuria, întristarea, mânia indigna- 
rea etc. Totul atîrnă de la caracterul de compunere 
al musicii,—dacă este expresivă, ca aceea a lui Gluck 
și a Germanilor, sau (de canto), ca aceea a lui Rossini 

_şi a Italienilor. 

  <A — 36 
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IX 

Despre scopul și efectul literaturii și al artei, 
SU, 

1. Legea generală estetică şi cele doue doctrine: „arta 
pentru artâ“ şi „arta utilă.“ 

Terminând studiul condiţiilor de formare şi des- 
voltare a literaturii și a artii este locul aici de a veds, 
ce conclusii tragem din aceste studii în privinţa proble- 
mii: Scopul și efectul literaturii şi a artei.— Putem 6re 
dice împreună cu James Sully și alţii, că arta n'are 
alt scop de cât de a ne emoționa, de a realisa jocul 
armonic al facultăţilor nostre, sau să dicem împreună 
cu Guyau, Prudhon şi alţii, că arta, representând ten- 
dinţa seri6să a vieţii, serveșce vieții nâstre pentru a 
ne face mai buni, —ajutând prin acâsta religia, mora- 
la și politica ? 

Există, după cum vedem, dou€ doctrine, relative 
la acestă problemă: doctrina „artei pentru artă“ şi 
doctrina „artei utile“. 

Dintre aceste doctrine, cea dântâi (arta pentru 
artă) pare a fi o inducţie mai exactă a cercetărilor 
nostre.—Arta nefiind interesată, cași frumosul, — ne- 
putând servi vieţii, 'și are scopul în sine,—este o fi- 

28
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nalitate fără scop,——un mijloc de a ne emofiona pe toți 
(întrun mod general) şi fără concept 1). 

Artistul, după acâstă doctrină, lucreză în confor- 
mitate cu legea naturală estetică; el nu ascultă de 
cât de pornirile sale artistice, inconșciente pentru a-și 
cheltui în afară prin producerile sale prisosul forţe- 
lor sale, realisând astfel, prin descărcarea forţelor 
sale, armonisarea facultăţilor în el și în alții. 

Scopul artei este efectul stă, care. este enroționa- 
litatea neinteresală a geniurilor, suggerată altora. Ar- 
tistul mișcat, face și pe alţii, prin mijlocele sale de 
suggestiune estetică, să fie mișcaţi,—să simță în acelâş. 
mod: să ridă sai să plângă, să compătimâscă, sau să 
iubâscă etc.—In pornirea sa de a-și exprima în afară 
emoţionalitatea sa, artistul nuși dă samă de starea 
sa, nici de mijlâcele de inoptisare prin cari se uneș- 
ce cualții înti”o simţire.— Entusiasmat de artă, lucrâză 
fară alt scop de cât acela de a se ușura prin artă 
de forța disponibilă îngrămădită, care tinde a priimi 
o nouă formă (în artă?) 

Arta prin urmare, nu pote fi un mijloc de vea- 
lisarea folâselor nâstre. Geniurile nu gândesc, făcând 
artă, nică la folâsele lor, nici la ale altora. Arta nu 
este tendențidsă, das neintevesată, cași frumosul 3) și nu 
pote fi pusă nici în serviciul satisfacerii trebuinţelor 
nostre, nici în serviciul moralii, sau al politicii.— Ea 
pote să ne influențeze din punctul de vedere moral, 
religios, sai politic ; tendinţele waturale ale sale 

  

1) Acestă doctrină să potriveşce şi cu spiritul general al Esteticii * 
lui Kant, admirat de Spencer. 

2) Acestă doctrină împlicii în sine teoria împersonalității în artă, 
3) Vedi mai sus p. 480,  
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pot a se armonisa cu pornirile nostre în vederea con- 
servării nostre și a societăţii din care facem parte, 
dar din acâsta, nu putem conchide, că arta este pusă 
în serviciul nostru. 

Arta 'și are legile sale, deosibite de acele-a ale 
moralii și ale societăţii 1). Dacă se întâmpiă, ca arta 
să servescă causa moralii și a politicii; coincidând, 
după cum coincide ficțiunea cu realitatea, din acesta, 
nu putem induce că, arta este fendenfidsă, că, scopul săi 
este utilitatea. Utilul, nu este frumosul 2). 'Tendinţele 
artei sânt determinate de legile estetice, deosibite de 
legile fisice, morale și politice. 

Dar, doctrina artei pentru artă nu lămareșce în 
destul chestia, întru cât ţine samă, cași kantiștii nu- 
mai de condițiile psichologice ale artei, fără a avâ în 
vedere şi condițiile sociologice și fisice. S6 șcie, că for- 
mele artei sânt determinate de caracterul moștenit și 
modificat de educaţiune 3); emofiunea estetică, transmi- 
să de artist, ce se consideră ca: scopul artei și al poe- 
iei, nu depinde prin urmare, numai de fantasia ge- 
hiurilor, dar și de fantasia societăţii, de atmosfera de 
dei și de sentimente a ţării în care trăiesc (geniurile). 
ste o greșeală de a crede, că forma. prin care. artis- 
ul, sau poetul comunică emoţionalitatea sa este a7bi- 
rară. Arta, ca an fenomen al evoluției este supusă legii 
redității şi a adaptării la medii. Emoţionalitatea ar- 
istică, trebue prin urmare, exprimată în condițiile vie- 
ii nostre: faţă cu natura și cu societatea din care fa- 

1) Ibidem pag. 404, 
2) Vedi pag. 343. 
3) 1bid. p.372,
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cem parte. Artistul ca să-și ajungă scopul sei trebue 
să producă opere, cari exprim simţirea generală, comu- 

nă a societăţii din timpul sei, împăcând şi armonisând 

facultățile nâstre, — starea sufletâscă, determinată de 

atmosfera fisică şi socială. 

Astfel, scopul artei nu pâte fi emofiunea înteresa- 
tă, ordinară, nici emofiunea necondiționată, care nu ţine 
samă de nici-o lege. Aceste done soluţii nu pot fi 
adeveratele inducţii ale Esteticii evoluționiste, 

Ne-apărat, între cele doue doctrine estetice con- 

tradictorii : „arta pentru artă“ și „arta utilă“,—ce ni 

s& recomandă, ca o desvoltare, sati ca o aplicare a Es- 

teticei evoluţioniște,- -există, după”irerea mea, un loc 
pentra o a0ud doctrină: „arta, supusă legii generale 

estetice 1), , 
Dupit acestă nouă doctrină, scopul artei: este de 

ne emofionă, în conformitate cu legea generală artistică, — 

care este aceea a evoluţiei, aplicată la artă, ce im- 

plică în sine hereditatea, adaptarea la medii, in fine 
finalitatea: uitarea de sine, în aintea unei lumi, create 
de artă, ca manifestarea unei vieţi superidre, născută 
din prisosul forţelor n6stre vitale. 

2. Emoţia estetică. 

a) Caracterisarea şi efectul emoţiei estetice. 

Ce este emoția estetică ? 

Fără a intra în alte amănunţimi, gândesc, că e- 
mojia estetică este o mișcare vie a sensibilităţii nostre 2), 

1) Vedi mai sus: cartea III, cap. IV. p. 369. 
2) A vide studiul special al D-lui Souriau: „Esthetique du mou- 

vement, op. citat.    
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care schimbă starea nâstră obicinuită, reală într'o stare 
de uimire, de contemplare, de extas, asemănătâre cu 
starea de vis, de npevrosă şi somnambulism. 

In acâstă stare de emoție să opreșce succesiunea 
regulată a ideilor nâstre obicinuite pentru a se înJo- 
cui cu o asociație de idei nous, provocată de objec- 
tul de artă. 

Nota caracteristică a emofiei estetice este eralfa- 
rea cerebrală 1),— mișcarea vie a activităţii cerebrale,— 
care măreșce întrun mod considerabil întrega acti- 
vitate. * 

Acestă mișcare vie a activității nostre, oprind 
cursul obicinuit al activităţii nostre, ne separă cu to- 
tul de lumea acesta, ne desinteresâză de tot ce s& 
petrece în giuruleostru. In emoția nâstră nu ne mai 
dăm samă de lumea de care ne ciocnim ;. satisfăcuți 
de ceea ce vedem, sai audim remânem uimiţi, încre- 
meniți fără să mai putem face vre-o mișcat. Simţim 
durere, sai intristare, dar nu facem nici-o mișcare, 
căci ne aflăm în aintea unor imagini, ce nu pot a_——- 
pune în pericol ființa nâstră, sau a o favorisa. 

Acestă stare produsă de efectul artei este nea- 
perat, excepțională şi este recunoscută ca atare chiar 
le spiritualişti. — Dl Levâegue în pSeience du beau“ 
T. 1 p. 105) o numeșce exaltarea tuturor facultăți- 
lor sufleteşci?). 

„Dans Latteinte du beau, dice el, tout est fort et 
loux, €Energique et bienfaisant, puissant et delectable. 

1) Dl Souriau în „Suggestion de Part (1893) o numeşce „torpeur crebrale*, 
2) Aceste idei aii suggerat, neapărat, D-lui Lombro8s0, teoria sa supra stării anormale patologice a geniurilor. Vegi nai sus pag. 397,
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L'âme en recoit un sureroît de vie qui Vemplit et qui 
bientOt se fait jour au dehors. C'est un plaisir ardent, 
intense, 6elatant, quinon seulement exalte toutes nos 
facultes psychologiques, mais qui, passant de lâme au 
corps, accelere le cours du sang, rend les mouvements 
du coeur plus rapides, et vient enfin animer le visage 
d'une pourpre legăre et pure comme celle de la santâ.* 

Când întradevăr, ne aflăm în aintea unei fru- 
m6se opere de imaginaţie, simțurile nâstre primind o 
vie impresie să produce în noi o asociaţie de idei, cari 
mișcând sensibilitatea nâstră ne pune în uimire, ne 
farmecă, făcându-ne să exelamăm: A4/ / Ce fr most f. 
Și, cu cât stăm în aintea objectului admirat, cu atât 
cădem întrun fel de ameţelă, asemănătâre, cu aceea, 
produsă de substanțele narcotice. Numai judecăm, nu- 
mai criticâm și remânem cu ochii aţintiți, în uimire. 

După peridda Wântâi de excitare, urmeză o peri- 
Odă de linişte, produsă prin învingerea puterii n6stre 
de inhibiţie. Creierul nostru nu mai pâte reacționa în 
contra sensațiilor, în contra impresiunilor objectului 
de arta,—-siintem subjugaţi, fermecaţi inoptisaţi. Nu- 
mai ne întrebăm: dacă este frumos și pentru ce este,— 
ne-mulţumim a ave spiritul şi ochii, fixaţi asupra lui! 

“Cine n'a simţit acest efect al artei, ascultând o 
bucată frumâsă de musică, pe un orator, pe un poet 
în fine, privind un tabloii de valbre? 

Lamenais în „De Vavt et du beaui (1872 p. 30) 
ne descrie, la rîndul s&u, înti”un mod admirabil, acestă 
stare a sufletului nostru, coprins de emoție şi câte-o- 
dată de admirare, ce face să să oprâscă tendințele 
obicinuite ale activităţii nâstre.  
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„Figurez vous tre, dice el, au declin du jour 
dans limmense cathâdrale chretienne. Une frayeur 
religieuse, quelque chose de semblable ă ce vague sen- 
timent de linfini qu'on €Eprouve au sein des grandes 
solitudes de la nature, vous saisit ă Vaspect de ces 
vastes nefs, de ces gigantesques piliers dont les som- 
mets se perdent dans les ombres eroissantes. Avec les 
dernitres lueurs, la nuit eteint les derniers bruits ; 
un silence mystârieux vous enveloppe de toutes parts. 
Au dehors de vous des tenâbres muettes; au dedans 
linvisible soufile, d'une puissance inconnue Qui vous 
pânttre et vous domine irresistiblement. S&pare de ce 
qui frappe les sens, il se fait en vous comme un tra- 
vail etrange; des esprits passent devant L'oeil interne; 
Limagination se peuple des fantomes sans corps; le temps 
qui n'a plus de mesure semble lui-mâme s'âtre evanoui!% 

Acâsta este în tocmai descripţia extasului, a hap- 
nosei, a contemplafittnii, care să caracterisâză prin o- 
prirea activităţii spiritului nostru după o impresie pro- 
fundă făcută de opera antistică, dnpă admiraţie,—o- 
prire probată prin uimirea: nâstră prin perderea no- 
țiunii de timp, de durată; căci ceea ce ne face să ne 
uitâm pe noi înșine, să ne perdem în vasta eternitate 
este perderea conșciinții de succesiunea stărilor men- 
tali, a mișcării celulelor cerebrali. Se şeie, că durata 
presupune o serie de stări de conșciință, distincte de 
memoria n6stră. 

Efectele extasului, produs de artă nu pote fi negat 
de cât de acei-a, cari nu sânt preparaţi pentru artă, 
cari nu pot fi supuși artei (inoptisaţi),— de acei, cari 
simțind sensaţiile objectului de imaginaţie, nu sânt
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mișcaţi de succesiunea, răpede a ideilor suggerate (fi- 
ind-că w'au idei); dar, acei, cari sânt preparați de 
artă, sânt coprinși de emoție prin succesiunea repede 
a ideilor, ideile străine 
de objectul observat, facându-ne să rămânem numai în 
fața ideilor impuse de” objectul astistic. Acei într'a- 
devăr, cari pot fi emoţionaţi într'un mod estetic de 
artă, pot să-şi dee sama de efectul artistic, mai ales 
după eșirea lor din extasul contemplativ. Simțim, că 
am pierdut ceva din puterea nâstră, din causa opri- 
rii activităţii n6stre psicho-fisice, ne dăm în fine, samă 
de timpul, care s'a strecurat cu atât'a repegiune fără 
să şcim. 

                             

b) Durata emoţiei estetice. 

Dar cât pote să ţiiă acâstă stare de extas con- 
templativ 2— Totul depinde de puterea sentimentelor 
estetice suggerate de objectele de artă. Dacă senti- 
mentele sânt puternice, pentru oprirea succesiunii na- 
turale a ideilor, durata extasului este mare, dacă im- 
presiile și sentimentele, snggerate sint slabe, durata 
este mică, 

Extasul resultă neapărat, din lupta ce se încinge 
între sensaţiile și ideile sugeerate prin mijlocul artei. 
Dacă ideile comunicate de opera artistică, ne impre- 
sion€ză prin simpatia, sau sentimentul, ce ne deșteptă 
prin noutatea lor, dacă cu alte cuvinte, sânt puter- 
nice, intense, situfim plăcere şi extasul să produce. 
Dacă, pe de altă parte, sensaţiile nouă, provocate de 
mediul incunjurător sânt mai puternice, emoția nu este 
posibilă și chiar dacă ne ar coprinde puțin, eșim de 
îndată din starea de contemplare.
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In scurt, durata, cași producerea sentimentului 
estetic depinde de ceva, ce Fechner numesce pragul 
estetic. — Cu cât o impresie este "mai tare spre u se 
pune în pragul simțului estetic şi a persista, cu atât 
produce efect și durâză. 

c) Deosibirea emoției estetice de. emoția ordinară. 

Prin ce s& deosibeșce într'un mod precis emoția, 
estetică de cea ordinară ? 

Există ceva comun între mişcarea suiletescă, sai 
asociația de idei, provocată de un lucru pe care nu 
lam mai vădut,—de un eveniment neaşteptat, cum ar 
fi tabloul real al unui resbel,—și mișcarea, sufletescă, 
provocată de tabloul închipuit de artist.— Ceea ce este 
comun este mișcarea nervâsă, care schimbă asociarea 
din causa unui lucru neașteptat, ce admirăm atât în 
tabloul artistic, cât și in tabloul real. — limoţia este- 
tică tinde, după cum vedem, a se confunda cu emoția 
ordinară. 

Cu tote acestea emojia estetică se deosibeșce de 
cea ordinară prin următorele caractere : 

a)  Emoția estetică este provocată de excitaţia 
unui object, saii eveniment închipuit, ce nu este faţă, 
ce nu pote să ne facă nici bine, nici rău, pe când 
emofia ordinară este provocată de excitaţia unui ob- 
ject, sai eveniment real, care afectâză partea egoistă 
a naturii nostre. 

b)  Emotia estetică este mai complexă de cât cea 
ordinară, căci pune în mișcare mai multe celule, sati 
părți a creierului. 

c)  Emoţia estetică, ori cât de vie ar -fi, este în
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tot-d€-una însoțită de plăcere,— chiar de ar fi ames- 
tecată cu durere. 

d)  Fmoţia estetică nu este însoţită de acţiune, 
ca emoția ordinară, care fiind egoistă determină MiȘ- 
cări de apărare, sati de expansiune, de bucurie. 

3. Mijlâcele prin cari să produce efectul estetic. 

Suggestiunea în artă şi literatură. 

a) Suggerarea prin artă a sensaţiilor estetice. 

Prin ce mijloce putem produce emoţiile estetice ? 
Dacă emoția estetică produce extasul, exaltarea 

cerebrală, ce nu este de cât un fel de hapnosă,— cum 
se produce hypnosa, tot așa st produce și emoția es- 
tetică 1). 

Regula generală dar, în acâstă materie este Sag- 
gestiunea. —'Trebue să şcim a suggera prin artă ,sen- 
sațiile voite de noi: visuale, auditive etc, cari asoci- 
ate cu ideile să producă sentimentele estetice. 

În privința sensațiilor, să şcie că fie-care sensa- 
ție pote să aibă suggestiile sale: pote să provâce ilu- 
sii, halucinaţii, adecă imagini fantastice, cari fiind pu- 
ternice să ne uimâscă, făcându-ne să le considerăm 
ca pe nișce lucruri reale.—Strălucirea colorilor artis- 
tice, armonia, stilului activând fantasia n6stră pot să ne 
facă a vede lucruri, ce nu sânt faţă, să audim sune- 
te, cari nu resună la urechile nostre, să ne fascine- 
ze, cu alte cuvinte, să cădem în extas, în contemplare. 

Efectul acesta, produs de sensaţiile, provocate 
de operile de artă să explică forte uşor, pe calea fi- 

  

1) Souriau. 1bid. op. cilat.— Rapporis de Phypnose ă la Suggestion pag. 69 etc. 
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siologică.— Acei, cari sânt obosiţi, cari sint deprinși: de a lua substanţe narcotice, de a bea, de a fuma. mult cad int'un fel de hiypnosă. 
Mantegazza observă, că sânt femei, cari miro- sind substanțe preferate de ele (profumuri de ex.,) cad: întrun fel de extas sensual ;——de multe-ori chiar, mi-- vrosul de temâe ne prepară pentru extas, pentru con-- 

templare. 

Sugestia artistica a sensaţiilor și prin urmare e-. moţia, estetică este, după cum vedem, un efecţ fisio- logic, optic, sai acustic, produs fără șcirea și voia. nostră prin puterea mecanică a legilor fisico-psicho- logice și fisico-chimice.— Tot secretul emoţiei estetice este în mâna artiștilor, cari șciă prin technica lor a, ne face să fim impresionați tare. Fechner, Briicke, Helmholtz şi Hivth, să ocupă întrun mod special spre: a găsi legile prin cari arta produce un asemenea. 
efect sensaţional. 

pb) Suggerarea artistică a sentimentelor, 

Sentimentele veligidse să suggereză de artă prin, 
asociarea sensaţiilor cu scop de a produce extasul mis- tic. Acâstă suggerare atîrnă de la alegerea subjectu- 
lui.— Subjectul religios, de ex., pâte inoptisa pe toţi cre- dincioșii prin simpatia, ce avem pentru ființele religi-. 0se, considerate ca sfinte. 

Pe de altă parte, sentimentul moral pote fi deș-- teptat de artă, ori de câte-ori ni se suggereză idei, 
ce ușurză starea nâstră de luptă. | 

Arta într'adever, prin subjectele, ce ne represen- tă, pote să ne facă Veseli, sau trişti după ideile de.
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speranță, sau de temere, ce pote a ne inspira. Când 
preparăm în romane un sentiment de iubire, — când 
nourii s6 depărtâză și sârele străluceşce trimeţând a- 
supra pămîntului razele sale, când florile exhal&ză par- 
fumurile lor cele mai plăcute nu putem, fără îndoială, 
să nu fim mișcați, și, încetul, cu încetul, fără să Șcin, 
cădem în stare de uimire, de contemplare. Acelaș 
lucra observăm, când totul se întunecă inaintea n6s- 
tră, când câdem în melancolie; —în tristeţea nostră 
devenim visători. | 

In bucurie, cași în tristeţe s& schimbă starea o- 
bicinuită a activităţii nostre și din causa intensității . 
impresiunilor, neașteptate, plăcute, sai neplăcute câdem 
într'un fel de hypnosă, de uitare. Bucuriele cele mari, 
caşi întristările ne obosesc şi ne fac să cădem în con- 
templare. — La teatru, când perdâna se râdică pen- 
tru a admira o dramă, ce voiam s'o vedem de mult 
timp,—la concert, când începe o mare operă simfonică, 
simțim într'adever, că ni se stringe inima, cași când 
un mister are să se întimple, și ne simţim fără veste 
cădând în extas, în contemplare, micșorându-ni-se pe 
nesimţite zoiafa ndstră. 

Sintem căprinşi de sentimentul frumosului, când 
ne uităm pe noi înșine din causa emoţiei estetice.— 
„Emoţia estetică este contemplativă. Ea are acest ca- 
racter de liniște, care are privelegiul de a ne face să 
nu mai gândim la trecut, sai la present, perdând ast- 
fel noţiunea timpului din causa sentimentului de eter- 
nitate de care sântem coprinși. 

Ceea ce trebue, fireșce, să preocupe pe artişti și 
poeți spre a deştepta în noi sentimente estetice este 
împresiunea provocată prin forma creată de ei,—im-
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presiune numită în limbagiul comun interesul, ce re- 
chiamă atenţia. Prin operile lor, autorii trebue să a- 
socieze sensaţiile cu ideile voite de ei spre a ne inte- 
vesa de subject și a deștepta în urmă sentimente. 

Voim într'adever, să producem efect estetic, tre- 
bue să ne silim a interesa pe alţii de ceea ce voim a. 
exprima în poesie, sai în artă, —trebue să suggerăm 
sensații, cari să deștepte ideile, corăspundetâre cu sen- 
timentele de cari sfâintem coprinși. 

Ceea ce trebue mai cu samă să preocupe pe au- 
tori este asociarea sensaţiilor, provocată de forma ar- 
tistică și literară ; —de la acestă asociare atîrnă deștep- 
tarea ideilor şi a sentimentelor nostre. 

Efectul estetic este cu atât mai-mare cu cât este 
resultatul asocierii factorilor din ce în ce mai com- 
plexi. Arta, ca să ne de& liniştea, complectă, solemnă 
a contemplării, nu trebue să fie numai decorativă, 
dar și expresivă '); și, expresiunea nu s& reduce numai 
la ceea ce ni s6 arată, la ceea ce ni să înfățișâză, 
dar mai cu samă la cea ce ne facea ne închipui, la 
ceea ce să subințălege. 

Cc) Sugerarea prin artă a simpatiei în general. 

Dar, prin ce mijlâce putem atrage pe alţii pen- 
tru a contempla operile n6stre și a zări în ele ceea 
ce este ascuns, subințăles: sentimentele în fine, pe cari 
voim a le exprima, a-le concretisa? 

Mijlocul cel mai esenţial este deșteptarea simpa- 
tiei pentru subjectul, ales de .noi.——Artistul, de ex., nu 
va pute reuși astădi a atrage atenția nâstră, dacă 
prin operile sale ne-ar representa animale, sau fiinţe 

1) Vegi mai departe: arta decorativă şi expresivă : cartea III, cap. XI.
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închipuite : sfinxuri, centauri, dleităţi, demoni ete. Nu 
mai simpatisăm cu asemenea lucruri !—Dintre tâte fi- 
imțele cu cari simpatisăm sânt acele-a, cari au o na- 
tură identică cu a nâstră și cari să apropie mai mult 
de caracterul nostru. S& șcie, că ceea ce ne emoţio- 
n6ză mai mult este descrierea literară, sau reprodu- 
cerea artistică a naturii omeneșci.— Ne iubim pe noi 
mai mult de cât pe ori-ce alte fiinţe animalice Şi voim 
a ne vede în operile artiștilor și ale poeţilor. 

Ceea, ce omul iubeşce mai mult este vi6ţa sa,—vi- 
ţa semenilor sei. El voeşce să să vadă, să să con- 
temple sub tâte formele sale, în present, în trecut și 
viitor.——E1 cultivă artele pentru a se admira pe sine, şi 
prin sine: sculptura, —pentru a admira fe umusețea fisică, 
picturu,—pentru a înveseli vederea sa prin strălucirea 
colorilor feţii sale,— musica pentru a se încânta de sen- 
timentele sale nemărginite, poesia,—pentru a ne artta 
tâte comorile ascunse a vieţii sale. 

Așa este făcut omul! Nu se mulțumeșce ca să 
fă mișcat numai de impresiile sale proprii, şi de ne- 
norocirile sale; mergem mai în tâte serile la teatru 
pentru a ne ved€ în inchipuirea nâstră, a ne câina 
chiar sub o formă fantastică; alergăm pretutindinea 
în sal6nele de exposiţie artistică, citim în fine, cărți 
de tot felul pentru a cultiva iubirea de omenire, de 
ai n6ştrii ! 

Acăstă simpatie omenscă devine - neaperat, cu 
totul energică, când operile de imaginație  deșteptă 
0 emojie generală, adecă, când emoția artistică, trans- 
misă fie-cărui-a este maultiplicată cu aceea a tuturor,— 
ca la teatru când ânima tuturor celor adunaţi bate
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în acelaș mod, făcându-ne a aplauda cu toţii. In en- 
tusiasmul nostru simțim o mulţumire mare, că cu noi 
totă lumea simte şi înțelege în acel! aș timp și în a- 
cel'aș fel. 

Acest efect al artei, n'are puţină i importanță pen- 
tru educația morală.—-Dacă arta urmâză cu exactitate 
legile sale, nu pote contraria morala.— Arta, mișcând 
inima, nu pâte să nu mișce şi spiritul formându-lu 
după închipuirea sa. Contemplarea, de ex., neîntrer uptă 
a operilor de artă nu pâte să nu aibă influență asu- 
pra n6stră.— Ori-cine contemplând o operă artistică, 
sati citind o operă literară nu pote să nu- -Și de sama 
de efectul, ce pâte avâ asupra sa, de a fi transpor- 
tat de ideile și sentimentele autorului, provocate 
de armonia stilului. — In emoția n6stră estetică ni să 
pare, că sentimentele nâstre s& armoniseză cu ideile 
sugoerate de autor. 

d) Resumat şi conclusil. 

In scurt, emoția estetică se produce prin sugtes- 
tia sensaţiilor şi ideilor de tot felul, cari asociate în 
scop de a simpatisa cu subjectul artistic, sau poetic 
ne suggereză sentimente, cor&spundătâre cu asociaţiile 
difieriților factori estetici. 

Acestă sugestie se produce: a) prin simpatia, 
ce ne inspiră expresiunea vieții omeneșci, care dă e- 
moției n6stre un caracter social, un caracter omenesc; 
b) prin admirarea technicei autorului, care ne face să 
luăm lucrurile închipuite, drept lucrari ădeverate, re- 
ale ; c) prin şimpatia ce ne inspiră autorul din causa 
puterii sale geniale, care a șciut a creea nișce forme 
pentru emoționalitatea sa, conformă cu simțirea, n6stră.
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Suggestia acâstă artistică s& deosibeșce de cea 
movală, care s€ produce mai cu samă din causa au- 

torităţii acelui ce ne vorbeşce, a încrederii ce ne in-. 

spiră. i 
In artă, expresiunea determină suggestiunea, și 

prin urmare, mijlocul esenţial, general al producerii 
emoţiei estetice 'este expresiunea artistică. — Simpati- 
săm cu subjectul exprimat și numai înt'un mod indi- 
rect simpatisăm cu autorul, pentru motivul, că a pu- 
tut să ne facă părtași a sentimentelor sale, să ne 
exprime mișcarea ascunsă a inimii sale. 

e) Piedicele suggestiunii artistice. 

Una din piedicile cele mai însemnate, ce întîm- 

pin autorii pentru a deștepta simpatii prin subjectele 

lor și a se fate să fie admiraţi este starea psicholo- 

gică a contemplatorului, sai a lectorului. — Ori-care 

ar fi talentul și geniul autorului nu pote inoptisa prin 

technică pe ori-cine. Efectul estetic depinde neaperat, 

de starea psichologică a acelui către care să adreseză 

poetul, sai artistul, de evoluţia spiritului, în fine, de 

starea de desvoltare a societăţii în care trăim. 

Trebue pe de altă parte notat, că coineidenţa 

simţirii autorilor cu a societăţii din care fac parte: 

nun pote fi reglementată. Arta de natura sa este spon- 

tanee ; autorii nu pot exprima de cât sentimentele 

de cari sânt coprinși fâră voia lor,—de cât simţirea 

determinată de prisoșul forţelor lor. 

Fericiţi siint toți acei, cari s€ întîlnesc în acei- . 

ași simțire cu lumea din care fac parte, —cari șcii a 

exprima, prin operile lor simțirea comună a societăţii 

contemporane. 
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Puţini muritori înt'adever, aă putut să armoni- 
seze expresiunea simţirii lor cu aceea a mulţimii, A- 
semenea spirite sfint ca nişce constelațiuni, in cară 
se personifică simţirea unei epoce. 

In epoca în care trăim, adeveraţii poeţi şi artiști 
sânt neapărat acei-a, cari combin fantasia lor cu 
realitatea, împăcând astfel pornirea nâstră, condusă 
de ilusiile și credinţele vieţii trecute a strămoşilor 
noştrii, cu simțirea nâstră, determinată de ideile şci- 
ențifice.. 

Arta şi literatura sânt condiționate de atmosfera 
de idei și de credințe în cari trăim, Fără a nesocoti 
vre-unul din factorii frumosului, moșteniţi de atâte-a 
veacuri, trebue din contră, vrând, nevrând, să-i punem 
la contribuţiune. Dar, fireșce, în. secolul nostru po- 
sitivist subjectele nostre artistice și literare vor fi sug- 
gerate mai cu samă de ideile nâstre șcienţifice, cari 
vor juca acel'aș Yol, cași sentimentul religios în epoca 
veligiosă, cași ideile matafisice în starea matafisică a 
omenirii. 

Este vorba în veacul nostru de a manifesta, prin 
rtă și poesie vi€ţa nâstră sub forma cea mai înaltă, 
a cate a putut ajunge astădi, graţie luminii șcienţi- 
ice, transportând adevărurile din lumea realităţii în 
ceea a fantasiei și a sentimentelor. 

  

A 
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Gruparea artelor și scopul lor. 

1. Grupele artelor. 

Artele, având de scop a produce emoția estetică, 

în conformitate cu evoluţia spiritului nostru, să gru- 
peză. împreună și să întrec unele pe altele în vede- 
rea acelui-aș scop. 

Gruparea artelor atirnă neaptrat, de înrudirea 
lor din causa mijlOcelor de cari s& servesc, ear orîn- 
duirea lor, din punct de vedere erarchic, atîrnă de pu- 
terea de expresiune a fie-cărei-a.-—Cu cât o artă este 
mai expresivă, cu atât trebue să ocupe un loc mai su- 

perior în ordinea de clasificare. 

In privința grupării artelor, gândesc, că acâstă 
asociație artistică în vederea acelui-ași scop trebue să 
s€ bazeze pe legea estetică, după care artele ne im- 

presioneză. 

Tote artele produc în noi emoția estetică, dar u- 
nele provâcă acâstă emoție prin ajutorul percepfiilor în 
spafiti, —suggerate de objectele de artă, extinse în spa-. 
țiu,-— și altele, mișcă aparatul aperceptor, producînd 
percepţiuni în timp. 

De aci, doue grupe de aste:
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a) Arte de percepziuni în spații, numite de unii 
arie de ale vederii, ear de alții, arte statice, precum : 
architectura, sculptura, pictura. 

b) Arte de percepfiuni în timp, sai arte de ale 
augdului, numite şi arte dinamice, precum: musica, 1ni- 
mica, danțul, poesia. 

Artele din grupa ântti (statice) ai o extensiune 
în spaţii și exprim ideea estetică într'un mod state: 
liniştit, în repaos.—Architectura, caşi sculptura și pic- 
tura ne împresionâză prin formele sale de expresiune : 
permanente, stabile.—Producând emoţii în spaţiu fac 
să să asocieze în noi ideile n6stre contigue. 

O altă notă caracteristică a acestei grupe de arte 
este comunitatea de origină a acestor arte, sai înru- 
direa lor.——Aceste arte aii născut unele din altele. Din 
architectură s'a născut, printr'un fel de lucrare orga- 
nică, mai ântâi sculptura, — ca, o transformare progre- 
sivă, pentru a ne emoţiona întrun mod plăcut prin 
statuele și reliefurile, cari Și au găsit un loc în ar- 
chitectură; — după aceea, pictura,—-pentru a colora, a 
lumina și înveseli statuele, reliefurile ete. 

Artele din grupa a doua, numite dinamice, sai 
artele audului sânt acele-a cari exprim ideea esteti- 
că într'un mod dinainic, —ptrin mişcare. 

Musica, mămica, danţul, poesia ne impresioneză 
rin formele de expresiune a mișcării. | 

Tote aceste arte, pe de altă parte, s& înrudesc 
ntre ele, căci tâte sânt supuse ritmului și s& servesc 
le sunete, ca mijloc de expresiune. Ele, în cele din 
rmă, se ajută unele pe altele, sai contribuese fie-care
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pentru acelaș scop. Poesia motivâză musica și acesta 
din urmă danțul și atitudinile corpului. Nu uit a spu- 
ne încă, că aceste arte, în prima lor fasă, n'a nevoe 
pentru a se afirma de nici-un material străin, împru- 
mutat «e la natura exteridră.— Gestul, strigătul, cuvîn- 
tul sânt suficiente pentru începuturile acestor arte. 

Dar, ceea ce deosibeșce mai mult aceste două 
grupe de arte este, după evolufioniști, nu numai a- 
finitatea de natură, dar și aceea a naşcerii, ce deter- 
mină prioritatea apariției, sai a desvoltării lor. După 
evoluţioniști, prima artă, ce s'a desvoltat mai ântâi 
a fost danţul și mimica, după aceea, musica vocală 
cu poesia; în al doilea loc, s'a desvoltat architectura, 
din care a născut sculptura, și apoi, pictura, care a 
servit de ornamentaţiune la decorarea ărchitecturii și 
a sculpturii. 

Acestă notă caracteristică serveșce, după evoluţi- 
oniștă, nu numai pentru dizisiunea artelor, dar și pen- 
tru c/asificația lor. 

Artele exprim“ formele din ce în ce mai desvol- 
tate ale vitalităţii nâstre. O-dată ce trebuinţele n6s- 
tre sint satisfacute, tindem prin mijlocul artei a crea 
o lume alta, de cât acâsta în care trăim. 

Dar, este dre adevărat, că artele, cari sai des- 
voltat mai târdii sânt mai perfecte ? Pe de altă par- 
te, nu este probat chear prin evoluție, că o-dată ce 
omui prin sciinţa sa a putut să 'și satisfacă trebuin- 
țele sale, o-dată ce s'a putut deosibi o sfaje eştetică 
a omenirii, artele s'ati desvoitat treptat, treptat. In 
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ori-ce epocă a omenirii a existat diferite tipuri de 
stil artistic 1). 

De sigur, tote artele s'a născut o-dată cu omul; 
ele sînt contemporane. Architectura s'a, născut o-dată 
cu sculptura şi cu pictura, precum și cu cele-alte arte 
dinamice. —Este şciut, că architectura, sub formă de 
bordei, de colibă, nu era o artă. Pecât timp satis- 
„făcea numai trebuințele nâstre fisice nu era o artă; 
a devenit o artă o-dată cu creiarea picturii şi sculp- 
turii. Este probat, pe de altă parte, tot pe calea evo- 
luţiei, că omul a cântat, a jucat, a făcut poesii în a- 
celaș timp. Acei, cari n'a putut sculpta şi desemna 
ai cântat, au jucat etc. 

Problema clasificațiunii n'a priimit dar, o soluţi- 
une clară în filosofia evoluționistă. 

2. Clasifieaţia artelor. 

Olasificaţia, artelor trebue să s6 bazeze pe pute- 
rea de expresiune a fie-cărei arte. Cu cât o artă este 
mai expresivă, cu atât trebue să ocupe un loc mai su- 
perior în ordinea erarchică. 

După Schopenhaue, axtele sfint cu atât mai ex- 
presive, mai superidre, cu cât representă mai bine în 
roducerile lor realitatea în sine, —lumea voinţii. 

Astfel, arta cea mai inferidră este architectura, 
ăci representă viâța sub forma cea mai inferidră. 
ervindu-se de petre, architectura, ne representă lu- 
nea minerală și objectiveză frumosul prin ideile re- 
ative la materie, precum : apăsarea, cohesiunea, solidi- 
ed, duritatea 2). 

  

1)  Vegi mai departe: tipurile stilului Cap. XII p. 476. 
2) Vedi mai sus Ist. Bst, p. 159 ete.
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Acum, după architectură, artele, imediat superi- 

Ore, sint acele-a, cari s€ servesc de flori, sau de co- 

lori, pentru a exprima lumea plantelor, precum sfint : 

grădinăria şi pictura. 

In privinţa picturii, Schopenhauer deosibeşce pic- 

tura plantelor, de pictura animalelor și de cea istorică, 

considerând pe cea din urmă, ca pe cea mai expresivă. 

Tregend apoi, la sculptură găseșce, că acâstă artă 

objectiveză voinţa întrun grad mai mic de cât ori-ce 

fel de pictură, fiind că ea este subordohată mai mult, 

spaţiului, cași architectura și nu expimă, ca pictura, 

un grad superior al voinții, și în special, caracterul. 

intelectual al omului şi imaginile permanente ale rea- 

lității. 

In fine, Schopenhauer găseşșce, că poesia şi musi- 

ca sânt artele cele mai superidre, pentru-că aceste-a 

exprim voința sub forma cea mai înaltă, ear nu, o 

treaptă 6re-care pentru a ne inălţa în lumea ideală. 

Herbart, desvoltând acestă teorie a clasificaţiunii, 

prin ajutorul psichologiei, susține, că artele sfint cu a- 

tât mai superidre, cu cât ne representă ceva, ce nu-lu 

putem exprima în realitate, cu cât ne suggereză idei. 

Există arte, cari exprim subjectul în întregimea, 

sa, în tote amănunțimele sale, fără a ne lăsa să subîn- 
țălegem nimic, precum : architectura, sculptura etc., și, 

arte, cari ne impresionăză într'un mod indirect,—cari 

ținând samă de fondul de asociație al experienţelor 

nostre, exprimând lucrurile întrun mod fragmentar 

semi-clar, ne lasă a înţălege restul, precum: pictura . 

poesia, musica etc. 

Observăm cu tâte acestea, că ori-ce artă pote să
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ne suggereze idei. Așa, architectura, considerată de 

Herbart, ca o artă, ce exprimă într'un mod clar sub- 

jectul în totalitatea sa, --fără a lasa să s& subințălegă 

ceva, pote să simboliseze cevaa bstract,—ceva pe care 

nu-lu putem ved€,—să ne represente un lucru pentru a 

subințălege alt ceva: un dei, suvenirul unui mort etc. 

Ea pote de asemenea, lucrând asupra unui fond de 

asociație psichologică, să deștepte sentimentul religi- 

0s,— un ce ascuns, pe care nu-lu putem exprima in- 

trun mod clar prin materialul, împrumutat de la natură. 

Pentru mine, principiul de care ne-am servit pen- 

tru împărțirea artelor în doue grupe: statice şi di- 

naiice, trebue să ne servâscă şi pentru clasificare.— 

Avta exprimând vicța sufletâscă în general,— socialisată 

din punct de vedere static și dinamic,—principiul. ex- 

tensiunii în spații şi principiul mișcării, trebue să ne 

servâscă şi pentru a clasifica artele. 

Acest principii nu este contrarii evoluţiei, apli- 

cată la artă și la literatură. Artele s& vor perfecţi- 

ona şi desvolta, după cum s& va perfecționa și des- 

volta activitatea n6stră sufletescă, fondul de asociaţie 

al ideilor nstre. 

Fiind astfel, artele statice şi dinamice, vepresentână 

forma cea mai inaltă a vieţii din aceste puncte de 

vedere, trebue să ocupe acelaș rang în ordinea e- 

rarchică a clasificaţiunii. 

Ne remâne acum, pentru a termina acâstă pro- 

blemă, a arăta locul, ce trebue să ocupe fie-care artă 

în cele doue grupe ale divisiunii adoptate. 

Pentru acesta, trebue să orînduim artele, în cele
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doue grupe, după gradul lor de extensiune în spații, şi 
de mișcare în timp.—Este vorba, de a vede : cari, sânt 
artele, ce însușesc mai mult caracteristica grupului; cari 
din ele coprind mai multe elemente : sfatice, sai dinamice ? 

Ocupându-ne cn artele statice, observâm, că a- 
chitectura este cea mai înferidră din artele statice, 
pentru că, deși st serveșce de un material mai mare, 
nu pote exprima întrun mod clar repaosul, stabili- 
tatea. Architectura pentru a deveni mai expresivă are 
nevoe de concursul sculpturii și al picturii. 

Sculptura ocupă al doilea loc de superioritate în 
ordinea artelor statice,—fiind-că este mai expresivă. 
Deși se serveșce de un material mai mic de cât archi- 
tectura, sculptura, dispune de mai multe elemente sta- 
tice și ne mişcă cu mai multă ușurință de cât architec- 
tura. Formele create de ea prin atitudinea lor ne a- 
rată întrun mod clar existenţa reală a vieţii in re- 
paos. Ea intr'adevăr, ne representă tipurile eterne ale 
fiinţelor, cari persistă, cu tote schimbările şi mișcări- 

le, ce să efectuză în timp. 

In fine, pictura trebue să ocupe locul cel mai 
înalt în ordinea erarehică a artelor statice, căci prin 
combinarea umbrelor și a luminii, a culorilor de tot 
felul, zărim și cu mai puţină dificultate cea ce este 
destinat a trăi în tot-dt-una. 

In al doilea loc, artele dinamice le vom orîndui 
ast-fel: danțul, mimica, musica, poesia. 

Poesia, este superidră din punct de vedere dina- 
mic tuturor artelor de felul acest'a, fiind-că în poesie 
st constată o mișcare mai repede şi o cheltuidlă de 
energie mai mare. Succesiunea mișcărilor, a cuvinte- 
lor să face repede ca gândul, și, pe de altă parte, când  
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facem poesie sântem mișcaţi întrun mod mai energic, 
Și, comunicăm acestă mișcare altor'a, cu ace-aşi putere. 
In fine, prin poesie punem repede în mișcare nu nu- 

mai simţurile, dar și inteligenţa. 
Musica, deși este energică, prin instrumentele 

de cari se servesce, nu ne mișcă atât de mult de-odată 
ca poesia, fiind că no înţelegem îndată, și astfel, pu- 

uem în mișcare mai mult simţul audului. 

Prin Danz mișcăm mai mult simţurile mușculare, 

de cât cele-alte facultăţi. 

Acel-aș lucru putem spune și de mimică,—mai cu 

samă când nu este insoțită de cuvint. 

In vesumat, artele să impart, în ate statice: (de 
percepțiune în spaţiu) și ate dinamice (de percepţiu- 
ne în timp). 

Avtele statice le rînduim astfel 1): 
Archătectura, Sculptura, Pictura. 
Artele dinamice, la rîndul lor, le înșirăm așa 2): 
Mimica, Danful, Musica și Poesia. 

Acestă clasificare cor&spunde cu scopul artei, care 

exprimă emoționalitatea vieţii nâstre, socialisate sub 

forma, cea mai înaltă, din punctul de vedere static și 

dinamic. 

E E e 

1) Plecând de la cele lat inferiore. 
2) De asemenea, mergând spre cele bai superiore.
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Expresiunea în artă și literatură, 
5: 

1. Formularea problemiă. 

Ce să înfălege prin expresiunea în artă şi literatură ? 

Cea mai mare parte din autori înțelege prin ex- 
presiunea artei totalitatea mijlâcelor technice de exe- 
cuțiune, prin cari artiștii și literaţii exprim frumosul.— 
Este vorba aici, de talentul autorilor de a exprima 
prin forme concrete ceea ce este frumos în natură, 
combinând colorile, sunetele într'un mod armonic, pen- 
îru a ne încânta ochii și urechile. — Pictura şi sculp- 
tura trebue să întereseză ochiul prin armonia efecte- 
lor, a perfecţionării formelor ; musica trebue să inte- 
reseze urechia prin combinarea sunetelor și a ritine- 
lor, în scop de a produce sensaţii auditive, din ce în 
ce mai plăcute; poesia, de asemenea, trebue să ne in- 
tereseze prin forma armonică a versurilor, a rimelor 
bogate. 

Formele exacte şi formele frumâse, cari plac sim- 
“urilor nâstre, eată caracterul expresiv al artei şi li- 
teraturii.— Este destul ca cineva să desemneze bine, 
să sculpteze, să cânte, în fine să aibă o dicțiune ele- . 
gantă și plăcută și va av expresiune în artă și lite- 
vatură.
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Neaptrat, expresiunea artistică și literară este 
condiționată de execuţiune.— Nu sântem buni artiști, 
buni poeţi şi oratori, dacă nu putem lucra, și vorbi 
bine, dacă nu sântem în stare a lega cuvintele într'un 
mod logic și armonic. 

Dar, trebue să observăm, că putem face versuri 
frumose, putem vorbi bine și declama cu efect, putem 
în fine, reproduce intr'un mod exact ceea ce vedem 
în giurul nostru, fără să exprimăm ceva. Nu spunem 
intradevăr nimic, dacă prin operile nostre ne adre- 
săm numai ochiului și urechii ;—numai, când ne adre- 
săm şi facultăților n6stre intelectuale, când voim a le 
spune ceva spre a deștepta sentimente, numai atunci 
putem dice, că exprimăm ceva. Reproducerea exactă 
și înfrumuseţată a naturii nu este expresiunea artis- 
tului, dar a naturii. 

2. Arta decorativă şi expresivă. 

Arta reproducând frumusețea naturii este decora- 

tiră,—ca monumentele architectonice egiptene, ca sta- 

tuele în relief ale Architecturii greceşci, ca peisajurile 
ete,„—ear nu expresivă. 

Tot ceea ce place numai ochilor și urechii este 

decorativ. Danfal baletelor, de ex., este decorativ, pen- 

tru că incântă numai ochii; „musica de asemenea, 

când caută a încânta numai urechia cu melodiele sale, 
cu trilurile sale, este decorativă“ ; poesia în fine, este 
decorativă, dacă amorţeșce cugetarea prin cadenţele și 

vimele sale perfecte. |
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Acelaș lucru putem spune și despre pictură şi 
sculptură. Când zugrăvim ori-ce, când sculptăm. ori-ce, 
numai pentru a ne exercita, —fără a voi să exprimăm 
ceva: 0 îdee, un sentiment —lucrarea nbstră pote servi 
pentru a înpodobi ceva: un părete, sai frontonul u- 
nei case, 

Arta începe a deveni expresird, când autorul, în- 
demnat de spontaneitatea sa genială, exprimă simțirea 
sa, alcătuind un subject, o concepţie a sa proprie, când, 
cu alte cuvinte, s& adreseză prin arta sa nu numai 
simţurilor, dar și inteligenţii, chemată a înțelege sub- 
jectul. 

Cuvîntul ezpresiune implică în sine doi termeni: 
simbolul, semnul și lucrul semnificat, sai ideea, asoci- 
ată cu sentimentul, ce să representă. Pe câtă vreme 
acești doi termeni nu să găsesc uniți în mintea artis- 
tului, s& pote ca să existe reproducție, idealisaţie chiar, 
dar nu expresiune. Opera pote fi admir abilă, bine exe- 
cutată, reproducând cu exactitate ceva din natură, dar 
nu este expresivă, dacă nu vedem în ea ideea, ce a 
voit artistul,—dacă ea nu ne suggerâză ceva din per- 
s6na autorului: un sentiment individual, subjectiv, ce 
voeșce a-lii objectiva prin mijlocul artei. 

Arta expresivă,—tără a fi vrăjmaşa formelor fru- 
mose, cari plac ochilor, fără să uite a mita natura, 
a reproduce prin forme și prin sunete ideile și senti- 
mentele personajelor, ce voeşce a le pune în șcenă,— 
trebue să nu negligeze ceea ce este mai esenţial : 
mâșcarea întelig genfii şi a simfirii comirne, pe care tre- 
bue s'o objectiveze. Fericit. este acela, care a putut 
să exprime în artă ceea ce simte împreună cu mulți-
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“mea, întrupând astfel în operile sale un subject sim- 
țit de el şi de toţi. Dacă n'avem nimic a spune, da- 
că nu putem a concretisa simţirea ascunsă a sufletu- 
lui nostru, opera nâstră nu pâte aparține atei expre-: 
sive, dar celei decorative. 

3. Caracterisarea expresiunii artistice. 

Ceea ce caractevistză expresiunea artistică este ve- 
producerea subjectului, conceput, ales de autor, ea» 
nu, reproducerea ori-cărui lucru din natură. Artistul, 
sati literatul înainte de a se pune la lucru trebue să 
fiiă îndemnat de un sentiment, care să se traducă în 
un subject de expresiune, 

Când lucrăm fără a voi să exprimăm ceva, când 
lucrăm numai pentru a ne deprinde,—ori-cât de bine 

„am lucra, —producţia nâstră, nexprimând ceva, nu pote 
ave valorea estetică cerută. Un pictor, care lucreză 
după un model vit, fără să aibă un subject, nu expri- 
mă prin acesta nimic. Reproducând, de ex., după mo- 

del o femeie nu exprimă prin acesta ceva, dar dacă, 

avend modelul dinainte voeșce a representa pe Venus, 

sau pe Minerva, dacă cu alte cuvinte, 'şi alege un 

subject, exprimă ceva. 

Acestă caracterisare a expresiunii în artă și li- 

teratură are mare importanță pentru Crificâ.— Critica 

într'adever, nu trebue să să lese a se seduce numai 

de formele frumâse, vagi, ce nu spun nimic; ea tre- 

bue să se intereseze de ceea ce artistul a voit să spuie, 

să observe pyecistunea lucrului în artă. , 

” Este o mare greșală de a ne lăsa să ne sedu- 

cem de formele perfecte, cari nu spun nigic sufletu-



462 

lui nostru.—Dacă la un concurs artistic, sau literar 
am dat un subject, care nu este exprimat bine din 
punct de vedere al fondului, —înfăţişând lucruri strei- 
ne de subject, deși sub o formă plăcută,—trebue nea- 
perat, s& nu dăm valore lucrării. Numai astfel artiş- 
tii să vor întrece a exprima cu precisiune subjectul 
lor, fără a se lasa să s& conducă de mersul întîmplă- 
tor al fantasiei lor. 

Dacă, de ex,, subjecţul dat a se executa de pic- 
tori este mortea lui Demâstene și tabloul exprimă pe 
Demostene mort, nu vom avâ neapărat precisiunea, tech- 
nică a lucrării pusă la concurs. 

Șciu însă, că este forte grei a executa în artă 
un subject împus de alții ; pentru aceea, concursul nu 
este în tot-d6-una mâsura puterii geniale ;-—ceea, ce în- 
să trebue să pretindem de la autori este ca ei să ex- 
prime cu precisiune subjectul ales de ei,—subjectul dic- 
tat de pornirea emoţionalității lor. 'Trebue neapărat, 
ca pornirea artistică şi literară să să potrivescă cu 
expresiunea. Este trist, de ex., de a observa că titlul, 
unei cărți nu să potriveșce cu cuprinsul ei, sai că 
titlul unei poesii este primul sâă Vers, sai refrenul său. 

4. Expresiunea in poesie. 

a) Formularea problemii. 

Defectul cel mai mare al Poesiei este lipsa de 
subject.—-Poeţii în general nu gândesc a exprima ce- 
va ; singura lor preocupare este rima, care devine stă- 
pâna întregei cugetări a poetului. Ei nu caută a al- 
cătui versurile după ideile și sentimentele lor, dar 
după rimă.—S& formuleză ântâiul vers, și, după aces-
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ta să orinduesc ideile în versurile următâre, așa că, 
personalitatea poetului s& perde, remâne fără expre- 
siune și astfel, poesia ce citim ne lasă cu totul reci, 
fără nici-o emoțiune. Poetul fireșce, ma putut să ne 
transmiță o emoţiune, care n'a avutio. 

Asemenea, poet pare, neapărat, a nu să îngriji de 
loc de public; când mare ce face, face versuri, pentru 
a petrece, ear nu, pentru a interesa pe alții. Neavând 
un subject începe a geme, a plânge, în fine a visă. 

Dar, ce putem cere de la poet de cât a visa? 
Poesia, se va dice : „este impersonală“,— este visul unui 
om deștept ; în afară de vis nu există poesie în ade- 
veratul sens al cuvântului. Poetul visâză despre D-dei, 
despre natură, despre iubire și filosofie, și, dacă din în- 
tîmplare, poetul face pe altul să vorbâscă în versurile 
sale, și acest personajii : eroii, băbat, sai femeie etc., 
trebue să viseze. 

Gândesc cu tote acestea, că şi în acestă stare 
de vis, poeţii pota ne interesa, —dacă întradevăr ex- 
prim cu exactitate starea lor,— dacă ne spun ceva asu- 
pra simțirii lor.—Un somnambulist pote fârte bine să 
ne facă a crede, că este deștept prin alcătuirea sub- 
jectului s&ui sub o formă plăcută, să ne facă să luăm 
visul săi drept o realitate. 

Numai somnambuliștii, cari n'a geniul poetic,— 
numai acei, ce nu viseză, și, se prefac că visâză, ca 
să ne spuie lucruri, cari nu-i înteresâză nici pe ei — 
nu pot reuşi în poesie. | 

Adevăraţii poeţi sânt acei, cari sânt îndemnați 
de emoționalitatea lor, de prisosul puterii lor, a spune 
ceva serios asupra, stării lor sufleteșci, asupra melan-



464 

coliei, tristeţii, sai bucuriei lor, în fine, asupra senti- 
mentelor de tot felul. Dacă nimic nu-i îndâmnă a cân- 
ta, dacă n'aui nimic a spune, ar face mai bine să tacă, 
căci nu este destul ca să facem versuri ;—-se cere de 
la poeți ca să ne spue ceva. 

Hinescu a avut dreptate când a dis în „Criti- 
cilor mei! 

„E uşor a scrie versuri, 
Când nimic nu ai a spune. 
Inșirând cuvinte gsle, 
Ce din câdă au să sune. 

Dar când inima'ți frământă 
Doruri vii și patimi multe, 
Sa lor glasuri, a ta minte, 
Stă pe tâte să le-asculte: 

Cași flori în pârta vieţii, 
Bat la porţile gândirii, 
Tote cer intrare 'n lume 
Cer veșmintele vorbirii. 

Ah ! atuncea ţi se pare, 
Că pe cap îţi cade cerul: 
Unde vei găsi cuvântul 
Ce exprimă adever-ul?% 

Dar, pre multă seriositate, prea multă șciință în 
expresiunea poetică nu taie re aripele lirei și a poe- 
sie? Nu se șcie, dic unii, că, dacă poesia a perdut 
valorea și interesul, care 'lă avea mai nainte, a- 
cesta a provenit şi din causa direcțiunii positiviste a, 

- veacului nostru ?
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Gugau inti'adever, este forte mult preocupat de 
conflictul, ce s'a iscat între poesie și sciință 1) şi este 
pornit a admite, că adeverata causă a decadenţii po- 
esiei în veacul nostru este desvoltarea spiritului şci- 
ențific. Pentru el seriositatea nâstră ni-a făcut a nu 
ne mai înteresa de cea ce este fantastic ; ne-am de- 
prins a vede lucrurile așa cum sânt, ear nu, aşa cum 
se presentă în închipuirea nâstră. 

Gândesc cu tâte acestea, că adevărata causă a 
decadenţii poesiei în veacul nostru na este deștepta- 
rea spiritului șcienţific.— Nu există în realitate nică- 
un conflict serios între șciință şi poesie, căci nu exis- 
tă conflict, serios între înteligenţă şi sentiment. Nu este 
adeverat, că cu cât înteligenţa n6stră creșce, cu atât 
sentimentul descreșce. Din contră, inteligența desvol- 
tându-se luminâză mai bine drumul sensibilităţii și 
contribue a rafina emoţiile nâstre. 

Nu ved întru cât cunoșcința legilor naturii ar 
stinge flacăra poesiei şi a, emoţiunii. — Goethe, V. 
Hugo, Lamartine, Alfr. de Musset introducând în poe- 
sie cuceririle şciinții unu şi-au micşorat prin acâsta 
meritul lor. Din contra, ei ai devenit poeţii de pre- 
dilecție ai secolului nostru. Poeţii filosofi tot-dt-una ai 
fost apreciaţi mai mult de cât alţii. Parmenide, Xenofane 
la Greci, Lucrețiu la Romani, în fine, Fminescul nostru 
stint apreciaţi din causa, spiritului lor filosofic în poesie.— 
Trebue numai observat, că șciinţa nu trebue să să in- 
tvoducă în artă de cât întrun mod evolutiv, potrivit 
cu desvoltatea spiritului societăţii. Arta adresându-se 
câtră toţi, trebue să producă efect asupra tuturor. 

1) Problâmes de Ps. contemnp. op. citat. 
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b) Adeverata causă a decadenții poesiel în 
veacul nostru. 

Adeverata causă a decadenţii poesiei nu este direcţia 
positivistă a veacului nostru. Poesia, după cum am spus 
mai sus 1), şi-a perdut valrea sa din causă, că este 
lipsită de subiect.— Compunem versuri fără să fim în- 
demnaţi de sentimentele și ideile nâstre,—fără să voim 
a spune ceva despre societate, obiceiuri, pasiuni, cre- 
dinţe, filosofie și șciință.—S6 pare, că poesia este stre- 
ină de societate, de obiceiuri, că, este numai expresi- 
unea capricielor nostre fantastice. La cei vechi, poe- 
sia era cu totul substanțială, cu totul atentivă a ve- 
produce sentimentele tuturor,—cu totul conformă opi- 
niunii, așa că, Aristotele a fost îndemnat a dice : 
„poesia este mai filosofică, mai adevărată şi seridsă de 
cât istoria.* _ 

Daca într'adever, poesia anticităţii este nemuri- 
tre, este numai din causa valorii sale istorice. In 
Grecia, poesia exprimă gândirile unui popor întreg. 
Ea nu este jocul fantastic al imaginațiunii indivi- 
duale, dar interpreta sentimentelor şi ideilor comune, 
relative la religiune, la politică, la obiceiuri ete. 
Poesia este expresiunea frumosă a vieţii individuale 
şi publice.— După cum în bucăţile de marmoră, sati 
de peatră, desgropate, arta, ne descopere ceva din 
vieța poporului grecesc, de asemenea, fragmentele poe- 
siei greceșci ne descoper obiceiurile unui popor, care 
a pus în operile sale intregul său suflet. Eată pen- 
tru ce istoria pote să fie aflată în sfărimăturile artei 
sale, în versurile sale respândite, ici, colea,— în palbe- 

  

1) Castea III, cap. X. 4. a.
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rea sculpturii și ă poesiei sale. Urmaţi poesia grâcă 
dela aurora sa și penă la sfirșit și veţi vede, că este 
tot-dâ-una expresiunea societății, saă cel puţin a sen- 
timentelor -sale religi6se și morale. In virsta eroică a 
Greciei, poesia, este deja istoria, civilisației născânde.— 
Citind poesiele lui Ome» simţim, că sânt pline de 
fapte istorice. Ficţiunile religidse sâint credinţele chiar 
ale poporului ; faptele epice sânt tradiţiile Grecilor ; 
caracterele eroilor sfint acele-a ale neamului ; şciinţa 
este aceea a timpului. Prin ajutorul Iliadei şi a Odi- 
seii putem să compunem geografia veche, să ne facem 
o idee de astronomie, de agricultură, de arme, de ves- 
timente, de mobile ete. Acestă poesie înaltă, cu totul 
fantastică pentru noi exprimă cu tâte acestea, viţa 
întregă a Grecilor. Cei vechi ai fost aşa de mult is- 
biți de acest caracter istorie, în cât au atribuit lui 
Omer un fel de șciinţă, un genii, admirat prin cu- 
noșcinţele sale.—Grecii vorbea de aceste poeme, după 
cum vorbim noi de o enciclopedie. Ei spuneai, că 0O- 
mer era astronon, politie, geograf, medic etc. Moder- 
nii, de asemenea, ai cules cu religiositate tot ceea ce 
vechiul poet șciea în tâte ramurile cunoșcinții omeneșci: 
în navigaţiune, în șciințe şi în arte. 

Dar nu numai Omer aii mers pe calea acesta ; 
toți poeţii greci sai ţinut de urmele părintelui poe- 
siei. Hesiod pune în versuri șciința, teologia, morala 
timpului sei ; tragedia povesteşce istoria patetică a 
deilor și a eroilor în privinţa pietăţii și a patriotis- 
mului; poesia lui Pindar ne dă cântece de triumf, im- 
nur, ditirambe, rugăciuni pentru procesiuni, pentru 
jocuri religi6se, pentru ceremonii funebre. Acel, care 
ar face istoria tuturor genurilor de poesie, n'ar face de
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cât să povestâscă viţa poporului grecesc, care 'și oglin- 

deşce în poesie întrega sa activitate și care pare, că n'a 

avut altă grije de cât a se zugrăvi pe sine în versuri. 

Dacă este un gen de poesie, care pare a fistre- 

in de istorie, este neapărat, poesia lirică, în care po- 
etul s€ conduce mai mult de fantasia sa. Dar și aci, 
micile poesii lirice, cari exprim mai mult sentimentele 
individuale, plăcerile și amorarile, ne dai 6ri-cari a- 
mănunțimi despre vi€ţa socială a Greciei, Imaginile lor 
mitologice sânt împrumutate de la religiune; deserip- 
țiunile lor, de la ţara lor; plăcerile lor sfint acele-a 
ale concetăţenilor. Astfel, fără a căuta acâsta și fără 
ca să voim, poemele lirice ale Grecilor, ne fac să 
vedem starea lor socială, din timpul lor.—-Poeţii lirică 
sânt și ei până la un 6re-care punct istorici. 

Veritatea istorică 1) apare pretutindinea în poesiele 
Grecilor,—pănă în cele mai mici forme stilistice.— Când 
un poet la Greci ne gice: „cânt“! cântă întradevăr; 
„când invâcă musele, îndeplineşce un act formal de a- 
dorațiune religi6să ; când cere ajutorul lui Apolone, 
face o adeverată rugăciune. 

Nu este tot astfel în literaturile moderne. —Aici, 
autorii nu exprim ceea ce simt ; —ei fac ficțiuni într'a- 
dins şi imitză pe cei vechi fără să exprime ceea ce 
simte publicul din care fac parte. 

S& pare, că poesia lirică modernă are o expre- 
siune convențională ; forma sa, veştimântul s&i nu ex- 
primă în tot-d&-una viâța modernă. 

Poesia modernă neapărat, trebue să să deosibes- 

e 1) În privința vieții fantastice, veligioase şi scienţifice a poporului 
vecesc.
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că de acei-a a Grecilor,—întru cât noi modernii n'avem 
aceiași credință 0, Dar, ori-cari ar fi ideile Și senti- 
mentele n6stre, ele trebuese exprimate în literatură, — 
așa cum sfint ele. Autorii trebue să exprime ideile și 
sentimentele lor, amestecate cu acele-a ale poporului 
din care fac parte, concentrând activitatea lor asupra 
unui subject bine studiat, bine înțeles,——căci acesta tre- 
bue să fie objectul de expresiune, ear nu, formele vagi, 
morte, cari nu exprim nici personalitatea artistului 2), 
sati a. poetului, nici aceea a societății din care face 
parte 3). ! 

Dar care pote fi subjectul, ce trebue exprimat în 
artă şi literatură ? De unde să-lă alegem noi: din 
natură, din contemplarea vieții nâstre sufleteșci, a 
lumii ideilor, a societăţii, din șciinţa positivă a secu- 
lului nostru ? 

Putem să-lă alegem de unde ne va plăcea mai 
bine, numai să-lă ințelegem, să-l simțim, și să fim 
îndemnați a-l spune.—Fără nici-un îndemn să nu ne 
apucăm de artă, sai de literatură. 

Indemnul nostru numai ne va face să producem 
o operă de imaginație cu adeverat de valdre. Ea 
va exprima semzirea n6stră, față cu natura Și Cu s0- 
cietatea din care facem parte. In ea vom vede pe ay- 
dist, societatea din care el face parte, și în fine, fru- 
musefa naturii, — vestimântul vieții nostre îndividuale 
și sociale. 

  

  5 %o: 

  

1)  Vegi:maz sus: p. 280-259, 
2) did. Romanul psichologic : p. 294—298. 3) Ibid. Romanul sociologic şi naturalist : p. 298—324.
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Stilul. 

Forma exteridră a expresiunii artistice și literare. 

1. Varietatea stilului.— Educaţia şi ereditatea stilistică. 

După ce ne-am ocupat; cu expresiunea în artă şi 

literatură este locul aici de a ne ocupa cu forma ex- 

teridrd generală a exrpresiunii. Acestă chestiune este 

aceea a stilului. 

Este șciut, că fie-care operă de imaginaţie tre- 

bue să aibă o formă externă bună, sai rea,—un stil 

bun saii r&i,—că, acest stil nu variâză numai din causa 

lucrului, pe care "1 representă, dar şi din causa tem- 

peramentului autorilor, a materialului, de care să 

serveșce și a felului de artă, în care este tratat un 

subject.—Acel'aș subject în adever, pâte fi tratat în 

diferite chipuri. Fie-care autor ne va expune subjec- 

tul sub o formă deosihită: va ave stilul stu parti- 

cular, atrăgător, sati greoiii, vesel, sai trist, elegant, 

sau simplu, puternic, sai domol. Altfel combină cu- 

vintele Alezândri, altfel, Eliade, Eminescu ete; alttel 
combină colorile, umbrele, luminile Rubens, altfel, Ra- | 
fael şi aşa mai departe. 

„Le styl est Phommet. — Sânt autori, cari prin 

stilul lor s& adreseză simţurilor; unii par chiar a se
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specialisa, excitând numai unul din simțuri: audul, ve- . 
dul și chiar gustul ; ear alţii s& adresâză mai mult cu- | 
getării și câte-o-dată, tuturo: facultăților şi tendinţe- 
lor nâstre. 

In al doilea loc, fie-care autor variâză stilul după 
felul de artă, sai după materialul de care se serveșce, 
și după subject. 

Deosibim un sf de gen (style de genre) şi un stil 
istorie.—Pe de altă parte, după genul artei avem: sts- 
lul plastic şi stilul pitoresc. 

Dacă este astfel, cum se explică acâstă varietate 
de stil la autorii și artiştii contemporani, cari trăese 
în acelaș mediu şi cari trateză acel'aş subject? 'Tră- 
ind în acei-aşi atmosteră de idei și în mijlocul acelor'aș 
munți şi riuri, față cu acel'aș object, cum să face, că 
autorii nu dai acei-ași formă impresiunilor lor 2—Eată 
la ce să reduce problema stilului, ce s'a discutat în 
tot-de-una și să discută şi astădi 1). 

Opiniunile sânt împărţite asupra acestei proble- 
Me, că să nu dice, că nu i sa dat încă o soluţie 
complectă și șcienţifica. 

Unii susțin, că varietatea stilului provine de la 
educația artistului, sai a poetului. — Fie-care scrie, de- 
semneză, reproduce pe pânza sa etc., după cum a în- 
vețat la scola specialităţii sale. Stilul variâză după 
scOla de expresiune, saii de technică. Unul ține de 
scola olandeză, altul, de cea italiană, altul, de cea fran- 
cesă, flamandă ete. Pentru a av6 cineva un stil tre- 

  

1) H. Spencer. Incerciri asupra progresului: Yilosofia stilului T. L. op. citat. — Paulhan. De la description pittoresque.— Essai de p8y- chologie litteraire ete. Op. citat.



412 

Due să aibă o scâlă,—să intre în sc6la de bele arte, de 

declamaţiuni, de retorică, în fine, după cum are vo- 

cație, spre a învăţa cum să compuiă. 

Alţii s& bazâză pe feoria eredității, precum și pe 

aceea a mediului social. — Influențele mediului social, 

cristalisându-se din generaţie, în generaţie, să transmit 

copiilor. Este dovedit astădi, că impresiunile puterilor 

sociale (traiul, organisarea socială, economică etc.) st 

transmit de la ascendenți, descendenților, —cași acele-a 

ale puterilor naturii, — în mișcările lor” artistice, in 

tendințele lor de ale exprima în afară prin forme vi- 

sibile 1). 

Alţii în fine gândesc, că mediul natural determi- 

nă forma stilistică a literaturii și a artei. In stilul 

pitoresc într'adever, să simte studiui mediului natural. 

Cerul, munții pădurile, apele nu pot, să nu aibă in- 

„fiuență asupra formei artistice și vedem intr'adever, 

că mulţi autori, căutând a se influința de natură, deş- 

tâptă în noi prin stilul lor sensaţii de tot felul. 

Dar, dout doctrine principale, în privinţa originii 

stilului trebue s€ avem în vedere: 4) doctrina educaţiei; 

și D) doctrina eredității și a mediului natuval și social, 

în care trăeșce artistul, sai poetul. 

Fie-care din aceste doctrine, după părerea mea, 

contribue a lumina problema, dar, fie-care în parte, 

nu pote s'o lămurâscă.— Pentru a ne convinge despre 

acesta navem de cât a ne da samă de lipsurile fie- 

cărei doctrine. 

S6 considerăm mai ântâi educazia.— Recunâscem, 

că educaţia joacă un mare rol în artă și literatură, 

1) Souriau.— Esthitique du mouvement, op. citat.
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cași în şciinţă; trebue, fără îndoială, să ne exercităm 

pentru a av€ un stil,—pentru a stilisa,—dar, din acâs- 

ta, nu putem conchide într'un mod absolut, că stilul 

s& datoreşce regulilor invețate în şedlă. Toţi scriito- 

rii și artiştii trebue să recunbscă, că, cu un spirit clar, 

cu o ureche sensibilă, ajungem a nu mai ține samă de 

nici-o vegulă technică, sai retorică.— Pe de altă parte, 

nimini nu-a, putut da o teorie complectă despre arta 

de a scrie, saă â compune în fie-care gen de astă. 

Maximele, de ex., cari le găsim prin cărţi asupra ar- 

tei de a compune nu sfint sistematisate; ele sint niş- 

ce reguli izolate, nişce generalisațiuni empirice, cari 

mai nici-o autoritate; neputându-le reduce la un 

principii, aceste maxime nu formeză un tot sistematic. 

Dar chiar, dacă am admite, că o şciinţă a stilu- 

lui ar fi gata, ar fi sistematisată, că, am pute cunoș- 

ce legile, de cari trebue să ne conducem pentru a 

presenta lucrurile intrun mod clar,-— lucrusi, cari se 

țiiă incordată atențiunea privitorilor, sai ascultătorilor 

fără să-i obosască,-—totuşi, aceste reguli nu ne vor 

pute ajuta intru nimic ca să avem stil, dacă nu a- 

vem înclinaţiuni pentru artă, dacă nu avem vocaţi- 

une artistică. 

Gândesc, că cea mai bună instrucțiune din lume 

nu ne va face să avem stil, dacă nu vom fi dispuși 

într'un mod natural pentru un gen de artă. —Trebue 

neaperat, să ne dăm silinţă ca să înaintăm în artă, 

dar acâstă silință să nu fiiă cu totul forțată 1). 

In ceea ce priveșce acum, doctrina eredității, a 

mediulaii natural şi aceea a mediului social, recunOșceni, 

1) Geniul artistic şi poetic : pag. 377-—379.
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şi cu acestă ocasie, pornirea moştenită a geniurilor, 
modificată de mediurile încungiurătâre ; dar, din aces- 
îa, nu putem nesocoti rolul principal al geniului. 

A venit vremea de a înțelege, că temperamentul 
individual al geniului este. factorul de căpetenie al sti- 
lului artistic și poetic.—Stilul variză de la genii, la 
genii, în conformitate cu educația sa şi cu înfluențele 
mediurilor încungiurătre.—Eată cea ce este adeverat 
în acestă materie. 

Geniul trebue să exprime în artă şi literatură 
starea emoționalităţii sale față cu natura, cu D-deui 
și cu societatea din care face parte,—potrivit obiceiu- 
rilor, credințelor și opiniunilor, păstrate de veacuri. 

Stilul, fireşce, este expresiunea atitudinii geniului de 
a se descârca de puterea sa disponibilă. — EL depinde 
prin urmare, în primul loc, de cantitatea forţii vitale, 
concentrată în artist, sau poet,—-forţă, care prin aju- 
torul artei tinde a primi o formă mai superidră. 

Adeverata causă principală a stilului este /or/a 
de expansiune, concentrată în artişti şi poeți, condițio- 
nată de starea psichologică, moștenită și modificată prin 
educafiune. 

Fără a contesta prin urmare, influenţa educaţiei, 
a moștenirii şi a mediurilor încunyiurătâre, gândese, că 
varietatea stilului atîrnă în primul loc de indiridua- 
litatea artistului, sai a poetului, de sintesa sa cerebrală. 

Stilul într'adever, vari&ză după tipul artistului, sau 
al poetului. —Unul apercepe mai mult unele părţi din 

„ natură : colorile, pe cari le reproduce cu plăcere ; altul, 
apercepe mai mult jocul de lumină și de umbră; al- 
tul, — mișcările ; altul,—formele ; altul, —sunetele.— In
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alți termeni: unul pte a-și representa imagini visu- 

ale, altul,—imagini auditive, sau tactile, altul, — molo- 

pii ete.—Așa, unul, gândind la un cuvînt, pote să 

şi-l represente sub forma unei imagini auditive, —să 

i să pară că-lu aude ; —altul din contră, pâte să afec- 

teze pentru acel cuvînt forma unei imagini imotrice,— 

să nu ne represinte sunetul cuvîntului, dar mișcările lim- 

bii, ale buzelor, larinxului etc,—mișcări, ce trebuesc 

făcute pentru pronunțarea acelui cuvint; altul, și 

pote representa cuvintul imprimat, sai scris sub forma 

unei imagini visuale; în fine, la alte persone s€ pro- 

duc, sai imagini abstracte, sau imagini combinate 1). 

In al doilea loc, imaginaţia, de la o personă, la 

alta, nu varieză numai din punct de vedere al cali- 

tății sale, dar și din punct de vedere al intensității 

sale.—S6 şcie, că unele persone ati imaginile mult. mai 

vii, mai concrete, mai sensibile, —cu alte cuvinte, ima- 

ginile lor s& apropie de sensaţii ; la alţii din contră, 

imaginile sânt mai slabe și se asamănă mai mult cu 

ideile abstracte, — lucru, care face, că trebue să ne 

dăm multă silinţă pentru a le sensibilisa întrun mod 

lămurit. 

Astfel, stilul varieză, de la individ, la individ, 

după schimbările temperamentului artistice, sai poetic, 

după intensitatea, saii calitatea imaginaţiei sale, ---a fe- 

Imlui asocienii sensaţiilor cu representările și ideile, 

în fine, după funcţionarea memoriei sale. S'a observat, 

ca visiunea mentală forte intensă la copii și la femei, 

devine fârte slabă şi chiar une-ori dispare la per's6- 

1)  Paulhan. De la description pittovesque. — Essai de psychologie 

litteraire.
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nele, cari sfint ocupate numai cu ideile abstracte, fără 
a av6 ocasiunea de a exercita imaginaţia visuală. DI 
Wundt a tăcut o mică experiență, în acâstă privință, 
arătând diferinţele individuale din punct de vedere al 
intensității imaginii visuale,—făcându-ne să vedem Și 
raportul dintre imagine și sensaţie.—S6 șcie că, după 
ce am privit mai mult timp un object colorat, dacă ne 
aruncăm ochii asupra unui lucru cenușii, percepem 
în acest din urmă lucru o pată colorată, asemănătre 
cu a lucrului, pe care lam perceput mai ântâi;—dacă 
objectul era roșu, pata va fi roșie, dacă objectul era. 
albastru-indigo, vom observa, o pată corespundetâre. 

In scurt, de imaginația individuală artistică ativ- 
nă în primul loc stilul autorilor. Educaţia, mediul fi- 
sic și social cn ereditatea pot influenţa individualita- 
tea artistică,—o pot diferenţia, dar n'o pot schimba 
cu desăvârșire. Acest lucru este probat prin faptul, 
că în acelaș mediu fisic și social, la acei-ași 6meni, 
cari ai priimit acei-ași educaţie şi at moștenit acele- 
ași tendințe observăm deosibiri individuale însemnate 1), 

2. Tipurile stilului.— Tipologia psițhologieă şi 
Critica estetică. 

După cercetările psichologice făcute de d-nii: 
Wundt, Ribot, Charcot, Ferre etc, resultă, că există ti- 
puri diferite literare de stil.——Există tipul visual, tipul 
auditiv, tipul motor şi tipul indiferent. 

Tipul visual este acel'a impresionabil de tot ce 
vede,—este artistul, sa literatul, care, după ce vede 
lucrurile, le reproduce în mintea sa cu o exactitate de 

  

Di Vedi mai sus: varietatea creaţiunii fantastice a poetului și a artistului p. 366 şi 387,
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necredut,—le vede chiar în realitate fără să fiă faţă. — 

Dl Ferre a explicat acâsta prin faptul, că, la aceste 

individualități artistice, sensaţiile visuale măresc ener- 

gia nervosă. Acâstă cantitate de forţă nervâsă, mă- 

rită prin ajutorul sensaţiilor, DI Ferv6, a măsurat'o cu 

„dinamomterul.—A măsurat mai ântâi forța unui om 

“înainte de a fi excitat și după aceea, excitându-lii, a 

„observat o mărire de forță nervâsă. 

Dar, ori-care ar fi explicaţia faptului, există per- 

s6ne, cari ved în imaginaţia lor lucrurile, pe cari le- 

au perceput mai dinainte.— Există pictori, cari zugră- 

vesc din memorie, — cari fac, de ex., portretul unui 

om, după ce La v&dut o singura dată, cari s€ servesc 

de modelul viii numai în o singură şedinţă. 

In literatură mai cu samă, există multe tipuri de 

aceste-a, cari s6 deosibesc după calitatea lor de a des- 

crie. —Di Paulhan, în „De la description pittoresgue“ 

i-a ar&tat pe toți. La noi de asemenea, am pute în- 

tîlni multe tipuri de natura acesta. Avem, de ex, 

poeţi populari, ca ilustrul Alexandri, o mulțime de nu- 

veliști etc; putem cita chiar ca povestitor de samă 

pe regretatul profesor universitar Odobescu, care ne 

farmecă prin poveştile sale. — Povestea Busoceanului, 

descriind furtuna, pote să fiiă considerată ca un mo- 

del de descriere. 

Literaţii par chiar a se recunâşce după tipurile 

lor. Legouv€ să recunâsce singur, că este un fp audi- 

tiv, şi, consideră pe Scribe, că este un tip visual. 

„Când scrii o serisâre, dice Legouv€, (intr'o seri- 

s6re, adresată lui Scribe) eu aud, D-ta însă vei; 

la fie-care frasă, ce scriii, glasul personajului 'mi sună
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în aud, la D-ta ânsă,—care eșci însuşi teatrul,-— actorii 

umblă și ţi s& mișcă sub ochi ;—eu sîint auditor, D-ta 

eșci spectator.“ 

Scribe dar, este un tip visual, Legourt un tip au- 

ditiv.—Existe chiar pevsâne, cari aud în interiorul lor 

vorbind, sau cântând! DI Paulhan în: Le langage in- 

tevieur et la pensce (Revue philosophigue, 18386) ne a 
arâtat destule fipuri auditive.—Sînt 6meni, cari ai o 

imaginaţie auditivă, așa de puternică în cât pot repeta 

cu înlesnire ori-ce aii audit: siint în.stare de a re- 

produce un discurs întreg. Exemplele cele mai vii, în 

acâstă privinţă, ni sânt date de Jlozart şi Beethoten.— 

Mozart a auzit numai de două ori Miserere; Beetho- 

ven, devenind surd, compunea și repeta în interiorul 

stu diferite simfonii !). 

Exist de assemenea, typuri motorii, cari deştepţi 

fiind să văd pe ei,—când sint liniștiți, —rostind discur- 

surile lor. Nu aud, nu vă&d în interiorul lor, dar vor- 

bese. Asemenea tipuri de Gmeni s'a observat de D-rul 

Gilbert Ballet în: „Le langage înterieuve et les dier- 

ses formes «de Vaphasie (Paris 1886).—E1 st dă pe el 

singur de tip.—,„La unii, dice el, plăsmuirile de. miș- 

care caii în condițiile obicinuite ale cugetării o nespu- 
S, să tăvie.  Biint forte sigur, că afară de împrejurări 

/umeobicinuite, ei nici nu-mi V&d, nici nu-mi aud gâu- 

„m „direa, ci o rostese în minte. „La mine—și socul, 

| at astfel este mai la toți motoriii,-— rostirea internă 

“pe adessea atât de viie în cât mi să întîmplă să şop- 

-_„tese încetinel cuvintele vorbirii mele interne. Acâsta e | 

| „aiorma imaginilor vii Ja noi motorii“. 

1) Bată, ce a făcut pe autori să să cridă inspirați v.p. 366—398, | .   
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Dar, pe lângă aceste trei tipuri : tipul visual, a- aditiv şi motor, existe un ip mai Superior, care să serveșce de tote felurile de plăsmuiri : visuale, audi- tive și motorii;—acest tip este un tip, ce sa numit șn- defereut, dar, pe care “li putem numi maj bine fip co- plect, puternic. 

| Existe întradevăr, autori, scriitori, cari nu aud, nu ved nimic, nu simt ea vorbesc, dar cari combină cele ce ai audit, cele ce au vedut, cele ce pot rosti spre a exprima ceea ce înţeleg întrun mod clar. Există tipuri, deprinse a sistematisa resultatul combinărilor sensațiilor, adecă al representărilor şi i- deilor, 

Acest mod de a înţelege origina varietăţi stilu- lui, ne face să concepem objectul unei șciinţe noi, a- prâpe necunoscute, pe care o putem numi Psichoiogia, literară, saă tipologia Psichologică,— menite pe viitor a, fi baza criticii ID), 
Dacă într'adever, bazaţi pe psihologie, vom pute citind un autor să-l caracterisăm, —sâ vedem, ce fe] de tip este, —"li putem fârte Ușor aprefia. Altă val6- re putem da unui stil, care deșteptă numai sensaţiale cisuale, sai numai acele auditive, ori Motorii,—cum sânt discursurile acelor'a cari să conduce numai de e- fectul motor ce simt în ei,—şi, altă valbre ai scrie- rile acele-a, cari se adresâză tuturor facultăţilor n6s- (ze, cari satisfac nu numai simţurile nestre, dar şi inteligenţa şi voința n6stră. o 

1) Care trebue să formeze o pavie specială a Fsteticii, cu care, 
lin lipsa cadrului, nu ne om ocupa aici,
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Neaperat tipologia psichologică, sai psichologia li- 
terară este menită a servi de bază Oviticii estetice, 

In sistemul nostru, Critica este partea din urmă 
a Esteticii. O asemenea Critică estetică, bazată pe stu- 
diile îndelungate, relative la condiţiile de formare și 
desvoltare a artei și literaturii, sistematisată pe baza, 
principielor Fsteticii bio-sociologice, ajutată de tâte şci- 
ințele sale auxiliare, va deveni șcienfifică. 

Critica neaperat, trebue să st influințeze de spi- 
ritul șciențific, care a priimit o desvoltare însemnată, 
în aceste din urmă iile ale veacului nostru. Ea nu 
pote fi numai genetică, ca aceea, inaugurată de Sf. 
Beuze, în Causeries de Lumndi, bazată numai pe biogra- 
fia autorilor,—apreciând astfel, operile de artă numai 
din punctul de vedere al originii lor. pice în cele 
din urmăm apte fi numai judecătorescă, sai etică.— 
Nu putem$ da Titică, să fim preocupaţi numai de efec- 
tele bune, sati rele, ce produc opertle de fidea be 
spectatorilor, sau lectorilor. A venit vremeaţt ea Critica 
să s€ organiseze, să se complecteze pe baze noi, pen- 
îrua ne spune într'un mod șcienţific: pentru-ce o o- 
peră literară, sau artistică este frumâsă, sau urită, 
pentru-ce place, sau displace. 

— et isa pri — 

| 
! 

| 

 



CUPRINSUL MATERIEI 
DISCURS PRELIMINAR. 

Importanța Esteticii contemporane : pagina 1-17. 

CARTEA |. 

Istoricul Esteticii. 

Sedlele vechi de Esteţică. 

1 Secdla Academică. 
Idealismul estetic platoniciau. 1. 'Teoria frumosului lui Piatone. p. 17. 2. Teoria, artei.—Imitaţia artistică, Scopul artei. p. 95. 3, Caracterul doctrinii literare şi artistice a lui Pla- tone. p. 31, 

4. Evoluţia istorică a idealismului platonician.—Idealis- mul mistic.— Plotin. 
a) Concepţia mistică a frumosului. p. 36. b) Objectul literaturii şi al artei mistice. p. 45. 5. Desvoltarea Esteticii lui Plotin.— Ce a devenit Es- tetica în urma lui Plotin ? p. 48. 

II Sedla peripatetică, . 
Idealismul estetic văjionalist. — Aristotele. Î. Noul caracter al Esteticii elassice. — Concepţia fru- mosului în sistemul lui Aristotele. p. 50. Teoria artei. . Ă â) Scopul artei.— Purificarea (720agsis) și moralitatea artistică şi literară, p. 50. | Principiul artei.—Imitaţia artistică. p. 64. 3. Judicata criţică asupra Esteticii aristotelice p. 65. Scedlele Esteticii moderne.—idealismul psichologie. 

1  Scola francesă, 
l. Descartes. — Influenţa lui Descartes asupra direcției li- terare.— Boileuu p. A. 
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„ Pore Andre.—'Teoria, frumosului p. 80. 
a) Frumosul esenţial, natural şi artificial. 
b) Despre artă.—Stilul artistic p. 84. 

. Evoluţia istorică a Esteticii francese.— Diderot. Vol- 
; 

taire etc. p. 86. 

II Scola scoțiană. 
„Fr. Huteheson.— Problema Esteţicii moderne. 

a) Frumosul şi simţul estetic. p. 90. 
b) Caracterisarea frumosului. p. 96. 
c) Principiul artei.— Unitatea resultând din varietate. 
d) Judecata critică. p. 100. 

. Reid.— Teoria bunului simţ şi scepticismul estetic. 
a) Impersonalitatea şi objectivitatea frumosului. p. 102. 
b) Judecata critică asupra Esteticii lui Reid. p. 112. 

- Dugald Stewurt.—Estetiea asociaţionistă. 
a) 'Leoria asociaţionistă aplicată la Estetică. p. 113. 
b) Judecata, critică asupra Esteticii asociaționiste. 

III Scola Germană. 
Periodele Esteticii germane. p. 119. 

. Baumgarten. p. 190, 
- Winckelmann şi Lessing. p. 193. — Sistemul de 

Estetică a lui Winckelmann și Lessing, p. 196. 
. Kant, 
a) Problema Esteticii literare şi artistice. — Objectul 
„artei şi al literaturii, p. 131. 
b) analitica frumosului. — Caracterele frumosului. p. 

136. . 
€) Analitica, sublimului.—Sublimul matematic şi dina- 

mic. p. 140. 
d) Deosibirea dintre sentimentul frumosului şi al sub- 

limului. p. 148. 
« Hegel și Sehopenhauer. p. 151. 

CARTEA II 
- Estetica nouă. 

Introducere. | 
Estetica nouă faţă cu cea veche. 

1 Problema -Esteticii contemporane. p: 169. 
Objectul Esteticii în raport cu al Psichologiei. 

172 
$ Noul caracter al Esteticii contemporane. p. 180. 

11 Starea studielor de istetică în veacul nostru. p. 183. 
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Noţiunile fundamentale ale Esteticii contemporane. 

V
P
 

N
I
N
 

I
R
 

V
P
 

V
P
 
I
R
A
N
 

YA
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principale ale artei şi literaturii. 

1 Arta primitivă. 

Idee despre inceputul artei. 

- Forma fisiologică, reflexă a artei.— Cele d'ântâi pormiri 
artistice la animalele de diferite specii. p. 193. 

. Arta preistorică, p. 196. 
. Arta la sălbatici. p. 199. 
. Caracterul artei primitive.— Formularea problemii es- 

tetice a originii artelor. p. 204. 

II] Asta şi literatura simbolică. 
. Caracterul simbolismului în arta şi literatura popor'e- 

lor orientale. p. 207. 
. Sistemul artei şi al literaturii simbolice. p. 209. 
. Simbolismul la Indieni. p. 210. 
. Simbolismul la Egipteni. — Descrierea monumentelor 

Egiptene. Apreciarea artei egiptene. după aceste 
monumente. p. 214. 

„ Simbolismul la Evrei.—Objectul şi caracterul litera- 
turii şi al artei evreeşci. p. 992. 

. Evoluția simbolismului artistic şi poetic. 
a) Simbolismul la Greci.— Versurile de aur ale lui Pita- 

gora. Poemele lui Xenofane, Parmanide şi Empe- 
„docle. 'Teogonia lui Hesiod. Epopeea omeriecă. p. 925. 

b) Simbolismul la popârele creştine. — Maduanele lui 
Rafael, cărţile sfinte şi influenţa lor asupra litera- 
turii creştine. p. 229. 

HI Arta imitativă și ideală, creatăre. 
Forma veehe classică a artei şi a literaturii. 

„ Aitele cari s'ai desvoltat la Greci şi Romani. 
a) Artele la Greci.—Scolele artistice. p. 235. 
b) Artele la Romani. p. 943. 

„ Sistemul artei. şi literaturii classice. - 
a) Arta față cu mitologia, religia şi filosofia. p. 240. 
b) Antropomorfismul în arta elassică, mp. 953. 
€) Factorii subjectivi şi objectivi ai artei classice. 

. Caracterul formei classice a artei şi literaturii. 
a) Principiul artei şi al literaturii classice. p. 256. 
b) Scopul artei şi al. literaturii classice. p. 259. 
€) Direcţia artei și a literaturei elassice. p. 261.
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4. Evoluţia classicismului la sfirşitul păgânismului. — 
Classieismul în luptă cu formele nous literare şi 
artistice. p. 263. 

IV Arta religidsă creştină. 
1. Idealul artei religiose creştine. p. 9609. 
2. Objectul precis al artei creştine. Iubirea divină reli- 

giosă şi lumâscă, 
a) Romanul religios. p. 271. 
b) Romanul cavalerismului, p. 973. 

V Arta romantică. 
1. Caracterul romantismului. p. 277, 
2. Deosibirea artei moderne romantice de cea veche clas- 

sică. | 
a) Objectul artei moderne în raport cu al celei vechi 

classice. p. 280. 
b) Expresiunea amorului în arta, modermă și cea, clas- 
„Sică. p. 9%, 

€) Uritul în arta modernă și cea classică. p. 964. 
3. Direcţia artei romantice. p. 286. 
4. Elementele ce să pot observa într'o operă romanti- 

că. p. 989. 
5. Romanul psichologie.—Goethe, Lamartine şi Georges 

Sand. p. 290, 
a) Caracterisarea romanelor psichologice. p. 292. 
b) Idealul romanului psichologie.— Apreciarea, acestui 

ideal. p. 994. 
6. Romanul sociologic. — V. Hugo şi Balzac. H. Heine, 

Turghenieff, Dostoievski, 'Polstoi ete. 
a) Caracterisarea romanului sociologic. p. 298, 
b) Apreciarea critică a direcţiei romanelor sociologi- „ce. Pesimismul și şcepticismul în arta romantică. 

p. 303. 
c) Tesa socialistă a artei şi imaginaţia, societăţii con- 

temporane. p. 307. 

VI Arta nuturalistă. 
Romanul naturalist, experimental.— Balzac şi Zola. 

1. Catacterul naturalismului. -—Deosibirea naturalismului 
de romantism. p. 319. 

2. Metoada experimentală, aplicată la literatură. p. 317. 
a) Direcţia naturalistă a artei şi literaturii. p. 320. 

_D) Apreciarea critică a acestei direcţii naturaliste a 
literaturii şi a artii. p. 321.
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CARTEA III 
Inducţiile relative la problemele esențiale ale Este- 

ticii contemporane. 

Problemele esenţiale ale Esteticii contemporane. 
I Cum putem explica arta ca un fenomen 

al evoluției ? 

Factorii artei şi asociaţia lor. 
$ 1. Factorii primitivi. p. 327, 
$ 2. Factorii artei determinaţi de desvoltarea ideaţiei şi 

de mediurile incongiurătâre. p. 331. 
$ 3. Clasificarea factorilor artei și asociarea lor. p. 333. 

1] Principiul artei și al poesiei. 
$ 1. Frumosul în general. 

„a) Plăcerea frumosului și plăcerea joculul, p. 335. 
b) Utilul şi frumosul. p. 336. 
c) Adevărata inducţie a esteticii evoluţioniste.-p. 343, 

$ 2. Frumosul artistie şi poeti. 
a) Caracterisarea frumosului artistic și poetic. p. 345. 
b) Frumosul și simțul estetic.— Fenomenile estetice, 

p. 348. 
c) Frumosul şi legea estetică a, activităţii nostre psi- 

chice. p. 351. 
JI Factorii frumosului. p. 352, 

$ 1. Factorii subjectivi ai frumosului. 
a) Retiexele. p. 353. 
b) Instinctele. p. 354, 

-c) Sensaţiile.— Sensaţiile inferiâre esteţice. p. 355. 
d) Sensaţiile superidre estetice. p. 357. 
e) Ideile. p. 360. 

$ 2. Factorii objectivi ai frumosului. — Pănă la ce punct, 
mediurile încungiurătâre contribuese la produc 
erea sentimentului estetic ? 

a) Mediul fisic.— Frumosul și sublimut în natură. p. 302. 
b) Mediul social. p. 365. 

IV Legea generală 
a producerii operilor artistice și literare. 

„ Formularea problemii. p. 369. 
. Evoluţia aplicată la artă şi la literatură. p. 379. 

V. Geniul şi adaptarea lui la medii. 
$ 1. Caracterisarea geniului artistic şi poetic. p. 375, 
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Geniul, moştenirea şi educaţia. p. 377. 
Geniul şi starea sa patologică p. 379. 

VI Condiţiile psichologice ale artei 
și literaturii. 

Imaginaţia artistică şi poetică. 
a) Representarea şi creaţia artistică şi literară. p. 
b) 383. Varietatea creaţiunii fantastice a poetului şi 

a artistului, p. 386. 
c) Deosebirea dintre imaginaţia artistului, sait a poe- 

tului şi aceea a omului de șciință şi de afaceri. 
p. 387. 

. Peoria invenţiei în artă și literatură. 
a) Inspirația, şi reflexiunea. p. 388. 
b) Determinismul psichologie şi născocirea artistică ŞI 

poetică. p. 395. 
VII Condiţiile sociologice ale urtei 

și literaturii. 
. Arta şi statul. p. 399. 

2, Arta şi morala p. 101. 
a) Legile morale şi cele estetice. p. 404. , 
b) Consecințele identificării artei cu morala şi poli- 

tica. p. 406. 
c) Independenţa artei şi a poesiei. p. 408. 

VIII Condiţiile fisice ale artei 
și literaturii. 

Imitaţia în axtă şi literatură. Șeiinţa şi ficţiunea 
poetică și antistică. 

. Formularea problemii. p. 414. 
a) Problema, realismului şi a idealismului în artă şi 

literatură. p. 416. 
b) 'Technica şi expresiunea literară şi artistică, p. 491. 

„. Tendinţa. atei şi ale literaţurii în privinţa imitației 
exacte p. 495; 

. Proporția imitaţiei în: artă şi literatură, p. 498. 
IX Despre scopul și efectul literaturii 

și al artei. 
. Legea, generală estetică; şi cele două doctrine: „arta 

pentru artă“ şi „urta utilă“. p. 433. 
.. Eimoţia estetică, 

a) Caracterisarea, şi efectul emoţiei estetice, p. 436. 
b) Durata emoţiei estetice. p. 440. 
c) Deosebirea emoție estetice de emoția ordinară.
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$ 3. Mijlocele prin care să produce efectul estetic.— Sug- 
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gestiunea în artă şi literatură, 
a) Suggerarea prin artă a sensaţiilor estetice. p. 442. 
b) Suggerarea artistică a sentimentelor. p. 443. 
c) Suggerarea prin artă a simpatiei în genere. p. 445. 
d) Resumat şi conclusii. p. 447. 
e) Piedicile suggestiunii artistice. p. 448. 

X Gruparea artelor și scopul lor. 
. Grupele artelor. p. 450. 

2. Clasificaţia artelor, p. 453. 
AL Bapresiunea în artă și literatură. 

. Formularea problemii. — Ce să înţelege prin expresi- 
une în artă şi literatură? p. 458. 

. Arta, decorativă şi expresivă. p. 459, 
. Caracterisarea expresiunii artistice. p. 461. 
. Expresiunea în poesie. 
a) Formularea problemii. p. 462. 
b) Adevărata, causă a decadenţii poesiei în veacul 

nostru. 

AȚI Stilul. 
Porma estetică a expresiunii artistice și literare. 

. Varietatea stilului. — Educaţia şi ereditatea stilisti- 
că, p. 410. 

. Tipurile stilului.—'Tipologia psichologică şi critica es- 
tetică. 

Coprinsul materiei. p. 416. 
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In loc de: A se citi: 
frumosului frumosul 

sînte imediate sânt imediate 
rațiunii imaginațiunii 

Ei nu face Ei nu fac. 
natională ratională, 

trăece autorii trăesc autorii 
75 Bapâwou 75 Dawpdey 

să să adreseze să adresăză, 
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