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ABSTRACT: The article outlines the views of Antonio Banfi, Lucian Blaga
and Oscar Wilde upon human knowledge and the philosophy of culture.
The author explores the connection between knowledge, ethics, religion
and art, as well as the similarities and dissimilarities between the con‑
ceptions of the aforementioned philosophers.
KEYWORDS: philosophy of knowledge, philosophy of culture, ethics, reli‑
gion, art

La Hegel, întreaga sferă a spiritului absolut are un caracter religios.
În schimb, în viziunea lui Antonio Banﬁ, cele trei momente ale spiri‑
tului absolut sunt: arta, religia şi ﬁlozoﬁa.
Relaţia dialectică dintre cele trei idei nu poate ﬁ confundată cu o relaţie
reală şi cu atât mai puţin ca exprimă un raport de întâietate sau de dependenţă.
Frumosul este întruchiparea sensibilă a ideii, considerată nu o abs‑
tracţiune universală, ci un universal care poartă şi pune în mişcare în sine
particularul; el însuşi este unitatea absolută deoarece se exprimă într‑o
formă ﬁnită a sensibilităţii.
Spiritul etic nu este numai substanţa universală a tuturor spiritelor, ci
este recunoscut de către acestea ca esenţa şi înfăptuirea lor. Totuşi, spiritul
etic este dat ca religiozitate deoarece în armonia sa se relevă o tensiune.
Din această tensiune se naşte religia, adică acea conştiinţă a transcendenţei
eticităţii care capătă forma creaţiei unei lumi de idealitate etică din adâncul
conştiinţei individuale, în perfecţiunea ei şi care dă naştere artei absolute.
Arta este exprimarea echilibrului etic absolut, aşa cum este el trăit în
mod ideal de către subiect.
Arta este aspectul intuitiv al autoconştiinţei absolute, aspect care prin
aceasta este nemijlocit (ca şi intuiţia) şi deci caracterizat de ﬁnalitate.
Frumuseţea este intuiţia concretă prin care sensibilitatea exprimă
numai ideea; şi totuşi în artă există tensiunea dintre creaţia obiectivă şi
subiectivă. În artă, conştiinţa este trăirea spontană, adică intuiţia sensibilă.
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În artă, sinteza este intuitivă: idealul este nemijlocit.
Hegel afirmă că estetica este teoria ﬁlozoﬁcă a frumosului şi, în con‑
cret, a artei.
Arta este revelaţia absolutului sub forma intuiţiei, ca o pură apariţie,
ca idealitate care apare din orice dat real, dar care rămâne întotdeauna
idealitate faţă de obiectivitatea criticismului uman.
Spiritul uman este, înainte de toate, conştiinţă, este cunoaşterea obiec‑
tivă a unei lumi care se conturează precis, concret, lăuntric. Este lumea
nemijlocită a experienţei, în care individul uman îşi găseşte traiectoria vie‑
ţii, trasată de o primă şi elementară armonie, este un univers fără probleme.
În acest plan, viaţa se armonizează conform unei civilizaţii aproblematice.
Insă, în procesul evoluţiei, omul a suferit efectul unui fapt nou, un fapt
care a produs nu numai o mutaţie în natura sa, ci şi o modificare ontologică
absolută. Acest novum care îl face pe om să fie om şi să‑l deosebească de
animal este resimţirea prezenţei misterului din jurul său şi din el însuşi.
Nu există nici un aspect al experienţei şi al vieţii care să nu ascundă în sine
misterul şi care să nu ceară o revelaţie. Iar revelaţia este deschiderea unui
nou cer, este cultura.
De menţionat că Lucian Blaga descoperă în cultură un moment de
transcendenţă, dar un moment de sens negativ şi anume misterul care se
manifestă prin ea. În adâncul misterului şi în absoluta lui obscuritate îşi
are lăcaşul Marele Anonim, păzitorul misterului însuşi, a planului său de
transcendenţă absolută.
Pentru Blaga, arta, ştiinţa, religia, ﬁlozoﬁa aparţin lumii culturii, sunt
forme ale revelaţiei. Fiecare dintre ele îşi are propriile ei categorii stilistice
abisale, prin care revelează simbolic fondul de mister ce ne învăluie şi din
care trăim noi, ca oameni. Cultura este întotdeauna o totalitate complexă,
în care diversele forme se interferează, se concentrează şi se ramifică.
Filozoﬁa lui Blaga vrea să pună în lumină, îndeosebi, motivul discon‑
tinuităţii creatoare, al individualităţii organice.
Misterul capătă formă în sfera lumii conştiente; inconştientul se
exprimă: aceasta este cunoaşterea „luciferică”, după expresia lui Blaga, care
este guvernată de categorii „abisale”, care nu este pur şi simplu contempla‑
tivă, ci creatoare. Aceasta deoarece revelaţia este condiţionată de structura
inconştientului, de formele de rezonanţă cu sfera conştiinţei. Este creaţia
unei ordini a revelaţiei, aflată în continuă evoluţie, este realitatea pătrunsă
de sensul căutării, al construcţiei. Este Logosul, cuvântul, în care misterul
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capătă formă în cadrul unui discurs inﬁnit, care, rând pe rând, se concre‑
tizează şi se deﬁneşte prin noi evoluţii. De aceea, revelaţia sau cultura este
esenţialmente discontinuă, asemenea unui fascicul de lumină care trece
printr‑un ecran, când opac, când transpaent.
Cultura este o lume a obiectivităţii sui‑generis aﬂată în continuă pro‑
ducţie. Nu se pot deﬁni diferite culturi în funcţie de structura stilistică a
obiectivităţii lor spirituale deoarece, dacă stilul este unitar în componentele
sale elementare, el se diferenţiază în funcţie de loc şi de epocă, stilicitatea
fiind forma categorială particulară de exprimare a inconştientului. Blaga
oferă o schemă generală a unei interpretări şi a unei tipizări. Este vorba de a
defini culturile în funcţie de natura „stilistică”, natură ce se impune întregii
obiectivităţi spirituale. În opinia lui Blaga, pentru o anumită cultură este
uşor de găsit o matrice („matricea stilistică”) care să ﬁe comună artei, reli‑
giei, obiceiurilor, ﬁlozoﬁei, cu alte cuvinte, un stil unitar care deosebeşte
respectiva cultură de celelalte culturi şi conferă diferite forme spirituale,
un conţinut, un sens, o valoare, chiar un destin special. Este atinsă aici o
problemă a fenomenologiei culturii. De menţionat însă că formele feno‑
menologice, care permit o structură şi evoluţie unitară a culturilor, sunt
extrem de variate şi că în ele aspectele spirituale îşi schimbă radical conţi‑
nutul, valoarea, direcţia. În analiza culturii, metoda transcendentală şi cea
fenomenologică pot să se echilibreze într‑un raţionalism critic, dar dacă se
încarcă şi cu o interpretare metaﬁzică (ca în cazul lui Blaga), atunci ele se
opun, se exclud şi se închistează fiecare în poziţia sa.
În analiza culturii, idealismul îşi are limitele sale în conceptul metafi‑
zic. În filozoﬁa lui Blaga, limita analizei culturale constă, mai degrabă, în
conceptul de „inconştient”, acest fond metaﬁzic al revelaţiei. Aceasta face
ca „matricile stilistice” ale diferitelor culturi să ﬁe extrem de nedetermi‑
nate, fără a putea să clarifice legea internă, principiul unităţii şi raţiunea
diferitelor determinări.
Pentru Blaga, revelaţia nu are nimic de a face cu apariţia sensibilă a
ideii care, de la Platon la Hegel, constituie doctrina tradiţională a orică‑
rei estetici metafizice. Pentru Blaga, realitatea artistică este construită nu
conform formelor intelectului, ci conform celor ale intuiţiei, scoasă din
domeniul teoreticităţii pure.
Gândirea lui Blaga prezintă şi conturează formele mobile ale vieţii cul‑
turale. Arta, ca o parte a culturii, ca revelaţie deschisă, este vie, iar această
viaţă este o continuă agitaţie, bazată pe forme şi reﬂexe care apar şi dispar
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într‑o uriaşă frămânare. Astfel, filozofia lui Blaga continuă opera specifică
filozofiei, să zicem, contemporane, aceea de a releva liniile constitutive ale
realităţii culturale, cu o conştiinţă tot mai deschisă.
Estetica ﬁlozoﬁcă îşi propune aşadar să ajungă la un concept despre
artă care să depindă nu de un anumit gust şi de o anumită experienţă, ci de
o conştiinţă radicală a întregii experienţe estetice, de un principiu care să
ﬁe nu concept ci idee, în care să fie cuprinse şi semnificate toate infinitele
aspecte ale universului artei.
Concepţia despre artă este criteriul ce determină critica şi istoria artei.
În aceste două forme de reﬂecţie, caracterul abstract al concepţiei este
cliemat să joace rolul de clarificator şi interpret al realităţii individuale a
artei şi al procedeelor ei evolutive.
Există două trăsături ale experienţei artistice: caracterul nemijlocit şi cel
autonom. Prima apare din confruntarea experienţei estetice cu alte tipuri de
experienţă. Experienţa teoretică este o continuă căutare: adevărul nu este
„adevărat” în mod absolut, ci în confruntarea cu toate celelalte poziţii.
Experienţa morală este un continuu conﬂict, o continuă depăşire de
pasiuni, sentimente, instincte.
Experienţa religioasă este esenţialmente plină de tensiune internă,
soluţia ei apare ca soluţie a unei problematici externe a realităţii: creş‑
tinismul pune accentul tocmai pe această infinitate de poziţii religioase.
Toate experienţele spirituale par, aşadar, experienţe de mediere: când
ﬁecare ajunge la propria ei culme, crezând că medierea s‑a împlinit când
adevărul iese la lumină, tocmai din pricina acestui caracter de viziune
dobândită, adevărul este determinat prin categorii de ordin estetic.
Esteticitatea poate ﬁ definită drept relaţia nemijlocită şi antinomică a
celor două polarităţi esenţiale ale experienţei: eul şi lumea.
Orice sistem, în orice direcţie s‑ar desfăşura, poartă în sine un ide‑
alism tacit, un optimism ascuns, deoarece exprimă credinţa în existenţa
unei temelii ultime a realului în care antagonismul dintre eu şi lume
încetează, amândouă fiind absorbite într‑o aceeaşi egală unitate. Dacă
soluţionarea acestui conﬂict este ţelul ultim al religiei şi al filozofiei, în
experienţa estetică această soluţie reprezintă un dat. Antinomia dintre eu
şi lume se sublimează într‑un perfect acord; lumea şi‑a găsit suﬂetul iar
suﬂetul lumea. Tocmai acest contact nemijlocit al celor două extreme – eul
şi lumea – par să‑şi dezvolte la maximum potenţialitatea internă. Aceasta
este una din puternicele forţe formative.
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După Kierkegaard, distincţia dintre omul religios şi cel estetic repre‑
zintă tocmai contrapunerea între cel ce simte profund toate problemele
realului şi acţionează asupra acestuia, cufundat în lumina transcenden‑
tului, şi cel ce trăieşte uşuratic, captând tot ce este superficial în lucruri,
care acceptă realitatea şi pe el însuşi aşa cum sunt, fără a folosi energii
transformatoare a propriei sale personalităţi.
După Oscar Wilde, caracterul fundamental al estetismului constă în
conştiinţa că, aﬂându‑se în planul estetic, individul este în chip desăvârşit
el însuşi, mândria interioară a personalităţii împlinite.
Întâlnirea dintre eu şi lume, în afara esteticului, are loc sub forma
intuiţiei. Intuiţia are drept caracter fundamental pe acela de a ﬁ nemij‑
locită, caracter în care este absorbită problematica vieţii conştiente,
tensiunea dintre eu şi lume, între subiect şi obiect. Intuiţia este aşadar
un act de cunoaştere nemijlocită care poate reprezenta fie 0 participare
vitală directă, care se iluminează prin conştiinţă, ﬁe rezultatul unui proces
conştient complex.
Omul participă la viaţa morală şi mod fundamental tocmai prin intuiţii.
Când ne asumăm o anumită poziţie etică, aceasta se întâmplă nu în urma
unei demonstraţii logice, ci în chip intuitiv; certitudinea morală nu este
atât certitudinea unui act de libertate cât, mai degrabă, intuiţia că întreaga
ordine a lucrurilor corespunde acestui dat.
Intuiţia religioasă, cu toate că pare să contrazică natura însăţi a intui‑
ţiei, de vreme ce ţinteşte dincolo de lumea sensibilă, servindu‑se de aceasta
ca rapel la o realitate de ordin superior, constituie nu mai puţin datul fun‑
damental, certitudinea primă a vieţii religioase. Nici o religie nu apare,
într‑adevăr, în urma unei demonstraţii, ci printr‑o participare nemijlocită,
care îşi are originea în profunzimea experienţei umane pe care suﬂetul tre‑
buie să o străbată înainte de a ajunge la credinţă. Dar în momentul în care
intuiţia divinităţii este dată, spiritul caută, dincolo de ea, pe Dumnezeu
însuşi: problema nu este rezolvată, ci doar indicată pe o treaptă mai înaltă;
întreaga viaţă religioasă trece astfel continuu de la poziţie la alta, sondând
mai adânc acest mister. Acest proces, prin care intuiţia este aﬁrmată pen‑
tru a ﬁ depăşită, această continuă căutare care este viaţa, este deosebit de
evident în sfera teoreticului; aici, dincolo de intuiţiile sensibilităţii, avem
de a face cu adevăratele intuiţii conceptuale.
Orice intuiţie nu captează în mod deﬁnitiv esenţa realităţii, ci trimite
continuu la intuiţii succesive: este legea inﬁnitei căutări.
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În vreme ce intuiţia unui concept produce căutări teoretice în vederea
deﬁnirii acestui concept, intuiţia estetică duce la un moment contemplativ,
care nu merge mai departe de sine însuşi.
Strădania spiritului uman constă tocmai în a ajunge la o poziţie pozi‑
tivă faţă de lume, transﬁgurând realitatea naturală, dată în chip nemijlocit,
în realitatea spirituală. Intreaga viaţă şi civilizaţie umană sunt susţinute de
această strădanie.
Realitatea artei se întemeiază pe o realitate umană complexă, la care
participă toate înfăţişările realului şi din realitatea artei face parte totalita‑
tea lumii şi a realului.

