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În secolul nostru, problematica artei a fost 
abordat� din ini�iative atât de independente �i cu metode 
atât de diferite, încât fiecare cercetare, nu numai c� se 
deosebe�te de cercet�rile vecine, ci chiar vrea s� le 
înlocuiasc�. Multitudinea specula�iilor asupra artei a 
determinat multitudinea �i diversitatea direc�iilor estetice 
contemporane. Se contureaz�, totu�i, trei mari modalit��i 
de abordare a domeniului esteticului: demersul de tip 
filosofic, cel de tip psihologic �i cel de tip scientizant. 

În teoriile conturate în urma încerc�rilor de 
investigare a fenomenelor estetice în spiritul �tiin�elor 
exacte se include teoria semnelor, ce propune în�elegerea 
formelor estetice ca semne, putând avea diverse 
semnifica�ii pentru fiecare individ. Studiile sau eseurile 
de analiz� semantic� a operei de art� î�i au originea în 
semiotica generat� prefigurat� de F. De Saussure care 
analizeaz� raporturile sintagmatice �i cele asociative cu 
privire la o coloan� arhitectonic�. Primele se refer� la 
doi sau mai mul�i termeni prezen�i în aceea�i m�sur� 
într-o serie efectiv�, iar cele asociative unesc termenii in 
absentia, într-o serie mnemotehnic� virtual�. Astfel, 
Saussure încearc� s� edifice o viitoare �tiin�� a sem-
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nelor, general valabil� �i pentru domenii nelingvistice. 
Ap�rea astfel o nou� problem�: arta este limbaj sau 
metalimbaj? 

E. Cassirer, considerând drept specific� omului �i 
esen�ial� lui capacitatea de a produce simboluri, 
define�te arta ca un limbaj simbolic, în sensul c� ea este 
o interpretare a realit��ii, nu prin concepte, ci prin 
intui�ii, nu prin intermediul gândirii discursive, ci prin 
acela al formelor senzoriale. 

Orice form� artistic� sfâr�e�te prin a transfera 
realitatea într-o situa�ie spa�io-temporal� simbolic�. 
Pentru c� arta are o semnifica�ie, ea trebuie s� fie în 
acest sens un limbaj. Pe alte linii �i B. Croce gândea în 
mod asem�n�tor. În concep�ia sa, ideea c� arta ca 
intui�ie se identific� cu expresia �i „în ultim� analiz�, cu 
limbajul, a fost sistematic dezvoltat� în lucrarea Estetica 
– ca �tiin�� a expresiei în lingvistica general�” 

Idei estetice intui�ioniste se g�sesc mai ales în 
operele filosofice ale romanticilor �i neoromanticilor, 
îns� teoria lui B. Croce despre art� ca intui�ie liric� „a 
fost estetica dominant� la r�spântie de veacuri �i vreme 
de înc� cel pu�in dou�zeci �i cinci de ani dup� aceea” i. 

Discipol al lui Hegel, dar nu hegelian deoarece 
„las� la o parte ideea devenirii spiritului, ideea istori-
cit��ii �i în genere metafizica panlogist� a lui Hegel”ii, 
Croce î�i define�te metoda filosofic� ca o dialectic� a 
distinctelor.  
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Postulând unitatea fundamental� a spiritului, 
Croce consider� c� aceasta se manifest� în dou� ipostaze 
distincte: cea teoretic� �i cea practic�. 

Tabloul filosofic al modului de existen�� a celor 
mai generale tipuri de lucruri poate fi reprezentant, dup� 
p�rerea lui K. E. Gilbert �i H. Kuhniii, astfel: 

 
Func�ia general� Func�ia 

specific� 
Conceptul 
determinant 

�tiin�a 
ordonatoare 

1. Teorie 
(individual�) 

Intui�ia  Frumosul  Estetica  

2. Teorie (general�) Ra�iunea Adev�rul  Estetica  
3. Practic� 
(individual�) 

Dorin�a Utilul Logica 

Practic� (general�) Voin�a Binele Etica  
 
 

Din aceast� diagram� a existen�ei reiese c� 
spiritul „este conceput deci, ca parcurgând patru 
momente sau patru trepte, dispuse astfel încât activitatea 
teoretic� s� fie fa�� de practic�, a�a cum prima treapt� 
teoretic� este fa�� de cea de-a doua teoretic�, iar prima 
practic� fa�� de cea de-a doua practic�”iv. 

De�i între nivelurile distincte se stabilesc continue 
comunic�ri, Croce caut� mereu s� le demonstreze auto-
nomia �i specificitatea. Din acest sistem reiese �i autono-
mia artei �i demnitatea ei specific�, „nu demnitatea unei 
prefilosofii (Hegel) sau a unei suprafilosofii (fra�ii 
Schlegel, Jean Paul, Novalis)”v. Deci formele spiritului, 
dup� Croce, sunt distincte, ele nu decurg una din alta, nu 
sunt opuse ci coexist�. 
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1. Art� �i intui�ie. Conceptul de art� ca limbaj 
sau intui�ie-expresie constituie firul ro�u din lucr�rile lui 
B. Croce. Totu�i, „el a sim�it nevoia de a preciza 
continuu defini�ia sa. �i precizând-o, a transformat-o �i a 
ajuns la concluzii nea�teptate”vi. 

În lucrarea Lirismul �i totalitatea artei, ap�rut� în 
1908, pornind de la critica „esteticii mistice sau 
romantice”vii, care face din art� suprema func�ie a spiri-
tului teoretic, Croce define�te arta ca intui�ie liric�. Intui-
�ia pur� este, în mod esen�ial, lirism, deoarece „nepro-
ducând concepte, nu poate s� reprezinte decât voin�a în 
diferitele ei manifest�ri, adic� nu poate s� reprezinte 
decât st�ri suflete�ti. St�rile suflete�ti sunt pasiunea, 
sentimentul, personalitatea, care se întâlnesc în toate 
artele �i le determin� caracterul liric. Acolo unde acest 
caracter lipse�te, lipse�te arta, tocmai pentru c� lipse�te 
intui�ia pur�, �i în schimb, avem acea considera�ie 
filosofic�, istoric� sau �tiin�ific�. În aceasta din urm�, 
pasiunea nu mai e nemijlocit reprezentat�, ci mediat sau, 
pentru a vorbi exact, nu mai e reprezentat� ci 
gândit�”viii. 

Încercând s�-�i justifice teza conform c�reia arta 
este intui�ie, Croce, în lucrarea Elemente de estetic�, 
define�te arta prin „ceea ce implicit ea neag�”ix. 

1. Defini�ia artei ca intui�ie neag�, mai înainte de 
orice, considerarea artei ca fapt fizic, ca �i „anume culori 
determinate sau raporturi de culori, anumite forme 
determinate de corpuri, anumite sunete determinate sau 
raporturi de sunete, anumite fenomene de c�ldur� sau 
electricitate, în fine, orice lucru desemnat ca fizic”x. 
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Aceast� idee a lui Croce se sprijin� pe o demonstra�ie 
paradoxal�. El sus�ine c� faptele fizice nu au realitate, ci 
sunt „o construc�ie a intelectului nostru pentru scopurile 
�tiin�ei”xi, pe când arta este real�. 

2. O alt� nega�ie implicit� în defini�ia artei ca 
intui�ie este aceea c� arta nu poate fi un act utilitar, ea 
„nu are nimic a face cu utilul, cu pl�cerea �i cu durerea 
ca atare”xii. 

3. O a treia nega�ie este aceea c� arta ar fi un act 
moral. Intui�ia este un act teoretic, iar arta „nu na�te prin 
voin��: bun�voin�a care-l face pe omul onest, nu-l face 
pe artist”xiii. 

4. O ultim� nega�ie din defini�ia crocean� a artei 
este aceea c� arta ar avea „caracterul cuno�tin�ei no�io-
nale”xiv. Cuno�tin�a no�ional� este totdeauna realist�, pe 
când intui�ia înseamn� indistinc�ie între realitate �i ire-
alitate, deci idealitate. Arta are, desigur, o plenitudine �i o 
concretizare sensibil�, dar este vorba de o sensibilitate 
ideal�, realizat� printr-o pur� prezen�� mental� sau 
intui�ie pur�. Ea este „un sistem de semne ideal �i când se 
materializeaz� în fapte fizice, formeaz� un proces 
extrinsec, inopinat, comod, o praxis �i nu o theoresis”xv. 

 

2. Cunoa�terea intuitiv� �i cunoa�terea logic�. 
Dup� Croce, cunoa�terea are dou� forme: este „sau 
cunoa�tere intuitiv� sau cunoa�tere logic�; cunoa�tere a 
individului sau cunoa�tere a universalului; a lucrurilor 
considerate fiecare în parte sau cunoa�tere a rela�iilor 
lor; ea este, în sfâr�it, sau produc�toare de imagini sau 
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produc�toare de concepte”xvi. Cunoa�terea intuitiv� nu 
este subordonat� cunoa�terii intelectuale; ea „nu are 
nevoie de st�pâni; ea nu are nevoie s� se sprijine pe 
nimeni; nu trebuie s� cear� cu împrumut ochii altcuiva 
fiindc� îi are pe ai s�i proprii, foarte buni”xvii. 

Intui�ia este independent� de concept, dar ea nu se 
reduce la percep�ie, senza�ie, asocia�ie, mnemonic�, 
amintire con�tient�. Orice intui�ie adev�rat� este expre-
sie. Activitatea intuitiv� „intuie�te în m�sura în care 
exprim�”xviii. Expresiile pot fi verbale sau non-verbale: 
picturale, muzicale, poetice oratorice etc. Expresie în-
seamn� „form�”, determinare sensibil� a individualului, 
opus� universalit��ii sau abstrac�iei logice. Nu exist� 
intui�ie care s� nu fie exprimat� în cuvinte, în culori, în 
sunete. O via�� interioar� neexprimat� nu poate exista. 
„Sau avem intui�ii care se exprim� în imagini, sau 
gândiri care se formuleaz� în concepte, sau, în sfâr�it, 
voli�iuni care se traduc în acte. La rigoare, putem spune 
c� nu exist� decât expresii (imagini ori concepte) sau 
comportamente �i acte”xix. Identitatea dintre intui�ie �i 
expresie este explicat� de Croce prin identitatea dintre 
art� �i cunoa�terea intuitiv�, iar leg�tura dintre cunoa�-
terea intelectiv� �i cea intuitiv� – prin leg�tura dintre art� 
�i filosofie. 

Croce nu este antiintelectualist ca Bergson; intui-
�ia nu se afl� la antipodul intelectului, ci „ea este, într-a-
dev�r, activitatea fundamental� a spiritului, dar ea nu 
produce o închidere a acestuia în formele personale, nu 
interzice accesul la comunicare, ci, din contr�, îl 
deschide c�tre universul multicolor al valorilor �i al 
culturii”xx. 



 
 

39 
 

INTUI�IONISMUL ESTETIC. B. CROCE 
 

 
 
 

 
 

Rodica-Maria Iacobescu 
 
 
 

3. Raportul dintre cunoa�terea artistic� �i alte 
forme de cunoa�tere. De�i cunoa�terea estetic� �i cea 
conceptual� sunt destul de diferite, între ele exist� 
anumite leg�turi, în sensul c� forma de cunoa�tere 
intelectiv� depinde, într-o anumit� m�sur�, de cea 
intuitiv�. Cunoa�terea prin concepte „este cunoa�terea 
leg�turilor dintre lucruri �i lucrurile sunt intui�ii. F�r� 
intui�ii nu sunt posibile conceptele, a�a cum f�r� materia 
impresiilor nu e posibil� intui�ia îns��i”xxi. Gândirea, 
considerat� din punct de vedere abstract, poate s� fie 
aproximativ aceea�i, dar „din punct de vedere estetic este 
vorba de intui�ii sau expresii diferite, în fiecare dintre ele 
intrând elemente psihice diferite”xxii. 

În ceea ce prive�te leg�tura dintre art� �i �tiin��, 
acestea coincid, la Croce, prin latura estetic�: „Orice 
oper� de �tiin�� este totodat� oper� de art�”xxiii. Atunci 
când noi urm�rim s� în�elegem gândirea unui savant, nu 
observ�m latura estetic� a operei sale; îns�, când trecem 
la contemplare, sesiz�m „acea gândire sau dezvoltându-
ni-se în fa��, limpede, net�, bine conturat�, f�r� cuvinte 
de prisos, f�r� cuvinte nepotrivite ei, cu ritm �i intona�ie 
adev�rate; sau din contra, confuz, rupt, încâlcit, 
hurducat”xxiv. 

Raportul dintre cunoa�terea intuitiv� sau expresie 
�i cunoa�terea intelectual� sau concept, se poate exprima 
�i ca raport dintre poezie �i proz�. În cartea sa Poezia, 
Croce distinge între expresia sentimental�, nemijlocit�, 
poetic�, a prozei, practic� sau oratoric�, �i expresia litera-
r� distinct� de acesteaxxv. Croce opereaz� o distinc�ie 
între poezie �i proz�, ca dou� forme de expresie diferite; 
literatura este o armonie superioar� a expresiilor non-
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poetice �i a celor poetice. Literatura este o îndeletnicire 
„suprem uman�, exclamând o participare a tuturor 
facult��ilor umane la actul crea�iei”xxvi. Poezia nu se face 
nici din cuvinte, nici din idei sau concepte, ci din poezia 
îns��i, în�elegând prin aceasta „acea crea�ie care este 
totodat�, în însu�i momentul crea�iei, cuvânt viu”xxvii. 

Expresia poetic� este „o teorez�”xxviii; de�i transfi-
gureaz� sentimentul, aceasta este radical deosebit� de 
orice afect, ca �i de expresia oric�rui sentiment. Expresia 
prozei se deosebe�te de expresia poetic�, „tot a�a cum 
fantezia se deosebe�te de gândire”xxix. Fiind simbol ori 
semn, expresia prozei nu este cuvânt, „cu adev�rat 
cuvânt nu este decât expresia poetic�”xxx. Poezia este 
limbajul „în fiin�a lui genuin�”xxxi. Limbajul nu �i-a 
pierdut niciodat� propria natur� poetic�, iar „acea limb� 
utilitar� nu este altceva decât totalitatea expresiilor 
nepoetice, adic� a celor sentimentale, a celor în proz� �i, 
în sfâr�it, a celor oratorice”xxxii. 

Identitatea artei este ob�inut� printr-o simplificare 
care izoleaz� intui�ia de judecat� �i ea constituie un act de 
purificare. A dep��i iminen�a natural� �i a preceda medi-
ta�ia logic�, iat� ce caracterizeaz� expresia estetic� �i face 
din ea un limbaj pur. 

 

4. Arta – limbaj. În lucrarea Estetica privit� ca 
�tiin�� a expresiei �i lingvistic� general�, Croce sus�ine 
teza conform c�reia estetica �i lingvistica sunt acela�i 
lucru. Pentru ca lingvistica s� fie o �tiin��, diferit� de 
estetic�, ea ar trebui s� nu aib� ca obiect expresia, care 



 
 

41 
 

INTUI�IONISMUL ESTETIC. B. CROCE 
 

 
 
 

 
 

Rodica-Maria Iacobescu 
 
 
 

este fapt estetic, ci „ar trebui s� nege c� limbajul este 
expresie”xxxiii. 

Problema deosebirii dintre faptul estetic �i cel 
intelectual s-a înf��i�at în lingvistic� ca o problem� „a 
raporturilor dintre gramatic� �i logic�”xxxiv. Dac� 
aceast� problem� a fost rezolvat� în maniere ce sus�ineau 
ori leg�tura indisolubil� dintre logic� �i gramatic� sau, 
dimpotriv�, separabilitatea lor, Croce o rezolv� altfel: „pe 
când forma logic� e indisolubil� de cea gramatical� 
(estetic�), aceasta poate fi separat� de cealalt�”xxxv. 
Gramatica d� na�tere prejudec��ii c� realitatea limbajului 
const� în cuvinte izolate �i care se pot combina, �i „nu în 
vorbirea vie, în organismele expresive, indivizibile din 
punct de vedere ra�ional”xxxvi. 

Croce îi acuza pe formali�ti c� se fixeaz� în mod 
abstract asupra formei �i c� neglijeaz� aspectul liric, 
transfigurarea con�inutului. Dar, ceea ce are Croce în 
comun cu formali�tii, este tocmai reducerea esteticii la 
lingvistic�. Îns� distinc�ia pe care o face Croce, între 
limbajul intuitiv �i cel logic, nu con�ine exact aceea�i 
antitez� ca limbajul figurativ �i cel logic la formali�ti (K. 
Fiedler). Formali�tii puneau accent pe lectura sintetic� �i 
stilistic� a viziunii estetice, fapt pe care Croce l-a 
considerat ca un artificiu intelectualist. Limbajul este o 
intui�ie spontan�, pe când regulile sunt „abstrac�ii a 
posteriori, forme moarte, scoase dintr-un organism 
viu”xxxvii. Croce nu admite diviziunea estetic� dintre 
diversele limbaje artistice (figurativ, literar, muzical), 
intui�ia estetic� fiind întotdeauna una. 
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