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        ”Lumea nu este justificabilă decât ca fenomen estetic” 

Nietzsche 

Scopul esteticii constă în atingerea perfecţiunii cunoaşterii sensibile, aceasta fiind 

frumuseţea, şi în evitarea imperfecţiunii cunoaşterii sensibile, aceasta fiind urâţenia. 

1. INTRODUCERE ÎN DISCIPLINĂ

1.1. Concepte privind noțiunea de frumos în viziunea cercetătorilor 

Frumosul reprezintă acea valoare estetică fundamentală, căreia îi subsumăm tot ceea ce este 

reuşit în artă. Această categorie estetică reprezintă obiectul esteticii, fiind o valoare spre care 

tinde omul atât în crearea unei opere de artă, dar şi în definirea sa ca persoană. 
Ca valoare estetică, frumosul este valoarea obiectului ca obiect, existând independent de 

realitate. Acesta nu este obiect general, ci se încadrează în fiecare obiect particular. Aşadar, 
valoarea estetică nu poate fi anticipată, ea se realizează prin actul intuirii, în concordanță cu 
individualul.  Frumosul este dat în forma plăcerii, care depinde de structura obiectului. 

Conceptul frumos este asociat fie vreunui lucru pe care îl considerăm prezentabil, fie 

vreunei stări frumoase. Despre frumos, însă, nu putem spune decât că place (fără a înţelege de ce) 

şi că se împlineşte fără vreo relaţie de scop sau vreo utilitate. În continuare, expunem opiniile 

unor personalități despre frumos.  
• Gadamer, filosof german

Frumosul deschide, prin forma sa oarecum ludică, orizontul ontologic, fiind o punte între 

ideal şi real. Vorbind despre forma ludică a frumosului,  Gadamer  aminteşte  în  operă sa 

Actualitatea frumosului despre joc ca despre un spaţiu pe care orice operă îl lasă pentru ca 
participantul să-l poate umple. Gadamer identifică acest joc al inteligenţei şi al imaginaţiei în ceea 

ce numeşte Kant judecată de gust [1]. 

Putem spune că frumosul e ceea ce place, însă nu putem argumenta despre ce fel de 

plăcere este vorba mai exact. Ne putem hazarda în presupoziţii cum că e vorba de o plăcere 

senzorială sau că e vorba de o plăcere intelectuală. Un lucru, totuşi, rămâne sigur: plăcerea este 

dezinteresată. 

• Hofmann, om de știință elvețian
Frumosul există nu numai în artă şi prin artă, ci şi dincolo de aceasta: în societate, în 

natură, chiar şi în comportamentul uman. Frumuseţea este cel mai înalt grad de desăvârşire care 

poate fi atins de om. Nu se poate preciza cu exactitate, însă, ce este frumosul, deoarece frumosul, 
ca şi valoare estetică, este supus schimbării semnificaţiilor. Aşa cum afirma Hofmann, ”nu 
există o regulă obiectivă a gustului, pe baza căreia să putem determina ce este frumos” [2], 

deoarece judecata estetică îşi află fundamentarea în sensibilitatea subiectului. 

1.2. Concepte estetice despre frumos și urât în viziunea cercetătorilor 

• Al. Dima, critic și istoric literar român, membru corespondent al Academiei
Române. Frumosul, ca şi valoare estetică, este, după părerea lui Al. Dima, ceva pentru cineva. Dacă 

am considera, însă, faptul că arta se referă la emoţii, la trăiri, la exteriorizări, atunci a explica aceste 

lucruri, a le interpreta şi a le verifica înseamnă să ne îndepărtăm de sensul ei. 

Dar nu putem concepe Frumosul fără Urât, deoarece frumuseţea şi urâtul sunt concepte 

http://www.revistanoinu.com/scrie/filosofie/evoluia-ideii-de-frumos#_ftn1
http://www.revistanoinu.com/scrie/filosofie/evoluia-ideii-de-frumos#_ftn2
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care se implică unul pe celălalt. Deşi urâtul este pus în opoziţie cu frumosul, nu am şti ce este 
frumosul dacă nu l-am raporta la urât. Chiar dacă estetica foloseşte frumos şi urât ca termeni ce 

se aplică diferitelor reprezentări, aceasta se face doar în cazul civilizaţiei Occidentului. În cazul 

unor populaţii primitive, de exemplu, imaginea unei persoane în a cărei piele sunt introduse mii 
de ace poate părea frumoasă, însă nu va părea astfel şi în cazul unui occidental. Aşa cum afirmă 
şi Umberto Eco, Frumosul şi Urâtul ţin de perioade diferite şi de culturi diferite, dar şi în funcţie 
de perioada istorică (fig.1 a, b; 2).  

 

 

          Figura 1. a) Sandro Botticelli. Nașterea lui Venus              b) Francisco de Goya.  Urâtul 
 

 
 

Figura 2. Francisco de Goya.  Urâtul. Soborul vrăjitoarelor, 1809 
Umberto Eco, Frumosul şi Urâtul, Judecata estetică „Pentru artă nimic nu-i urât, nimic 

nu-i impur. Cele mai respingătoare obiecte din natură sunt pentru artă admirabile motive de 
inspiraţie”. Este meritul enormei sensibilităţi a marilor artişti, excelenţi cunoscători ai sufletului 
uman, acela de a înţelege cu mult înaintea esteticienilor „dreptul” şi legitimitatea estetică a 
urâtului în efortul lor de a sonda şi a scoate la lumină aspecte mai profunde şi mai dramatice ale 

realităţii. Cufundându-se în zona întunecată şi inconştientă a psihismului bazal, ei au descoperit o 
complexitate a Urâtului mai bogată decât se credea, reuşind să transfigureze artistic şi să dea 
formă unei vaste imagerii a Urâtului – diformităţii, vulgarităţii, grotescului, neruşinatului, 
criminalului, vrăjitorescului, diabolicului, mârşavului, monstruosului, macabrului etc. 
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