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REZUMATUL TEZEI 

 

 

 Teza de doctorat intitulată Imaginația creatoare și jocul ideilor estetice la Immanuel 

Kant pune în lumină estetica sub o nouă abordare filosofică. Știută ca formă de teoretizare a 

artei, estetica este analizată în lucrarea de față ca o cale de formare a spiritului liber.  Ceea ce am 

redat în această teză ține de faptul că rațiunea nu este suficientă pentru definirea unui om cu 

adevărat, întrucât acesta este format și din partea sensibilă, ceea ce de multe ori oamenii ocolesc 

cu desăvârșire. Tocmai sensibilitatea este cea care îi conferă individului posibilitatea de întreg, 

plin și educat cu adevărat. De aceea, rolul esteticii, și chiar o dată cu fondarea acestui domeniu, 

s-a vrut a fi o metodă de cunoaștere a adevărului prin prisma sensibilității. A judeca estetic, în 

fond, înseamnă a gândi prin prisma sensibilității, definită de Immanuel Kant în două feluri: ca o 

facultate a senzațiilor și percepțiilor descrise în „Estetica transcendentală” din Critica rațiunii 

pure, și ca o facultate ce presupune emoție artistică, sau ca emoție estetică, redate cu ajutorul 

simțurilor, după cum sugerează Kant în Antropologia din perspectivă pragmatică.  

Introducerea lucrării anunță teza ce a fost argumentată prin prisma celor cinci capitole, 

și anume s-a accentuat faptul că avem nevoie de căutări estetice pentru a răspunde la întrebarea: 

„ce trebuie să admir?” sau „ce trebuie să apreciez?”. Acest lucru vine ca o necesitate în latura 

gnoseologică umană și prinde contur prin răspunsurile oferite de Immanuel Kant în Critica 

facultății de judecată.  

Teza de față conține 209 pagini, structurate în cinci capitole, în care s-au analizat teorii 

ale esteticii ca o formă gnoseologică, și ale imaginației ca reprezentare, dar și a imaginației 

creatoare, spontane și plină de idei estetice. Analiza frumosului și a sublimului pun în valoare 

tocmai facultatea de apreciere, adică rolul gustului, subiect apărut odată cu influența Esteticii lui 

Alexander Baumgarten. Acest gânditor german, a fondat domeniul estetic, tocmai pentru a 

sugera importanța părții sensibile a unui individ, de care se poate folosi pentru a deveni o ființă 

liberă. Vorbim despre o libertate spirituală în acest caz, adică despre o libertate necesară unui 

creator autentic. Întemeietorul esteticii a fost preocupat, așadar, să facă cunoscută o nouă știință 

despre sensibilitate și imaginație. 

Immanuel Kant a scris despre concepția lui Baumgarten în Logica Generală, invocând 

importanța adevărului estetic, iar geniul are menirea de a armoniza perfecțiunea logică cu cea 

estetică. Într-un sens foarte general, putem afirma că la Baumgarten, așa cum îl receptează Kant, 

frumusețea cunoașterii este perfecțiunea ei. De aceea, factorul gnoseologic în estetica 

întemeietorului acestei discipline se axează pe armonia dintre perfecțiunea logică și cea estetică 

ca o unitate. Și Hans-Georg Gadamer scrie despre adevăr estetic, în cartea sa Adevăr și Metodă, 

unde face o critică a conștiinței estetice pentru a scoate în evidență tocmai adevărul estetic. 
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Conștiința estetică, despre care face vorbire Gadamer, înseamnă o construire a spiritului cu 

accente pe ceea ce înseamnă latura artistică.  

În prima parte a tezei am studiat rolul gustului și legătura acestuia cu common sense. 

Putem observa faptul că gustul contribuie la desfătarea sufletului, dar are un rol semnificativ în 

ghidarea spiritului estetic, întrucât, el ține de partea subiectivă a noastră. Din perspectiva lui 

kantiană, gustul poate contribui și la universalizare, adică la partea obiectivă, pe baza unor reguli 

bine conturate, nu doar pe baza percepției. Aici vorbim despre common sense, ceea ce este un 

simț comun pur și simplu ca un gust, adică ca un gust universal, susține Immanuel Kant. 

Gadamer observă faptul că pentru Immanuel Kant, simțul comun reflectă forța de judecată, așa 

cum se întâmplă în cazul identificării unui factor particular într-un caz general.  

Legătura dintre gust și imaginație apare odată cu semnificația jocului creativ, unde 

factorul central îl reprezintă sensibilitatea. Intuiția și imaginația sunt părți ale sensibilității, iar 

rolul intuițiilor în perimetrul imaginației constă în cooperarea și transmiterea obiectelor, care 

totuși au nevoie și de concepte pentru întărire și înțelegere. Un raport pe care l-am redat în teză 

ține de semnificația imaginației în corelație cu intelectul. În acest sens, am observat că ceea ce 

imaginația transmite prin forța ideilor estetice, intelectul sugerează prin intermediul conceptelor 

bine întemeiate, astfel încât cunoașterea obiectivă și adevărul în prealabil să fie schițate într-o 

manieră clară, lucidă, perfectă.  În legătură cu acest aspect trebuie precizat faptul că sensibilitatea 

este un factor delicat, însă simțurile nu vor avea forța necesară pentru a domina intelectul. 

Simțurile vor constitui doar criteriul de bază care nu înșeală, întrucât nu pot forma argumente 

precum în cazul rațiunii. Cert este că atât intelectul, cât și imaginația contribuie la construirea 

dimensiunii gnoseologice.  

Există o imaginație productivă dar și una reproductivă, diferența dintre acestea constă în 

gradul de creativitate. Primul tip de imaginație se referă la forța de creativitate naturală, iar cel 

de-al doilea tip de imaginație are în atenție imitarea artei. Dacă imaginația productivă se axează 

pe spontaneitate și originalitate, pe ceea ce Kant numește a priori, atunci imaginația reproductivă 

are în atenție intuiții empirice desfășurate anterior, adică a posteriori. Pe lângă aceste tipuri de 

imaginație, Kant vorbește și despre imaginația transcendentală, care are loc atunci când poate 

determina a priori un obiect, în manieră intuitivă, adică prin forța sensibilității. Această 

capacitate de determinare a obiectului absent, Kant o numește spontaneitate. O imaginație 

spontană înseamnă, în fond, o imaginație creatoare.  

Aceste teorii au constituit fundamentul pentru a analiza personajul central din această 

lucrare, și anume geniul. Acesta oferă reguli artei într-un mod instantaneu și nedidactic, după 

cum susține filosoful central al lucrării, Immanuel Kant. Pentru acest filosof, geniul apare ca un 

intermediar între transcendent și lumea concretă. Pe de altă parte, geniul este ființa cu puteri 
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creatoare deosebite și are o viziune de ansamblu datorită contemplării sale, în sens atribuit de 

Arthur Schopenhauer, ceea ce îl va determina să redea universalul în particular.  

Una dintre părțile esențiale ale unui geniu este entuziasmul, acea forță lăuntrică greu de 

definit, dar care îi conferă ființei creatoare un impact indispensabil pentru producerea operelor 

autentice, diferite de meșteșugul ca muncă strict profesională. Geniul nu știe ce înseamnă 

imitarea unei arte, întrucât scopul primordial al acestuia este originalitatea și autenticitatea unei 

lucrări artistice. Forța productivă sau creatoare a spiritului unui geniu are loc doar în cadrul 

artelor frumoase, iar ca sursă pentru imaginația creatoare, natura se implică pentru transmiterea 

regulilor artei prin intermediul geniului.   

În capitolul central al tezei am analizat și raportul dintre geniu și talent, dar legătura între 

un geniu și gust. Raportul dintre geniu și talent în gândirea kantiană are în atenție faptul că 

talentul este o facultate a naturii și contribuie la originalitatea în gândirea geniului. În celălalt 

caz, pe scurt, vom spune că gustul este cel care are menirea de a înnobila geniul, de a îi conferi o 

lumină aparte și a cizela lucrările acestuia. Geniu și gust, o intersectare pe care o analizează și 

Hans-Georg Gadamer într-o manieră kantiană, bineînțeles, unde face referire la Critica facultății 

de judecare. Gadamer susține că, în acest sens, că în scrierea lui Kant, gustul are prioritate în fața 

geniului, numai dacă operele artistice frumoase se află sub semnul frumuseții.  

Există și un geniu superficial, pe care Friedrich Nietzsche îl consideră a fi o ființă 

creatoare fără o forță spirituală deosebită, iar exemplu acestui filosof în acest caz, este Richard 

Wagner. Filosof, dar și compozitor, Nietzsche îl condamnă pe Wagner pentru superficialitatea 

muzicală, pe motiv că lucrările sale muzicale nu au o încărcătură estetică specială care să 

pătrundă în sufletul ascultătorului, ceea ce denotă un grad superficial. De aceea, pe scurt, în 

viziunea lui Nietzsche, Wagner este un bun compozitor, dar nu un geniu adevărat, chiar dacă 

publicul îi conferea acest titlu. Wagner este un geniu superficial, a cărei muzică nu conține idei 

estetice, după cum menționează filosoful amintit.  

Odată cu caracterizarea geniului se cere o analiză a romanticului, fire creatoare prin forța 

sa spirituală, dar care diferă de cea a geniului într-o anumită măsură. Acest aspect a fost studiat 

în capitolul al IV-lea, pentru a defini cu exactitate rolul unui romantic în raport cu tema de 

cercetare a tezei. Putem aminti faptul că starea romanticului este una adolescentină, fiind o 

persoană care aspiră la o lume mai bună decât cea concretă, fără să se afirme încă lumea de aici, 

care pare a fi cea mai bună dintre toate lumile posibile. Romanticul caută să fie el însuși, să 

găsească ceva mai mult decât ceea ce i se oferă, lucru ce pare a fi neserios, dar tocmai aceasta va 

contribui ca sursă pentru multe realizări de valoare.  

Laturile esențiale ale unui romantic sunt naivitatea, sinceritatea și simplitatea. Acesta este 

atras de natură ca o sursă de contemplare și de inspirație, precum în cazul geniului. De aceea, 
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susținem că omul poate fi el însuși, poate să-și dezvolte abilitatea de a crea, dar și de a admira, 

ceea ce îi va conferi o libertate spirituală numai prin intermediul artei. Dacă geniul prin ideile 

estetice produce arta frumoasă, atunci receptorul lucrărilor artistice poate să-și modeleze spiritul 

prin contemplarea operelor autentice. Romanticul se află în lumea ideilor estetice, iar geniul 

lucrează cu ideile estetice. 

Despre abordarea ideilor estetice am vorbit în ultimul capitol al tezei, pentru a căuta 

izvorul de creativitate al unei imaginații. Ideile estetice sunt reprezentări ale imaginației 

creatoare, care dau mult de gândit, și care constituie o încărcătură deosebită pentru operele de 

artă autentice. Immanuel Kant vorbește despre o idee a rațiunii a cărei semnificații este dedusă 

chiar din denumirea ei, adică este o idee orientată dinspre și spre gândire. Dar, filosoful german 

vorbește și despre o idee normală estetică, pentru a explica esența frumosului natural, ce diferă 

de frumosul artistic, unde este vorba despre o idee estetică, al cărui reprezentant în creație este 

geniul. În cazul ideii normale estetice, filosoful, parcă vrea să ne transmită necesitatea de schițare 

a unui model de frumusețe în natură. Imaginația, în acest context, va contribui doar la intuirea 

unui model cum ar trebui să fie un obiect sau o ființă din natură pentru a nu fi nici prea mare, 

nici prea mică, adică un etalon de frumusețe.  

Derivată din teoriile imaginației cu formele ei de creativitate, în paginile ultimului capitol 

am scos la lumină ceea ce Friedrich Schiller numește „imaginație ca judecător estetic”, al cărei 

scop este de a accentua puterea voinței spiritului liber de a crea. Un obiect artistic va avea nevoie 

de o judecată estetică pentru accentuarea conținutului acestuia. De aceea, imaginația poate fi un 

judecător estetic, conform viziunii lui Friedrich Schiller, fapt ce va pune în valoare importanța 

artistică a unei opere. Filosof, dar și poet, Schiller a conferit o dimensiune estetică aparte jocului 

creativ.  

Îndemnul lui Friedrich Schiller, ca răspuns la tema de abordare a tezei noastre de a plasa 

omul într-un cadru al întregului prin rațiune și sensibilitate, este de a ne comporta estetic, adică 

de a ne cultiva jocul liber al facultăților de cunoaștere. Acest lucru constituie în fond, o 

gnoseologie ca estetică (știință despre teoretizarea sensibilității).  

Imaginația poate fi un bun intermediar al oamenilor cu simț pentru frumos, adică cu simț 

estetic. Aceștia nu vor ignora nici rațiunea pentru a nu cădea în superficialitate, dar nici nu vor 

ocoli partea sensibilă, tocmai pentru a putea admira ceea ce Immanuel Kant invocă în Critica 

facultății de judecare, anume: frumosul și sublimul. Astfel se ajunge la rezultatul gnoseologic 

idealist, romantic, perfecționist, adică la cunoașterea adevărului prin arta ca joc al ideilor 

estetice. 

În definirea jocului și a jocului creativ s-au manifestat atât Friedrich Schiller, cât și Johan 

Huizinga și Hans-Georg Gadamer. Istoricul olandez, Johan Huizinga, care a studiat fenomenul 
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jocului și posibilitatea acestuia de a fi un criteriu de formare a interiorității, susține că jocul în 

ansamblul său denotă un demers al senzației, al bunei dispoziții sau al modului de descoperire ori 

de construire a ceva. Jocul este privit și ca exercițiu de pregătire a activităților serioase sau ca un 

exercițiu de stăpânire a sinelui. Pentru Gadamer jocul se face stăpân pe cel ce se joacă, lucru ce 

se întâmplă spontan într-un act creator.  

Friedrich Schiller vorbește despre o educație estetică, Huizinga și Gadamer despre o 

formare a interiorității prin intermediul jocului, iar Lessing a scris despre „educarea neamului 

omenesc” în ansamblul său. Filosoful amintit se referă la o educație spirituală a neamului 

omenesc, iar „revelația” este forma educativă de care ar avea nevoie specia umană, o revelație ce 

constituie principiul educativ al speciei umane, dacă nu în mod direct, atunci sigur prin 

intermediul ideilor estetice. Ideile estetice dintr-o operă de artă pot contribui la educația speciei 

umane și a spiritului colectiv prin forța geniului.  

În acest orizont al jocului creativ, se încadrează și poezia. Fiind cea mai discutată formă a 

artei, poezia este văzută de Immanuel Kant ca arta cea mai creativă, cu o încărcătură aparte de 

idei estetice și cu o sensibilitate deosebită din partea creatorului, prin care se regăsește cititorul 

romantic, dar nu neapărat. Seriozitatea poeziei se reflectă tocmai prin jocul ideilor estetice al 

acestuia. Trebuie de menționat faptul că spiritul poetului este unul viu prin armonie cu natura, 

unde își are și sursa de inspirație, precum în cazul geniului creator. De observat este că unele 

poezii înnobilează spiritul, iar altele doar constituie un suport de relaxare.  

A crea din instinct, inconștient și instantaneu este marca geniului, a cărui imaginație este 

una romantică, adică o imaginație creatoare prin forța ideilor estetice, caracteristică doar 

acestuia, ceea ce va fi un criteriu primordial de formare a artelor frumoase. Astăzi, puține lucrări 

de estetică pun accent pe ideile estetice, în sensul lui Immanuel Kant sau Arthur Schopenhauer, 

care a convertit ideea lui Platon într-o idee estetică, ca „secret” al unei opere de artă nemuritoare 

de-a lungul generațiilor.  

După studiul asupra teoriilor estetice ale imaginației și jocul ideilor estetice din capitolele 

acestei teze, voi trece în revistă contribuțiile mele cu privire la tema abordată. Ceea ce am pus în 

lumină prin aceste studii ține de legătura dintre imaginație, geniu și memorie. Geniul este un bun 

reprezentant al sensibilității, în sensul de putere creatoare, însă, sursa acestuia este natura, dar și 

o boală a sensibilității, în unele cazuri. Acest lucru se întâmplă dintr-un exces de sensibilitate, 

ceea ce denotă o imaginație creatoare, dar care este o imaginație maladivă. Puterea imaginației 

este atât de mare, susține Immanuel Kant, încât ea va aduce în memorie concepte și imagini din 

alte părți, ceea ce poate constitui reproducerea figurilor obiectelor existente cândva și undeva. 

Raportul dintre memorie și imaginație (cele două părți ale sensibilității) pot conduce creatorul la 

„boli ale sufletului”, întrucât pot exista „amăgiri ale simțului intern”.  
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Pentru Kant omul trebuie să-și simtă interioritatea și o poate face numai printr-un singur 

organ, numit de către acest filosof, suflet ca un organ al „simțului intern” („der innere Sinn”). 

Acest simț intern contribuie la redarea sensibilității și diferă bineînțeles de simțul extern, care 

este format pe criteriile ce vin din exterior. Pentru Aristotel sufletul cuprinde și memoria, și 

imaginația. Starea de boală sensibilă apare ca o depășire a normalității. Toate aceste aspecte, însă 

vor contribui la crearea unor opere de arte autentice prin valorile estice izvorâte chiar din 

sensibilitatea creatorului.   

Un alt aspect nou al acestor teme studiate ține de ceea ce am redat într-un articol din 

volumul Memorie axiologică și Weltanschauung editat de Nicolae Râmbu și Eugenia Zaițev, și 

anume despre „Geniul ca purtător de Weltanschauung”. În acest mod am evidențiat latura 

contemplativă a geniului, în sensul lui Arthur Schopenhauer, necesară pentru a reda universalul 

în particular. Prin redarea în lucrările artistice a ideilor contemplate, se accentuează forța 

geniului și importanța „viziunii asupra lumii” (Weltanschauung) construită de un geniu creator.  

Acest aspect vine odată cu definirea conceptului de memorie axiologică, care este mai 

puțin utilizat în literatura de specialitate. Împreună cu echipa proiectului de cercetare 

„Patrimoniu și Amenințare”, nr. 17/ 2016 (HeAT), de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-

Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, am încercat să dezvoltăm acest concept 

important în Filosofia Culturii, prin câteva studii semnificative. Memoria axiologică trebuie 

definită ca fixarea unor valori fundamentale în memoria indivizilor din cadrul unei societăți, 

astfel încât acestea să nu fie uitate. În acest sens, abordarea umanului se face prin raportul dintre 

memorie și valoare, valoare ce nu ține de aspectul rațional, ci este un sentiment. Mai mult decât 

oricare altele, valorile estetice nu pot fi abordate rațional, ci emoțional.  

 Pentru a defini cu precizie memoria axiologică în contextul estetic, am analizat în ultima 

parte a tezei, „opera de artă ca un suport al memoriei axiologice”, pentru a sugera faptul că ideile 

estetice devin valori estetice prin intermediul geniului. Aceste valori sunt fixate într-o operă de 

artă, fiind contemplate de către privitor. Cel care fixează o idee estetică în opera de artă nu este 

nimeni altul decât geniul creator.  

Partea practică a acestei teze constă în atribuirea de exemple pentru teoriile estetice 

invocate în special în capitolul dedicat analizei geniului, precum și în capitolul despre ideile 

estetice. Cele 16 imagini apărute pe parcursul lucrării contribuie la exemplificarea detaliilor 

despre „imaginația maladivă”, „geniul ca Weltanschauung” și „opera de artă ca suport al 

memoriei axiologice”, lucrări din istoria artei care vor constitui un interes special și generațiilor 

următoare prin forța creatoare atribuită acestora de către geniu.  

În concluzie, teza centrală a prezentei lucrări de doctorat constă în a răspunde întrebării 

„ce trebuie să admir?”, întrebare ce vine pe filieră kantiană odată cu Critica facultății de 
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judecare. Gustul, ca ajutor al geniului, este fundamentul acestei Critici, prin care am încercat să 

accentuăm valoarea gnoseologică a sensibilității. Omul are nevoie de rațiune pentru judecare, dar 

nu trebuie să ocolească partea sensibilă, întrucât un om adevărat are nevoie și de judecarea 

lucrurilor frumoase sau sublime. Prin argumentele susținute în cele cinci capitole, putem afirma 

că partea sensibilă a unei ființe creatoare schițează o dimensiune contemplativă asupra vieții, 

ceea ce va conduce la realizarea de opere autentice. Putem admira ceva în măsura în care 

imaginația creatoare se face simțită prin jocul ideilor estetice, fixate în lucrările artistice de către 

un geniu al artei, nu al științei.  

Teza conține 123 de referințe bibliografie ce cuprind cărți, articole, enciclopedii și 

albume, din surse naționale și internaționale, dar și surse web. Pentru bibliografia de specialitate 

din străinătate am studiat în stagiile din Germania, la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg cu 

bursă de Mobilitate Erasmus+, și la Universitatea din Konstanz cu bursă DAAD, prin 

parteneriatul dintre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universität Konstanz.  
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