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Uit Plotinus' Scboonheidsleer.

Amsterdam (W.)

Bij het nadenken over letteirkundige schoonheid
sluiten we telkens op, haast schreef ik: vallen
we telkens over, de min of meer intrigieerendle
onderscheiding van i n h o u d en v o ï m . Wat valt
onder het eene, wat ondef het andeire te rangfschikken? Nemen we tevens, al is het maar oppervlakkig, kennis van de geschiedenis del" letterkundige lu-iliek, dan zien we de „formalisten"
staan tegenover zulke.beooïdteelaars, die niet minder aandacht wijden aan den „inhoud" van een
kunstwerk. Waar dan nog bijkomt, dat velen (we
noemen op 'toogeublik slechts den naam van
Willem Kloos) op' principdeele gfonden bovengenoemde onderscheiding w^raken, met nadruk de
eenzelvigheid van vorm en inhoud staande
houdend.
Alvorens over deze quaesties eenige opmerkingen te maken willen we een oogenbük stilstaan;
bij een in dit verband opmerkelijk gieschriftlje
van den Neoplatonischen wijsgeer P l o t i n u s (205
—270), wiens werkzaamheid onmiskenbare spotren
heeft achtergelaten in de modem© schoonheidsleer i). We bedoelen d e veïhandeling, die in onze
uitgaven tot opschrift heeft „Over het Scihoone".
W© houden ons niet o p met de vraag in hoeveirre
Plotinus gedachten van PlatO' vertolkt, combineeft
of wijzigt, maar geven van zijn betoog een samenvatting, die we kort bespireken.
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Waarin bestaat dan wel de schoonheid deir zienlijke dingen? Het antwoord moet luiden: in h u n
deel hebben aan de „idee". Leelijk is wiat enltel
„stol" is, niet beheerscht door „vorm", idee of
goddelijken logos. Maar maakt de idee zich meester van de „stof", dan schept ze, vooir zobveir
dat mogelijk is, daarin eenheid en schoonheid.
De ziel verstaat en beoordeelt die schoonheid
door de idee, die bij haar woont. Neem een mooi
huis: als men de steenen weg denkt, is het niets
anders dan „de innerlijice idee" van den bouwheer,
maar dan gesplitst en verdeeld door de stoffelijke
steenenmassa. Zoo zijn de dingen van het zinlijk
schoon slechts schaduwen en TDeelden.
Heerlijke realiteiten daarentegen Meden ons de
daden en de deugden der ziel. Het zien van oaiz©
inwendige schoonheid brengt ons in vervoering en
ecstase. Want in zichzelve is de ziel waarachtig
schoon en zuiver als goud. Leelijkheid aan haar
ontstaat uit ovemeiging naar het lichaam en de
„slof". Het is, alsof iemand, in den modder gevallen, onherkenbaar is geworden door een dikke
sliklaag.
Maar, eenmaal gereinigd wordt de ziel idee,
logos. Ze gaat behooren tot het goddelijke, de
bronwei van het schoone. Ziet ge u zelf nog niet
in uw schoonheid? Volg dan het voorbeeld van
den beeldbouwer, die zoolang beitelt aan het marmer, tot een heerlijk beeld zich vertoonL Werk
gij zóó aan uw eigen beeld, totdat de goddelijke
glans uwer deugden uitstraalt. Zijl ge aldus zelf
waarachtig licht 2) geworden, b o v e n a 11 © m a a t
v e r h e v e n , dan zijl ge bekwaamd tot het schouwen der opperst© Schoonheid Ge hebt dan de
oogen te sluiten, vol minachting voor stoffelijkaardsche schoonheid, en een hooger schouwe-vermogen in u te ontwikkelen. Dan gaat u, bij, h!et
zien van het hoogste goed, wondere verrukking en
üefdesverlangen doortrülen. ZaHg de ziel, die aldus
ingaat in het binnenst© des heiligdoms! Zij is aan
God gelijk.
«
D© kern van Plotinus' betoog vormt het dualisme van zinlijke en geestelijke schoonheid.
Zeker, er is ©en schoon der zienlijk© dingen,
voor zoover ze deelhebben aan d e idee:, doctt
alle dingen missen realiteit en wezenlijk bestand.
Beeld en schaduw te zijn is hun roeping. Zooals
de pantheïst Goethe het later uit zal drukken:
„Alles Vergangliche ist n u r ein Gleiohn|is". Opstijgend roept de ziel het zinlijke haar vaarwel
toe om vreugdedronken in t© gaan tot de contemplatie der opperste Schoonheid.

A b o n n e m e n t : ƒ2.50 per halfjaar bij vooruitbetaling.
Voor 't Buitenland ƒ7.50 en voor Ned.-Indië ƒ6.— per jaar.
A d v e r t e n t i ë n : 25 et. per regel. — Losse nummers ƒ0.1S.

Essentiëele elementen alzoo der kerk, en dus
beslissend voor het kerkbegrip zijn uitsluitend
degenen die van Christus zijn, wel te verstaan,
niet alleen dezulken die reeds van Hem geivor"
den zijn door bekeering noch ook enkel degenen
die van Hem geworden zijn door inplanting van
het geloofsvermogen; maar zij allen die Hem,
naar den eeuwigen raad, gegeven zijn van den
Vader. Ook dus diegenen, die nog geheel ver^
wilderd tegen Hem ingaan.
Waaruit alzoo voor de prediking voortvloeit:
lo. Dat de bedienaar des goddelijken Woords
zich nooit tot de gemeente mag richten, als ware
ze een vermengde hoop, maar ze wel terdege
steeds heeft toe te spreken, als het Lichaam van
Christus, als geliefde Broeders en Zusters in
den Heere Jezus Christus;
2o. Dat de bedienaar des Woords een iegelijk
lid der gemeente te oordeelen heeft naar den
hoogen eisch van het kindschap Gods; door die
kracht de hypocrieten heeft te ontdekken, en ze
te bannen met de macht der sleutelen.
Dr. A.
KUYPER.
De Heraut, No. 166, 27 Febr. 1881.
Hiermedte stelt zich tegenover antiek-HeUeensche
„Diesseiügkeit" en stralende zinnenvreugde ©en
evenzeer Heidensch mysticisme, dat liefst de vensters sluit, opdat het binnen licht worde. Plotinus' leer, oiverigens in het Grieksche denken al
eeuwen voorbereid, moet voeren tot autonoomverklaring der ziel, tot emancipatie ook van formeel© 8) normen.
Men zou kunnen tegenwerpen: maar laat Plotinus dan niet juist aan „vorm" sohoonheidi ontr
bloeien? Het is waar; doch in zijn spraakgebruik
heeft „vorm", synoniem van idee, m©t de maatverhoudingen niets van doen.
De consequente toepassing van zijn vormmiskenning toont het ontredderd kunsUeven van dezen tijd. Een tweetal citaten moge dit toelichten:
„Stond achter het naturalisme als reguleerende
norm d e natuur in h a a r geheele feitelijkheid!, zoo
staat achter het expressionisme als regelende norm
de idee in h a a r geheele werkelijkheid. Het expressionisme staat vijandig tegenover de natuur."*)
„Met het subjectivisme trad ©en meuwe factor
te voorschijn
, namelijk d e z i e l
In de
nieuw© tendentie werd het subject, de subjectief
voelende, bezield© mensch, de eenige waardemeter
voor alle dingen en voor ieder gebeuren en daarmede was het object, de realiteit, die er buiteni
lag, zijn tegenstelling geworden en h a d het ook
zijn leidende positie verloren." 5)
Ik weet het, de verschillen met Plotinus zijn
Hebt aan te wijzen. Maar de geesten zijn verwant
Het waarneembare object wordt hier en gjndlsi
ter wUle van de subjectiviteit vernederd.

,*
In het rijk der scTioonheid! heel-scht rangorde,
hiërarchie. Op den laagston trap staat de zichten hoorbare schoonheid van tastbare dingen en
klanken. Daar boven uit g^at het schoon van daden, wetenschappen, deugden. Alles namelijk wat
de ziel raakt, bezit in zich zelve een waarachtlig
schoon. Geheel anders dan het lichaam, vandaag
nog een lust voor het oog, en morgen?
Een gangbare meening leert, dat de schoonheid
d'er zienlijke dingen wordt teweeggebracht (behalve door hun kleur) door harmonische maatverihoudingen van de deelen tot elkander en tot
het geheel. Een dwaalbegrip: alsof enkelvoudige
dingen, welke zulke maatverhoudingen niet bezitten, niet schoon konden zijn, zooals het goud of
büksemlicht in nachtelijk duister! Bovendien, iets
kan bij gelijk blijvende verhoudingen nu eens
schoon, dan leelijk zijn, bij voorbeeld ©en menschelijk gelaat. Er moet dus iets anders zijn dat
aan een weibesneden gezicht zijn schoionheid
leent.
Zwaardeir nog drukken d e bezwaren tegen de
lieerschend© opvatting, als w© haaf willen toepassen op schoone betoogen of daden, op kennis
en wetenschap-. W a a r vindt men harmonische
maatverhoudingen bij de deugd? Staat men e r
niettemin op in dergelijk verband van harmonie
te spreken, het is wel, als men maar beseft,
dat er dan ook harmonie valt te constabeeren
tusschen bepaalde immoreel© leeiTstellingen!

De bekende terzine van Perk moge Ulustreeren,
ho© modern dit is gedacht en gevoeld. Of liever:
ihoe diep d© wortels zich. uitstrekken van het
moderne heidendom. We vestigen hierop de aandacht, omdat van dit dualisme uit opi de in 't
begin van dit artikel aangestipte quaesties ©en
bijzonder licht wordt geworpen.
Plotinus is zich ten volle ervan bewust in te
Het is overbodig breedvoerig te betoogen, waargaan tegen de publieke opinie. Vrijwel allen leeren,
dat de schoonheid rust in harmoniscihe maatver- om wij, Gereformeerde Christenen, Plotinus' duahoudingen ; in objectief vast te leggen normen dus. listische schoonheidsleer niet kunnen aanvaarden.
En met die aesthetica verklaart hij zich radicaal
Houdt hij ons voor, dat morgen- noch avondoneens. Niet dat hij voor de harmonie der maten ster zoo schoon schittert als rechtvaardiglieid en
geen oog heeft, neen, maar dte schoonheid ligt ingetogenheid, dan worden we even herinnerd aan
daarachter, s t a a t l o s v a n h a a r . Het is „de den negentienden Psahn, maar zijn ons tevens
innerlijke idee" die ©en, door d© „ s t o f helaas klaar bewust, dat de Schrift ons leert Gods
getemperde, schoonheid' uit doet stralen. W© verslaan het volkomen, dat, naar een andere uit3) Men vergunne ons hier het woord „formeel" te gespraak van Plotinus, h©t scb^j^^j^-glji^dw geest van bruiken
nog vóór het woord „vorm" nader is besproken,
den artist grooter ^s en SCUUIO-MV.. "-"'christelijke' (1 , 44"!1 ...^De
De nieuwe Europeesche
Geest in Kunst en Letteren",
Euro]
bmten treedt.
we ven';jj>-i,' '• ^•' Arnhem, 1920, bl. 129 vlg.

1) Veel aandacht wijdt aan hem O. Walzel in zijn: „Gehalt und Gestalt", Potsdam, 1929.

2) Dezelfde woorden als Joh. 1:9 van het eeuwige Woord 1
ïbruikt.
* * Maastricli^''^
gebruikt.

Wie éénmaal U aanschouwt, leefde genoeg:
Zoo hem de dood in deze stond' versloieg...
Wat nood? Hij heeft genoten 't hoogst genot!

J

over Problemen in de Ontwikkeling
kunst", door Mevr. H. KröUer-MüUer,
.1. 125.

