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U" concept cu aderenţe concrete nu poate fi lă- 

murit printr'o definiţie simplă. Cercetând conți 

nutul unei asemenea sfere orice divagare este posibilă; 

totuşi niciun comentariu enciclopedic sau analitic nu 

va, risipi ceața, care ascunde cunoaşterea. Astfel cu- 

vântul artă nu cucereşte în arhitectura conceptelor 

un loc în stratul limpezimilor intelectuale. 

Orice faptă de artă este formarea unei materii. 

Când într'o materie intervine spiritul, rezultă forma. 

O aparentă opoziţie formă — materie ar fi totuşi gre” 

şită. Cuvântul „formă” purcede dintr'o limitare a ma 

teriei, dintr'o separație, dintr'o despărţire în mate- 

rie; la acest hotar naşte forma. Materia. propriu zisă 

înainte de intervenţia duhului este nevăzută şi netoc 

mită. Arta dă vedere şi întocmire unei materii, adică 

formă. 

Despre o lucrare de artă sau de cunoaştere se spu- 

ne: „ea prinde lumină!” In această minunată expre- 

siune aflăm un adevăr. Lucrările de artă prind în 

mod deosebit lumina, prindere potrivită cu capaci-



tatea materiei. Dacă luăm un obiect, o figură geo- 

metrică, observăm, că forma obiectului o face con' 

turul; această formă se opune materiei propriu zise, 

din care e făcut obiectul. Oare forma este determi- 

nată de materia, din care e făcut obiectul, sau de alt 

ceva? Intru câtva materia impune forma obiectului, 

insă cu totul altceva impune forma propriu zisă; ar 

cest altceva este duhul sau lumina. 

Aşa dar, nu se poate vorbi de o opoziţie adevă” 

rată între materie şi formă. În înlânţuirea generală 

a formelor se ivesc asemenea părelnice opoziții. Ase 

cuţindu-ne înţelegerea ajungem la vedenia platonică 

a vieţii de frumuseţe a formelor. „Tot ceea ce este 

suflet, ia seama la tot ceea ce e fără suflet, face oco” 

tul cerului în întregime și se manifestă când într'o 

formă, când într'alta. Când e desăvârşit şi într'aripat, 

parcurge spaţiile cereşti şi domneşte peste lumea în- 

treagă; când şi-a pierdut aripile, rătăceşte, până când 

se prinde de-o anume tărie...” (Platon; Phaidros, sau 

despre frumosul sufletelor). Dela îndemânarea. ola- 

rului şi până la desăvârşirea celui câre umblă numai 

cu gândul după forme, nu după materie, aflăm ace- 

eaşi îndreptăţire duhovnicească. Dacă suntem încre- 

dinţaţi, după spusa călugăraşului necunoscut, că om- 

nis perfectio in: hac vita quamdam imperfectionem 

sibi babet annexam, (De Imitatione Christi I, 3) to- 

tuşi mâna celui mai neghiob olar ştie farma, desparte 
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în materie, ocoleşte spaţiul său mic, fierbinte şi umil. 
În umilinţa imperfecţiunii artistice se prind uimitoare 
forme şi lumini. 

Intr'o icoană românească este un lisus zugrăvit în 
cărămiziu şi galben, de pare în linii naive un biet das- 
câl de ţară. Pe fondul negru la dreapta şi la stânga 
chipului sunt două desene banale de flori și şapte 
stele. In chenarul icoanei de ferigă neagră florile şi 
stelele stau mari într'adins, ca un desen sgâriat co- 
pilăreşte pe-o ulucă în sat, ca o întrecere între lumina 
chipului, floare, stea şi o biată fiinţă omenească. ŞI 
ajunge, că şi puţinătatea, spune totul. 

În ciudata încremenire de dans cosmic a zeului 
Şiva (Nataraja), în Sfinxul egiptean, în; descrierea 
unei făpturi din Apocalipsul lui loan sau într'o bi» 
zară himeră din coastele catedralei Notre Dame din 
Paris sunt dovezi ale armoniei realizată, prin artă. 
Omul se încearcă prin voinţă şi duh spre o totală 
prefacere. Strădania crâncenă de a nu participa la 
nicio plăcere, la nicio durere, de a lua parte cât mai 
puţină la vieaţa. trupului, de a nu avea şi a nu dori 
nimic al pământului, de a sili vieaţa după pildele ar. 
monioase ale existențelor celeste se numeşte asceză, 
Adeseori vieți!e artiştilor dovedesc fenomene de as; 
ceză. Pentru a explica lucrarea de artă să fim atenţi 
asupra artistului în genere. 

Deoarece artistul nu cată a se sfinți — sunt totuşi



între artişti exemplare de sfinţi rataţi — ne întrebăm 

ce fel de asceză este asceza artistului? Oare asceza 

artistului se datoreşte unui ascetism, deci unei con > 

ştiinţe pornită spre esenţialitate (obiectiv pur etic), | 

sau asceza artistului apare în mod inconştient, deci 

prin înstăpânirea pe conştiinţa artistică a unui sine 

gur element fizic, care îndepărtează toate celelalte 

date ale unei conștiințe? Dacă gândim bine, asceza 

artistului se naşte din această a doua posibilitate. * 

Deci este bine a distinge asceză de ascetism; asceza e 

o stare necompletă şi ascetismul e pornirea conștientă 

spre absolut a tuturor putințelor umane, având dreptă 

scop sfinţirea. S 

Prin artă se poate obține o stare ascetică fără voie 

Transfigurarea ascetică a artistului nu răsare din vir-să 

tuţile vieţii purificatoare spre realizarea unităţii, ci * 

din postul şi rugăciunea pentru armonia dintre artă 

şi obiect. Sunetul, coloarea, volumul sunt realităţi 

fizice. Obţinând astfel de elemente în stare cât mai . 

neprihănită, prin munca şi dragostea pentru ele se | 

stabileşte o anumită armonie; totodată se aşterne o. 

uitare pe toate celelalte date fizice. 

   
     

   

Artistul preferă o singură lume fizică; exprimând 

iubirea printr'un element subtil al lumii fizice el uită 

restul, nu renunță la tot. Păstrarea unui singur ele 

ment fizic îi va uşura egoismul, însă nu-l va deslega 

de suferință. Artistul este condamnat la durere prin



hotărârea preferinţei sale, prin iubirea pentru cea din 

urmă dată fizică, la care aderă fiinţa sa. Eroarea cons- 

tantă a artistului este iubirea pentru sunet, pentru 

coloare, sau pentru cine ştie ce. Exagerând această 

eroare, el produce minuni, armonii, determinându-şi 

existenţa tragică în efortul veşnic neîmplinit de a 

căuta religia unităţii prin egoismul unui singur ele- 

ment fizic. Arta înalță omul la limitele lumii fizice. 

Uriaşa ridicare a artistului spre perfecțiune arată şi 

prin acest mijloc, că în adevărata armonie se trece 

numai prin sfințenie, prin completa renunțare. Ur. 

mărind în orice artă o activitate vom găsi mereu a- 

ceastă limitare. Sunt artişti geniali, care ne poartă 

spre un absolvere al umanităţii; dela ei la Dumnezeu 

rămâne un şanţ mic, imperceptibil ca şanțul surâsu- 

lui. Oamenii îndrăgostiţi de artă stau să-l sară, şi nu-l 

vor sări! Odată acolo la enigmaticul surâs dela ho- 

tar, sensibilitatea se îndurerează şi cade din nou la 

pământ pentru danaidica muncă a artelor în expe- 

rienţele fără capăt ale soartei omenești. Blestemul ar- 

tei e înțelegerea, simțirea şi voinţa cea mai apropiată 

de Dumnezeu; pentru artist există o singură nein- 

ţelegere: complexul sfântului. Rădăcinile durerii pro- 

duc desfăşurări sublime artistice. Exerciţiile artistu- 

lui între artă şi obiect făcând parte armelor spirituale 

ale ascezei îl vor purta. pe orice lucrător la limite. La 

aceste hotare ale artei s'a făcut adesea deplină lumină 
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şi vreo câţiva dintre artişti au căpătat har... cu toată 

îndărătnicia farmecelor firii. 

Dar artistul cel adevărat, cel cuprins în taină şi -. 

singurătate, cel care izgonit fiind din cetate de utili”. ' 

tarişti rămâne tot credincios artei nefolositoare, oare 

nu este un soiu de om, dela care avem a învăţa? : 

Acest artist are o condiţie neomenească, fie vieața 

chiar neomenoasă. Asupra părţii din vieaţă, carei : 

aparţine, el meditează. 

Arta nu este joc, arta e readucere la principiu. O £ 

operă de artă nu durează, cât există forma ei, ci câtă : 

eficiență are meditaţia, adică solemnităţile simbolice 

repetate de toți meșteșugarii. Artistul în lupta sa cu : 

materia şi forma este neom. Vieaţa, lumea, pământul, 

nemernicii şi întreaga cetate natală urmărească cu 

învergunare, el creează. In zadar înţelegătorii îi fac . 

o condiţie omenească, artistul aleargă spre starea de -. 

neom ca un ingrat. Neomenescul din el îl demoni” 

zează, îl sileşte la lupta dintre principiul formulator i 

şi materia neformulată. Intrecerea între artist şi prin- 

cipiu porneşte dela actul de imitație al primordialei 

creațiuni; plămădirea artistică, încercând mereu să 

imite actele divine, va fi silită să cunoască punctul 

începutului, Facerea. Dacă artistul cunoaşte, opera 

sa de artă, mai bine spus forma meditaţiei sale, va, fi 

conformă cu fapta divină. Cunoaşterea e necesară, 

altfel fapta artistică se macină fără valori în totala



prefacere minerală. Gândul artistului e o înțelegere a 

divinității peste inerția temporală şi spaţială, un a- 

cord nefiresc între gând şi materie. Desechilibrul ge- 

nial şi concurența cu văzutele şi nevăzutele reflectând . 

absolutul în realizarea nestaţornică a artelor fac din- 

trun om un individ rebel, relativ pur şi cu indes- 

tructibite legături fizice, adică un arțist. 

Intre un muzicant şi sunet, între un pictor şi co- 

loare sau lumină, între un sculptor şi mineral sau 

volum, între poet şi idee sau ritm, între orice soiu 

de artist şi lumea fizică se află ca un preludiu al crea- 

ţiei o nemijlocire a obiectelor, o plămădire fără o 

biecte. 

Inţelesul general al cuvântului obiect este: ceea 

ce se află în faţa noastră, ceea ce noi avem în vedere. 

Intr'unul din înțelesurile speciale ale noţiunii obiect 

găsim, că obiect este ceea ce are o existenţă în sine, 

independentă de cunoştinţa sau ideea pe care ființele 

gânditoare o pot avea. La acest înţeles se adaugă pil- 

da lui Descartes (Meditaţiuni, III, 9): „Când dorm, 

ideile mele se plămădesc în mine fâră mijlocirea obiec- 

telor, pe care ele le reprezintă“. Somnul lui Descar- 

tes este vis. In vis obiectele mijlocesc idei, cu toate 

că în fapt obiectele nu sunt. Arta, adică suma de 

modalităţi care produce un anume rezultat, operează 

ca un vis. Pentru artist toată lumea fizică a fost. Crea- 

ţia de artă capătă vieaţă în clipa de vis, în clipa când 
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obiectul nu stă în faţa artistului, când artistul l-a eli- 

minat după cunoaștere şi la petrecut prin vis. Ele- 

mentele obiectului visat intră în colaborare cu sunet, 

coloare, mineral, vorbă sau orice altă ritmare. Cu cât 

fuziunea este mai bine împlinită, cu atât opera de 

artă va fi desăvârşită. . 

In visarea conştiinţei artistice nu se află doar amin“ 

tirea obiectului, ci participarea. la vieața cosmică. 

Unii numesc deformarea lumii fizice prin conştiinţa 

artistului rapt sau extaz; este o exagerare. Acţiunea 

stranie a atragerii în vis a lumii fizice şi „deforma“ 

rea“ ei e o străduință plăcută şi justă, dar şi chinui 

toare..., un chin potrivit unei înțelegeri divine; deci 

arta nu este deformare, ea e perfectare. "Vieaţa artis” 

tului cade pradă luptelor dintre artă şi obiect. Ade 

sea obiectul se înstăpâneşte pe vieață. Pentru înde: 

pârtarea acestui rău artistul se va feri prin umilinţă, 

post şi rugăciune. De nu se va boteza în duh cu fie 

care lucrare echilibrul se va pierde şi rânduiala sfântă 

va fi stricată. Artistul, care ia în seamă obiectul sau 

amintirea fără cazna duhului, va sucomba în me 

diocritate sau în nebunia materiei; artistul care ia 

seama, la „deformarea“ lumii fizice prin duh. capătă 

o veghe de vis, o trează visare.“ 

Lămurirea relaţiilor dintre artă şi obiect va fi în 

lesnită prin introducerea. conceptului subiectiv. Ceea 

ce aparţine unui subiect, ceea ce aparţine gândului 

16



omenesc, deci ceea ce stă în opoziţie cu lumea fizică 

(naturii obiectelor considerate), adică subiectiv, cur 

bură şi limpezește ideea atât de vagă pentru omul 

modern numită artă. 

Subiectivismul, tendința de a sili toată existenţa 

către existența subiectului, este trăsătura de căpete- 

nie a artistului. Artă nesubiectivă nu se află. Kant in- 

troduce o irealitate, care idealizează şi supune totul 

metafizicului: „...Dacă această vieață nu este decât 

un simplu fenomen..., şi, ca un vis, nu are în sine 

nicio realitate obiectivă...; dacă, noi am vedea lucru” 

rile aşa cum sunt, cum ne-ar fi nouă într'o lume de 

naturi spirituale, cu care singura adevărata noastră 

legătură n'ar fi începută nici prin naştere, nici sfâr- 

şită prin moartea trupului, decât ca simplu fenomen...” 

Kant dă valori subiective ideilor scoțândue din fă- 

gaşul obiectiv. Impărțirea. simplistă în două ordine 

de adevăruri, — unele interioare sau subiective, altele 

exterioare sau obiective (Claude Bernard) — este 

constant turburată de perspectiva kantiană. Arta nu 

poate fi cercetată prin metode experimentale, ea se 

refuză nu numai unor observaţii exterioare, unei me- 

tode obiective, dar şi unei introspecțiuni, unei me- 

tode subiective. 

Arta face: parte din „lumea. paturilor spirituale" 

(Welt geistiger Naturen). Deci lucrul simbolic al 

a stiletului în bucata de ceară porneşte din spirit şi în- 
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faptucşte spirit. Se cuvine a lua cu uimire urma sem” 

nclor din bucata de ceară, lucrul de stil, semnul unui 

individ dintr'o familie spirituală. Vremile noui, în care 

materia arc preţ înaintea gândului, au adus erori în 

activitatea artistică de orice soiu. Mai ales individuar 

litatea a îndemnat prinderea duhului în forme ero” 

nate; de fapt e mult mai uşor să dai formă unei gre“ 

şeli, decât unui adevăr. Căutând o relaţie între su- 

biectiv şi artă ni se revelează puţinătatea individului 

faţă de gândirea umană şi falsul subiectiv în artă." 

Cauza principală a greşelilor individualiştilor artişti 

este ruperea firelor, care au legat arta de lumea spi- 

ritului. Cine încearcă o nouă legătură cu această 

lume, simte, cât e de greu să faci noduri la niște 

fire rupte şi să capeţi legătura faptei de artă a omu” 

lui de azi. Oamenii au distrus firescul artistic, adică 

atotputernicia originală, principiul, începutul. 

Deci arta e comunicare, dară nu comunicare dela 

om la om, comunicare a unor experiențe sau: descor 

periri între oameni, ci arta e vehicul dela adevăr la 

formă. Graba de a formula artistic merită a fi înlo 

cuită prin cazna cunoaşterii cea fără de forme. Co 
rectând după raţiunea. pură adevărata natură a artei 

încercăm o îndreptare spirituală, aşa cum 'istoria ar 

telor demonstrează în toate epocile de strălucire: ar” 

hitectura, sculptura şi pictura caldeo-babiloniană, es 

gipteană, indiană, chineză, greacă şi medievală. 
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Arta stă într'ajutorul omului în nenumăratele câi 

spre absolut, însă prin artă, numai prin acest mijloc 

nu se ajunge nici la eul absolut (Fichte), nici la spi- 

ritul absolut (Hegel), nici la afirmaţia că Deus est 

absolutus (Cusa), pentrucă tot rostul artei este o 

lucrare sfântă dincoace de prag, în sărmana biserică 

de trup a omului. A face artă însemnează a prilejui 

o întâlnire între natural şi supranatural; în această 

întâlnire reînvie echilibrul spiritual între om şi cos 

mos. Forţele creatoare vecinice devin manifestări de 

bun simţ cu aparenţe supranaturale, miraculoase, di” 

vine. Meşterul artist şi contemplatorul artei gândesc 

potrivit materiei și cu intermitențe surprind eterni- 

tatea. Fidias, un pictor egiptean, Rafael, un miniatu- 

rist medieval, Bach, un sculptor de himere pentru 

catedrale gotice, un trubadur şi oricare dintre artiştii 

calcinaţi în gândurile vremilor noui purced din idee. 

Străduinţa, înţelegerii apropie arta de tradiţie, şi a- 

nume, de o direcţiune spirituală în armonie cu natura. 

O anume tehnică tradiţională dovedeşte limitele artei. 

Ce se înţelege prin tradiţie? Tradiţie însemnează 

cunoaşterea legilor vecinice care stăpânesc pământul, 

planetele, soarele, sorii, cunoaşterea armoniilor univer- 

sale. Această cunoaştere se transmite din om în om 

sau poate fi aflată de un singur om recules. Depășind 

vremea printr'o răsturnare: de valori se poate afla mie- 

zul trăirii în cosmos. În acest sens chiar vechii greci 
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nu aveau tradiţic. Platon povesteşte că lui Solon, când 

călătorea în Egipt, un preot de acolo iar fi spus: 

„Voi grecii, veţi fi întotdeauna copii, voi nu aveţi 

nicio tradiţie antică”. In fapt acuzaţia preotului egip 

tean sc răsfrânge asupra tuturor popoarelor, care au 

continuat direcția culturii naturaliste greco-latine; noi 

nu avem adevărata tradiţie, a pierdut-o „miracolul” 

grec. In ce consta valoarea acelei tradiţii pierdute? 

In valorificarea suprafirescului unei colectivităţi, în 

carc toate personalitățile se închegau fără contur in 

dividualist, pentrucă înainte de toate trebuia repre” 

zentat actul divin. Elementele artei tradiţionale sunt 

divine. 

Popoarele şi-au schimbat de mult direcţia priviri” 

lor; de veacuri artiştii sucesc materia în toate chipu” 

rile, şi raţiunea lor a îndepărtat arta; cenitrul gându' 

lui nu este supranatural, ci omul cu toate păcatele. 

Mai are semnificaţie pentru noi să continuăm geniul 

materiei într'altfel şi să concurăm Renaşterea? 

Un tratat de pictură chineză din secolul al XII-lea 

prevede următoarea obligaţie pentru ucenicul pictor: 

spiritul său să se îmbine cu ritmul cosmic, Această 

poruncă străveche a picturii chinezeşti este valabilă 

pentru toţi artiştii de toate speciile şi di toate vre: 

murile. Acordul dintre spiritul artistului şi ritmul cos 

mic este punctul de plecare în realizările artistice de 

seamă. Muzicantul ascultă ritmul, pictorul vede ges- 
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cul şi coloarea în acelaș ritm, olarul îl fasonează îr; 

lut, sculptorul îl sapă în marmoră, arhitectul pune 

piatră peste piatră conformându-se ritmului, poetul 

îl surprinde în cuvânt şi recitatorul îl trăieşte cu 

vieaţa. Cine cuprinde cu înţelegerea ritmul firii, acela 

ia cunoştinţă de rostul său în vieață. 

Faptul artistic e un complex de har, tradiţie, mo 

ment istoric şi credinţă. Semne în trecutul unui po“ 

por se găsesc în muzica şi literatura populară. Visă- 

torii anonimi sunt artiști desăvârșiți. În libertatea unei 

visări, între divinitate şi neant, între armonie şi moar” 

te se țese o minunată artă populară. Intuiţia poporu- 

lui — indiferent de planuri şi structuri — este întot- 

deauna adevărată. Doinind omul îşi restabileşte armo- 

pia; doinitul e cheia metafizicii sale; nicio realizare 

individuală, fie ea genială, nu va avea acest rost în 

echilibrul spiritului său. 

Intuiţia. unei personalităţi este întotdeauna. subiec 

tivă, din care cauză îi este greu chiar unui geniu să 

se simtă în inima universului. Unui ţăran, unui în“ 

ţelept sau unui sfânt îi va fi ușor, ceeace unui geniu 

îi este imposibil din lipsa unei armonii simple. Într'un 

geniu calităţile umane cresc prea mult, copleşesc prin 

înţelegere, sentiment şi voinţă vânturând orgoliul şi 

individualismul exagerat, ajungând la erori şi la des 

fiderea așezărilor spirituale. | 

Artiştii nu au libertate de lucru decât într'o ierar- 
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hic spirituală: autoritatea temporală nespirituală a în 
lăturat arta sau a mediocrizat-o, Inclinările natura” 

ste sunt in ascmenca cpoci evidente. Cele din urmă 

opere dc artă săvârşite de oameni cu gândul armo 

nios sunt ale Evului-de-mijloc. Spiritul catedralelor 

gotice, flăcări din pământ, este străjuit de sute de 

Înnţe supranaturale, himerele, aşezate la înălțimi pe 

sulițe de piatră; cum himerele par când păsări, când 

animale, împing mintea către simbolurile existenței. 
O înţelegere între spirit şi om a dat formă stilului 
gotic. Evul-de-mijloc pentru mulți e o vreme de în' 
tuncric, dar pentru înţelegerea creştină o epocă de 

glorie; faptele acelor vremi aduc un răstimp de armo” 
nie in istorie şi delimitează naturalismul culturii greco 

latine. 

Platon şi mai înainte Pitagora credeau în simpla 
frumuseţe geometrică. Credinţa în măsura pămân” 

tească a artei a născut din vremea lui Pitagora şi a 
lui Platon vederi greșite îndepărtând activitatea ar 

tiştilor dela statuile hieratice, dela sfincşi, îngeri, zei, 
dela adevăruri. Arta a creat pământeşte, geometric. 
Apollo din Belvedere şi Venus din: Milo sunt şi azi 
modele. “Totuşi, ca să ne dăm seama de momentul 
crizei în istoria artelor, să amintim faptul că lui Pla- 
ton nu-i plăceau creaţiile naturaliste în artă. El tre- 
cea grăbit, pe lângă orbirea celor care admirau tru 

pul de marmură al unei curtezane înfățișând vreo 
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zeiţă; îşi aducea aminte de statuile egiptene gigan- 

tice şi enigmatice, în faţa cărora mintea se întreabă 

şi desleagă simbolul unei liturghii vecinice. Platon nu 
şia dat seama de contradicţia în care alunecă arta, 

dacă se aplică o conştiinţă geometrică unei realităţi 
supranaturale. Această contradicţie este pricina pier: 

derii definitive a tradiţiilor în arta europeană de azi. 
Spiritul armonios al operei de artă produs de colec- 
tivitate şi spiritul chinuit al personalităţilor se deo- 
sebesc în direcţie tradiţională. Învățătura artei popu» 

lare înalță calitativ arta. Homer şi Shakespeare nu 

pot fi înţeleşi fără creaţiunea populară, tot astfel o 
piramidă, o pagodă sau o catedrală gotică, aşa Bach, 
aşa artele decorative. 

Elementul principal, acelaş în toate producţiunile 
artistice ale ţăranului, este punctul metafizic din care 
porneşte linia creatoare. Ceea ce îl deosebeşte de oc- 
cidentul cult e transcendenţa, nu abstractizarea. Filo- 
nul raţional, naturalist al occidentului a făcut din ţă- 
ranul apusean un meșteșugar al materiei, un om prac- 
tic, mecanic, industriaș, om depărtat de esență, rătă- 

cit în materie, supus unui cuget fără sens. Țăranul 
răsăritean a mai rămas să urmeze altă ordine: materie, 

inimă, simbol, substanță eternă. Occidentalul ur. 
mează: rațiune, substanţializare materială. 

„Să afli un punct în haos; să-l verifici cu spiritul 
tău şi cu al tuturora; să greșeşti, să te chinueşti, dar 
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să urci; să fii încredinţat, că e punctul de sprijin al 

Spiritului; poți trage din acest punct linii drepte în 

toate direcţiile; cercul are ca centru acelaş punct; 

deci e cel adevărat; aci poți medita, poţi contempla... 

Fără cunoştinţă, fără adevăr, nici meditaţie, nici con” 

templaţie nu poate fi. Şi fără contemplaţie nu poate 

fi artă... Arta nu este un scop, căci scopul e ideea; 

arta e mijloc de contemplaţie a ideii. Nu răsturna fi- 

reasca, așezare luându-ţi scop materia; arta nu are ni” 

mic comun cu materia, ea fiind prelungirea spiritu- 

lui până la materie. Greşeşti, când crezi, că în arta ta 

frămânţi materia şi îi cauţi legile. Arta e în forme, 

nu în materie; materia nu ia formă decât în spirit. 

Arta înfăţişează prin formă şi ritm ideea. Arta e tim- 

pul cât ideea ritmează formele auditive şi vizuale. 

Află, că arta e în timp şi ideea în vecinicie. Nu te 

rătăci printre lucruri, aşa cum fac azi toți. Aduţi 

aminte mereu, că eşti duh...” Acest sfat spune totul. 

Se afirma până acum, că fără inspiraţie nu se poate 

lucra; artiştii se agaţă cu disperare de un cuvânt, 

care nu însemnează nimic pentru ei; cuvântul inspi- 

rație nu are un rol efectiv. Dimpotrivă, opera de artă 

pare o nebuloasă cu greşeli. Conştiinţa adevăratului 

artist se depărtează de inerția materiei. Inainte. de 

lucru artistul curăță conștiința de toate câte o tur 

bură: uscăturile trecutului, vegetaţiile tropicale ale 
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prezentului, idolii semenilor săi, şovăielile țărânii ca- 

re-i întunecă gândul. 
Artistul să rămână doar cu gândurile; aici în eter- 

nitatea, stelelor luminând noaptea cerul îşi va con- 

templa gândul. Astfel el cunoaşte adevărul. Atunci, 

ca dintr'o stea în întuneric izvorăsc în raze drumu” 

rile... 

Când omul era rob, cuvântul latinesc ars — for” 

mat din radicalul ar, care se găseşte şi în românes” 

cul a ara — însemna truda materiei, cazna, munca. 

După un timp au numit munca aleşilor artes libera- 

les (ingenuae) şi a sclavilor artes illiberales (sordi- 

dae). Iată că, şi robii au făcut artă. Au fost şi sunt 

robi artişti, omul necunoscător de adevăr este rob; 

arta acestui om nu desrobeşte, ci întină. 

Fără adevăr arta aduce răul în omenire; cu ade- 

văr arta este liberare. Credinciosul nădăjduind se des- 

parte de tot şi toate, iubeşte formele şi ritmul, ca- 

pătă îndemnuri şi cunoaşte a doua oară adevărul. Me- 

ditaţiile artistului sunt: ideea, forma, ritmul; însă 

toate din iubire. 

Dece artiştii greşesc? Pentrucă de obiceiu ei medi- 

tează materia. Când unii ajung din materie la formă, 

sunt atât de mulţumiţi, încât se pierd în variaţii 

fără temă. Greşelile dovedesc necunoştința drumului 
firesc al plăzmuirii artei. Cele trei meditații (idee, 
formă, ritm) întrunesc condițiunile esenţiale ale unei 
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adevărate opere de artă. Fenomenul stil se naşte prine | 

tr'o astfel de armonie. Greşita înţelegere a persona” 

lităţii în artă, a specificului individualizat, a „amănun | 

tului original” este cauza atâtor decadenţe, degradări, | 

denaturări ale artei curopene. In afară de nerespec“ 

tarea meditaţiei în artă, consecinţa raționalismului, se 

greșeşte şi în ierarhia firească: universal, individual; Ș 

genera!, particular; colectiv, singular. 4 

Arta e posibilă la oamenii umili, simpli, armonioși. | 

Neştiut de oameni țăranul trage singur brazda. La Ă 

coarnele p!ugului el vede linia dreaptă pe pământ, ju“ j 

mătatea de cerc a cerului, cercul roşu al soarelui şi ur Ă 
Să 

măreşte spiralele vântului de dimineaţă. Gândul său 
   

  

    

          
      

    

faptelor mari ale universului modelează pe măsura ac& ă 

stor fapte sufletul omului. Răsăritul, apusul, mersul 4 

soarelui, norii, furtuna, liniştea nopţilor, mersul ste“ 

lelor, primăvara, toamna sunt fapte, care merită a fi 

înţelese; un țăran le înțelege; fiecare fir de grâu este O Ă 

vieață; el cunoaşte într'adevăr naşterea şi moartea j 

deosebită a unui fir de altul. Țăranul simte după se : 

ceriş, cum suflă pământul şi cum respiră în alt ritm. 

EI ştie şi simte, că fiecare mişcare între luminile ce“ ; 

rului este o adevărată mişcare. Numai trăind şi cu”. 

noscând acestea, artistul plămădeşte. El are de învăţat :; 

dela țăran, dela fire, dela tainele nescrise şi nespuse... , 

Atunci nu va greşi. 
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Dacă ceri unui ţăran săți spună Apusul, el nu va 

descrie faptul cu obiectivitatea lui Flaubert, ci el va 

împrumuta inima sa inimii universale. Obiectivitatea 

ţăranului nu face parte dintro personalitate, ci el cu- 

lege datele din centrul principiului, din inima univer” 

sului. "Țăranul nu vede ca Flaubert consecinţele unor 

exteriorităţi. "Țăranul ştie ce se petrece într'un apus de 

soare, necesitatea trecătoare a dispariţiei soarelui ca 

pricină 2. imperfecţiunilor sufletului omenesc. La apus 

țăranul vorbeşte du:ce de moarte, de sufletul veşnic, 

de jertfă. Tâlcul e altul. Linia brazdei sau cercul soa- 

relui s'ar părea, că nu sunt pentru ţăran o linie sau 

un cerc. Nici realitatea vizuală nu există. Nici starea 

psihică din acea clipă nu schimbă faptul. Țăranul co- 

boară simbolul direct din spirit şi aduce într'astfel 

forma adevărată, ritmul şi semnul adevărat al feno- 

menului. 

Gândurile noastre pornesc din puncte greșit alese. 

Noi pornim dintr'un punct geometric, în loc să por 

nim dintrun punct spiritual. Materia ne ocupă tot 

timpul lucrului, pentrucă pornim din ea. Ar trebui 

aruncate uneltele obişnuite, să părăsim tehnica artelor 

actuale şi să învăţăm dela țăranii noștri frumosul. 

Vom asculta, tainele lumii şi universul ni se va arăta 

altfel, pentrucă noi vom fi alţii. Artiştii să meargă la 

munte şi pe plaiuri, să privească fără să lucreze mii de 

apusuri, mii de răsărituri, mii de stele, să asculte vân” 
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tul şi tunctul, să cunoască naşterea și moartea firu' : 

lu: de iarhă şi să sc lovească cu ţeasta de cer. Atunci 

vom părăsi un punct greşit. Din nevrednică arta va 

ajunge esenţială, din timp vom privi în vecinicie. În- 

demânarea artistului contemporan vine din obişnuinţa 

Je a lucra cu materia. Dar îndemânarea nu minu' 

ncază. Tot ce vine din spirit minunează şi reazimă 

omul de rugă, de înfrățire, de dragoste, îl disolvă în 

unitate. Prelungirea spiritului în materie ne sileşte să 

apucăm calea ideilor. Ideile ciare îndrumătoare oglin” 

dese nemurirea chiar în meşteşugul atât de schimbă 

  

tor al artei. 
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