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NOTAASUPRA EDITIEI

Prezentul volum reuneqte doui culegeri de articole qi

conferinge ale lui I(eyserling, acoperind, cu anumite lacune, un

interval de trei decenii, 119o6-;.935, gi aV.And drept idee comuni
rolul nu al artei propriu zise, ci al perspectivei artistice ln
abordarea chestiunilor legate de filosofie, morfologia culturii,
filosofia religiei qi a istoriei, gi nu in ultimul rAnd, a viegii privite

ca arti.
Despre Arta Vie{ii, tradusi din francezi de Octavian

Soviany, este versiunea romAneasci a cirfii Sur I'Art de la Vie

0gZ6), primul text al cireia, ,,Filosofia este o art5" a fost readus la

lnceputul Filosofiei ca Artd, de unde fusese extras pentru

completarea sumarului ediliei franceze. Aceasti a doua secfiune,

tradusi din germani de Mihnea Moroianu ("n excepfia

amintitului eseu inilial), este o versiune aproape completi a

volumului Philosophie als Kunst $9zz), a cirui inrudire de fond

cu eseurile primei pirli este documentati de cele patru eseuri ale

sale care au fost incluse in edilia francezi, apdruti 14 ani mai

tArziu. Neincluse in aceastiversiune au rimas un text datAnd din
1909, precum qi alte doui din 1919, care ni s-au pirut insuficient

legate de problematica generali a ambelor volume' Aceleagi

considerente ne-au ficut si renunfim la a doua parte a eseului

,,Pro gi contra Teosofiei", dedicati unei polemici, niciodati
reluati ulterior, cu Rudolf Steiner.
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VIATA ESTE O ARIq,

e departe cele mai multe aparenfe - in sensul cel mai
general al termenului, care este conven{ional,
platonician, hindus gi kantian in acelapi timp - pe

care le creeazi spiritul uman au ca mobil subiacent gi ca scop
incongtient fie compensarea realit5lii, fie abaterea atenfiei de
la aceasta. Cici oricine este cAt de pufin superficial, nu poate
gisi o fericire relativi decAt triind in mod congtient intr-un
plan diferit de acela al experien;ei lui imediate pi profunde.
Daci ne scrutim fundul sufletului - ce descoperim? Nu gisim
aproape niciodati acolo satisfacfia elementari pe care fi-o di
astAmpirarea foamei pi setei de viafi, ci deziltzii, dezgust,
resemnare, ranchiuni, minciuni congtiente, travestiuri,
comedii in desfipurare sau in proiect, care sunt inventate
aproape intotdeauna pentru a inqela pe cineva; in cel mai
fericit caz descoperim acolo mirturisirea pe care ne-o facem
noui inqine ci viafa e tragici. Spun in cel mai bun caz, cici
experienfa tragicului ii di celui care o traverseazi acea
satisfacfie a amorului propriu care este legati de sentimentul
de a fi judecat demn, de citre destin, de a fi amestecat in ceva
grandios, in timp ce orice subordonare in raport cu ceva
josnic sau meschin ne degradeazi in propriii nogtri ochi.
Dificultilile qi adversitigile de ordin intim, care formeazi
stofa insSgi a existenfei celor mai mulli dintre oameni,
intimitSli, asupra cirora, tocmai din acest motiv, toatS lumea
consimte tacit si pdstreze secretul, constituie pentru
congtiinfa subiectivi ceva mult mai riu decAt ceea ce se

dimlgi de obicei in fafa tribunalelor. Din punctul de vedere al
subiecfilor ingiqi - indiferent de ce gAndesc allii despre ei gi
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indiferent de ceea ce recunosc ei in propria 1or conqtiinfi -
aproape toate viefile care debuteazi cu cAt de pufini ambile
reprezinti niqte eqecuri sau in cel mai fericit caz niqte
insuccese; pAni qi Goethe a spus spre sfhrgitul vie;ii ci nu-qi
aminteqte si fi trdit nici micar o singuri zi cu adevdrat
fericit5.' $i dacl viafa trecuti, priviti in mare, ata cum o

inf5liqeazi istoria, pare a fi o afacere mai pufin proasti pi

oferi un tablou mai pufin respingitor, aceasta se intAmplS
pentru c5, pe de o parte in virtutea unui egoism care ii
determini si evite impresiile dezagreabile, iar pe de alti parte
pentru ci invingii viefii sunt eliminali repede, marea parte a

oamenilor nu ii remarci pe acegti invingi. Tocmai deciziile
cele mai crude sunt cele care par aproape intotdeauna, dupi
cel mult cAteva decenii, legitimate prin consecinfele lor, cici
cei pe care i-au lovit nu sunt acolo ca sA protesteze. Toate
istoriile care se invafi la gcoalS au fost scrise de invingitori, cu
excepfia Istoriei Sacre, care tocmai prin aceasta, migci mai
mult decAt oricare alta, degi nimeni nu-i aplici invifiturile in
afara viefii religioase. Altminteri, priviti foarte in mare, pAnd

pi istoria cea mai reugiti nu este decAt o suiti de ocazii ratate.'
Daci acestea sunt adevirate in ceea ce privepte istoria,

unde obiectivul primeazi asupra subiectir,rrlui ;i unde
sacrificarea personalului in favoarea colectivului pare un lucru
firesc - cum ar putea oare viafa intiml si nu fie, ea mai ales, duri

'Aluzie la mirturisirea ficutd lui Eckermann in convorbirea din z7

ianuarie r8z4: ,,Mereu am fost l5udat drept un om deosebit de fericit in
viagi; gi nu vreau si mi plAng sau si-mi invinuiesc soarta. Dar, in fond,
ea n-a fost decAt osteneali gi munci, gi pot spune pesemne ci in cei

;aptezei gi cinci de ani ai mei n-am awrt patru sdptdmAni de tihnS
veritabilA. A fost vegnica rostogolire a unui pietroi care se cerea mereu
lidicat. Pretenfiile interioare si exterioare la adresa activitAlii mele au
fbst prea multe." (N. f'1)

'Vezi capitolul ,,Adeviratul sens al progresului" din lucrarea noastrl
Lumea care se nc,pfe. (N. a.)
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gi dificili ca regul; generaH? Aproape toate iubirile se termini
riu, aproape niciodati cisniciile nu duc la implinire
promisiunile logodnelor. in aceste condifii nu este decAt firesc ca
omul si profite gi chiar si abuzeze din instinct, pentru a suporta
viafa, de acea facultate pe care Jules de Caultiep o numegte
principala facultate a oamenilor: bovarysmul sau puterea de a se

imagina altfel decAt sunt in realitate. Pentru a nu observa
realitatea penibili, deja Adam gi Eva, daci nu in momentul
ciderii 1or, atunci cu siguranfi de indati ce au fost desvraji;i de
Cain, au inventat qi au cultivat aceastl arti a disimulirii care este
astizi nu doar arta cel mai bine practicat5, dar probabil pi
singura artl pe care oamenii o exerciti intr-o manieri cu
adevirat desivArgit5. Aceasti arti, extrem de creatoare in felul
ei, permite introducerea in via;5 a substitutelor materiale ale
fericirii; iar acest lucru este posibil in primul rAnd ca urmare a
faptului cI omul nu se vede pe el insugi decAt in oglinda
constituiti de reprezentare. in consecinfS, opinia celorlalli,
acceptarea convenfiilor derealizante gi transfiguratoare, a
miturilor falsificatoare printre care acela care definegte adevirata
fericire in funcfie de pierderea iluziilor este cel mai abil, pot si
creeze o aparenfi de fericire care in ochii corytiinfei ascunde
realitatea. Totupi, in strifundul s5u incongtient, nimeni nu se

lasi ingelat de aceste artificii qi expediente. De unde aceasti
manie de a munci qi de avea tot timpul o ocupafie, care este cu
atAt mai pronunfatl cu cAt omul afigeazi mai mult optimism.
Fiinfele umane cele mai pulin nefericite ale umanitlfii mijlocii
sunt probabil femeile care gisesc o plScere in suferin;a pe care
gi-o mirturisesc.

Tabloul viefii umane obignuite pe care tocmai l-am
infiligat corespunde regulii generale. $i totuqi nu existi om cAt
de pufin sincer gi profund in acelagi timp, care si nu simti ci ar

I Jules C,aultier (1858 - :1942) - critic qi eseist francez, autorul lucririi
Bovarysmul, eseu despre puterea de a imagina. (N. fr.)
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trebui si existe gi o solulie de viafi mai buni decAt disimularea
gi resemnarea. in forul nostru interior nutrim cu tofii credinfa
cd fericirea ar trebui si fie privilegiul tuturor. De unde credinfa
Cregtinului in fericirea cereasci gi cea a Hindusului ci
realizarea plenari a Fiinfei coincide cu beatitudinea suprem5;
de unde tendinfa noastri profund inriddcinati de a ameliora
lumea. $i ne menfinem aceastd credin$ cu atAt mai puternic
cu cAt nefericirea condiliei umane contrazice sentimentul
nostru de superioritate general5 fafi de animale. intr-adevdr,
nu existi animale nefericite, a$a cum nu existi animale
imorale; ele se gisesc toate intr-o stare de echilibru perfect cu
gi in mediul exterior care le afecteazS, nu vdd dincolo de acesta;

ele sunt toate filosofi - de exemplu ele dorm adeseori pe toati
durata anotimpului neprielnic; ele sunt toate profeli, cici
presimt cum va fi vremea gi se comporti in consecinli. Omul,
dimpotrivi, este lipsit de nigte instincte sigure pi care s5-i

serveasci doar interesele; el vede mai departe decAt i-o impune
mediul siu vital, ceea ce-l face si se ritdceasci adesea; la el

voinfa liberi este cea care trebuie s5-i deslvArgeasci acea formi
qi ordine a viefii care definegte existenfa optimd a oricirui
organism gi pe care Natura o prescrie qi o menfine perfecti la
animale; la om ea nu face decAt si o schileze. Rafiunea acestei

stiri de fapt este aceea ci esenfa profundi a omului nu aparfine
ordinii telurice; ea este de ordin spiritual. De unde aceasti
contradicfie originari care afecteazi condi;ia uman5.
Strifundul omului este liberi inifiativi qi elan spre ideal, dar
Natura le limiteazi pi le pune piedici, iar libertatea insiqi nu
este dezvoltati intr-atAt incAt sI poati invinge aceste

rezistenfe. Aceste cAteva fapte - precum qi altele - sunt absolut
suficiente pentru a explica nefericirea congenitali a fiin1ei
umane, care face plauzibile de la bun inceput mituri cum este

acela al picatului originar, al ciderii dintr-o condilie
superioarS, al unei gregeli cu neputinfi de ispiqit ti al viefii
terestre ca incercare sau pedeapsS.
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Totugi, aceleagi fapte, daci sunt infelese pAni la capit,
pot si ne serveasci drept cdliuze spre acea fericire rAvniti,
care la prima vedere pare inaccesibili omului. Dacd
strdfundul siu este liber gi in consecinfi nu-i aparfine ordinii
naturale, atunci chestiunea fericirii, aqa cum este priviti in
general, este incorect pus5. Este nu doar practic, ci gi logic
imposibil, ca omul si ajungi la fericire lisAndu-se si alunece
pe panta naturali a viefii. Credin;a curenti ci daci toate
dorinlele ar putea fi satisficute totul s-ar sfhrqi cu bine, este
marea eroare, eroarea originari a omului care gAndegte. Cdci
tocmai contrariul acestei credinte este adevdrat.

Tl"-" lungul observagiilor gi reflecfiilor, de altfel atAt de
l-rZ 61vsm., din acest volum, vom fi intotdeauna condugi,
oricare ar fi fost subiectul nostru particular, spre a pune
accentul final asupra artei. Chiar qi in domeniile unde nimeni
nu se gAndegte si aplice normele estetice, va trebui si
constatim ci perfecfiunea viefii depinde de gradul in care
funcfioneazd acolo un sim{ al Frumusefii pus in slujba
inlelegerii. Daci alSturim acum aceste rezultate la
consideraliile noastre despre animale, rezulti ci, dintre tofi
oamenii, numai artistul poate atinge aceeagi desivArgire ca qi

ele. intr-adevir numai omul-artist qi doar in misura in care
este artist triiegte in intregime plecAnd de la Spirit qi nu de la
Gana, iar Spiritul este centrul vital al omului.a Daci este aga,

atunci insipi Arta Viefii gi nu o arti particulari oarecare
trebuie recunoscutS, in mod general pi evident, drept arti
supremS, iar cultivarea acestei arte gi nu cultivarea gtiinfei, a

tehnicii, nici chiar a religiei, ar trebui si constituie primul gi

ultimul scop al educafiei. Nu este vorba, evident, de acea arti a

vielii care consti, in ultimi instanfS, in disimulare, refulare gi

minciuni, ci de o arti prin care se reveleazi cel mai profund

4 Vezi capitolul final, ,,Spiritualitate'l din Psihanaliza Americii. (N. c.)
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adevlr al omului, de o arti care reprezinti realitatea profundi a

Spiritului. in mod uimitor, nu existi nimic din toate astea. Nu
cunosc niciun filosof care si fi pus aceasti problemS, cel pufin
- nu explicit. De multi vreme au fost rispAndite gi practicate
arta de a ne pune bine cu zeii, arta relafiilor sociale, a curelor
medicale, a seducfiei amoroase, a politicii, a educdrii tinerilor
gi a ascezei, ca mijloace de depigire a condiliei naturale a

omului; dar tuturor celor care in congtiinfa colectivd joaci rolul
de gene (factori ereditari) pare sd le fi scipat din vedere ci
numitorul comun al acestor arte particulare este Arta Viefii qi

c5 doar buna inlelegere acestui fapt permite ameliorarea
profundi a condi;iei umane in general. Daci vorbim despre

Arta Viefii, toati lumea se gAndepte numaidecAt fie la arta
disimulirii qi a falselor aparenfe, fie la o cultivare a viefii in
sensul Bildungs-u.hi goethean, care presupune, pentru a

indeplini un rol vital, o existenfi firi griji, pe care cineva gi-o

doreqte inci qi mai plini de agrement. Iar in fond, toati lumea
binuiegte in artistul viefii un fel de scamator, un om pufin
serios care, grafie talentelor sale speciale sau altor contingenfe
favorabile, gtie nu doar si salveze aparenfele, ci gi si se salveze

pe sine insugi in aparenfe. in epocile unei congtiinfe
intelectuale mai pufin treze gi in care spafiul gi timpul de

nedepigit ficeau posibili viafa fieciruia intr-un mic cerc inchis

- pe care in planul ei exclusivist viafa de curte nu ficea decAt

s5-l exalte - neinlelegerea pi falsa desemnare nu ficeau decAt

relativ pufin riu. Cici tocmai aceste condilii ficeau dificil un
impact exagerat al artificiului asupra experienlei vitale. AtAta
vreme cAt predominl irafionalul, interpretarea, a cirei sursi e
totdeauna rafionalS, nu joaci niciun rol vital important. Astizi,
cAnd toati lumea gAndegte gi cAnd cucerirea spafului gi a
timpului a redus la ticere infeleapta tradifie a micilor cercuri

: ,,Formare" a unei personalitdli aflate in armonie cu ceilalli gi cu sine
insiqi. (N. rr.)
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inchise, toat5, absolut toati ameliorarea posibilS a condiliei
umane depinde de inqelegerea limpede. $i nu doar ameliorarea,

ci qi simpla menfinere a unui fapt tolerabil depinde de aceasta:

cici nu e nicio indoiali ci, pretutindeni unde nu existi o stare

sufleteasci gi de spirit care si permiti dominarea gi modelarea

unui material al experien{ei mult mai vast decAt acela oferit
vreodati inaintagilor noqtri, nefericirea gi nu fericirea
omeneasci cregte ca urmare directi a aga-zisului progres, adici
a trezirii congtiinfei, a accesibilitSlii cunoagterii qi a lirgirii
razei acfiunii posibile. Ci qtiinfa gi cunoaqterea nu constituie
prin ele insele un remediu, este un lucru de acum dovedit.

Si punem agadar problema Artei Vielii in toati
profunzimea gi in toati generalitatea ei. in acest scop, cel mai
indicat este si incepem prin a ne intreba: care sunt cei cu

adevlrat fericili printre oameni? Rispunsul nu lasl loc de nicio
indoial5. Acegtia sunt cei care au invins, au stipanit ti au

dominat din interior nipte condilii exterioare daci nu foarte

dure, cel pufin foarte dificile. Prototipul preafericitului pe

pimAnt este Sfhntul. Nu a existat vreunul care si nu fi avut de

invins in el insuqi o naturi pe care o socotea in esenfa ei

nedesivArpitS, care si nu se fi confruntat cu mari dificulti;i
exterioare, care si nu fi consimlit si sacrifice bunurile la care

finea cel mai mult gi care si nu-qi fi disciplinat gi re-disciplinat
permanent natura inferioari. Dezinteresul material al

SfAntului, fie ci el a vrut si fie sau nu sirac qi ascet, a fost
intotdeauna rezultatul unei mutafii, daci nu datorate

propriului siu efort, cel pufin provocate de acesta. Niciodati
niqte fiinfe niscute angelice - gi existi mai multe decAt se crede

de obicei - n-au devenit mari Sfin1i. Aceasta fiindci sfinfenia
reprezinti, intr-o formi speciali, care este poate cea mai
propice pentru realizarea Spiritului suprem, o spiritualizare
integrali a viefii. $i n-au existat niciodati sfinfi autentici care

si nu fie radioqi de bucurie; mulli dintre ei in mijlocul celor
mai grele torturi. Deoarece bucuria este emofia proprie viefii in
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intregime spiritualizate, ata cum frica, foamea, grija6 gi

tristefea sunt caracteristice vielii dominate de Gana sau

polarizate in jurul acesteia. Iar viafa unui Sfhnt, consideratd
pornind de la natura ei - ce altceva este ea daci nu o

capodoperi de arti? in cazul SfAntului, nicio manifestare vital;
importanti din perspectiva congtiinfei morale nu este lisati s5

alunece pe figagul ei natural; orice miqcare este guvernatS de

un principiu spiritual care pitrunde in toate, aSa cum inspirafia
poetului pitrunde in masa de vocabule pentru a coordona
cAteva dupi un ritm pre-conceput.

Dupi Sfhnt, omul cel mai fericit din lumea aceasta este

Eroul. Exemplul siu este inci gi mai ilustrativ decAt al celui
dintAi, pentru ci eroismul implici aproape intotdeauna o

tragedie, astfel incAt aici chestiunea atingerii unei fericiri banale
se pune mai pufin decAt oriunde altundeva. Cu un instinct sigur,

toate tinerele suflete nobile il invidiazi pe Erou gi invidiazi pAni
gi moartea lui timpurie, intrucAt ele simt ci bucuria pe care o di
afirmarea absoluti de sine a Eroului, acel non liquetT al siu vizavi
de toate circumstanfele exterioare, prefuiegte de mii de ori mai
mult decAt orice noroc gi decAt orice succes. Aici intri in joc acea

lege pe care am semnalat-o vorbind despre problema
conflictului dintre generafii: legea conform cireia ne-adaptarea,

gi nu adaptarea, este cea care condilioneazi in primul rAnd

progresul vital. Numai ci aici ea se aplici pe un plan superior.
Cel care se intrupeazi in Erou este Spiritul pur, in doui dintre
aspectele sale primordiale, Curajul pi Credinfa; asumAndu-qi
firesc propria moarte gi punindu-qi viafa in joc, Eroul igi afirmi

6 Aceste scurte precizdri - care corespund unor expuneri complete
confinute in Meditapii Sud-Americane - demonstreazi prin ele insele
cAt de superficiald, chiar neserioasi, este filosofia lui Heidegger, atAt de

celebrati de colegii lui de castd, care statueazi angoasa, die Sorge, drept
atribut primar al Fiinfeil (N. a.)

7 Literal ,,Nu e clar" - formulS cu care judecitorii romani o foloseau in
ledactarea sentinfei intr-un caz indoielnic. (N. tr.)
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identitatea personalS intr-un grad superior, Si el se dovedeqte

animat de Spirit intr-o manieri mai manifesti decAt Sfhntul
insupi, al c5rui mod de viafi conciliant poate fi cu uguringS luat
drept compromis. De unde efectul euforic Ai entuziasmant al
oricirui efort eroic, indiferent daci duce sau nu la un succes

exterior. O bucurie incomensurabili triiegte in cel care a invins
Frica qi Foamea PrimordialS gi ale cirui energii telurice, chiar in
planul viefii terestre gi chiar in vederea unor scopuri terestre,

seryesc in totalitate Sensul pe care il afirmi Spiritul autonom. Iar
aceasti bucurie radiazi atAt de puternic in exterior, incAt pe

nenumiraqi oameni ii face capabili dacd nu de un eroism analog,
atunci cel pufin de un entuziasm flcAndu-i si uite de frici gi

foame, gi producAnd aceleagi efecte. Aici, inalta infiptuire dusi
la bun sfhrqit ?qi videgte o virtute aproape miraculoasi. Aceasta

fiindci opera materializeazl pAni la un anumit punct un elan
care e in sine pur spiritual, ea ,,fixeazd' un fenomen al Devenirii
naturale ca pe o etapi a lrupfiei Spiritului, ceea ce transfigureazi
acel fenomen gi creeazi un plan al spiritului materializat care,

din momentul acela, atAt pentru Erou, cAt gi pentru cei pe care
acesta ii ridici la nivelul siu, constituie punctul de plecare. Dupd
ce fapta inaltd a fost indepliniti, eroul nu mai esfe acelagi care a

fost; el s-a recreat pe sine. Este fiul operei sale in acelaqi sens in
care pofi si fii fiul spiritual al unui Sfhnt. Or aceasti posibilitate
de a invinge din interior tot ce pirea un destin exterior de

neevitat di nagtere unei bucurii cu adevirat inefabile. Cel care o
resimte nici micar nu mai observd adversitilile exterioare; el nu
mai vede in ele decAt mijlocul de a-pi duce pAni la capit
finalitSlile spirituale. Un asemenea eroism face desigur gcoal5.

Imitqtio Christis nu a ficut si progreseze decAt relativ pufini

8 Operi de pietate cre;tini apiruti anonim, in jur de r4r8, atribuiti
preotului german Thomas a I(empis (Thomas von I(empen),
bucurAndu-se de o mare rispAndire atAt in mediile catolice, cAt 9i in
cele protestante din secolele XVI-XVIII. (N. fr.)
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oameni. Emula;ia pe care a produs-o Eroul este, dimpotrivS,
firi indoialS cauza cea mai puternici gi totodati cu acfiunea
cea mai generali care, de-a lungul intregii istorii, l-a ajutat pe

om si se ridice deasupra naturii sale elementare. Dar aceasti
imensi fo4i de atracfie pe care o exercitd eroismul nu se

datoreazi nicidecum cauzelor asupra cirora insisti toati
tradilia noastrd stoico-cregtini: superioritatea datoriei asupra

vointrei, imperativul abnega;iei, obliga;ia sacrificiului etc.; ea

este datorati imensei bucurii pe care o diruiepte pi pe care o

inspirS.
Aceasti materializare a Spiritului pe care o creeazi opera

infiptuiti iqi gisegte expresia prototipici in arta propriu-zisi.
Cici atunci cAnd vorbim despre arti ne gAndim in primul rAnd

la operi qi nu la artist. in cazul artei, sare in ochi faptul - la fel

de adevirat atat in ceea ce priveqte acfiunea eroici, cAt qi viala
sfhntS, dar care, din lipsa unei materializiri statice 9i

permanente, scapi ugor atenliei - ci planul Spiritului
materializat este un plan cu totul special al fiinlei gi al

existenlei, a/rul decAt acela al vielii imediate. CAnd este vorba
de arta oratoriei, de filosofie, de polarizarea omului viu sau de

acfiunea spermatici exercitati prin intermediul Verbului,
rnaterializarea nu este la fel de manifesti ca in picturi 9i in
sculpturi; dar este de ajuns un moment de reflecfie pentru a ne

da seama ci planul de existenfi a artelor mai pufin palpabile
nu este, prin aceasta, mai pufin tangibil qi mai puqin definit
decAt acela al muzicii. in toate aceste cazuri este vorba de un
c1r plan decAt acela al datelor imediate ale viefii, de un plan

special a cirui rafiune de a fi este Spiritul creator. in acest

punct al refleclilor noastre este de ajuns si condensim in cAt

rnai pufine cuvinte cele ,,deja inlelese" pentru a dovedi in primi
instanfi justefea afirmafiei cuprinse in titlul acestui eseu: viafa
este o arti. Sfinfenia, eroismul gi realizarea inspirafiei artistice
leprezinti cAt se poate de evident o biruire a Naturii in acelagi

sens formal general. $i aceasta este ceea le face si dea in acelaqi
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