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Grup dc feti din Dahomcy — Colecia Feneon

 O problem estetic de actualitate, tratat în deajuns în occidentul posesor de colonii, rezolvat în parte, vulgarizat tot atât,
lsând înc^ deertu i largi de explorare cu relativele miragii i surprize pozitive pentru viitor.
Arta neagr, prea puin cunoscut în România, oglindete o civilizaie pe care n'au bnuit-o vreodat la oameni pe cari, am
fost deprini a-i cunoate goi, negri i lucioi ca ghiata proaspt eit din lustragerie. Civilizaie aproape disprut în între
gime astzi, ca o caravan ars de flacra simunului.

 Pentru a înelege arta negrilor trebue s refacem drumul pân la origina artei în sine. E necesar s cunoatem cauzele care
determin în omul primitiv aceast spontan- manifestare. -
In lupta sa pentru existen, în instinctul de conservare al speei omul îi creeaz arme i obiecte de prim necesitate pe care
se csnete s le adapteze cât mai mult trebuinei, intuind leg le ascunse ale frumosului în însi armonia utilului. »
In clipele de rgaz când spiritul cere partea sa de existen i desvoltare, omul primitiv continu în virtutea acestui instinct
jocul su copilresc. Suprapunând sau juxtapunând conform fanteziei în cadrul armoniei obinute ornamente care, pe lâng
partea lor de utilitate: (seducia sexului contrar, sau ascendentul asupra inamicului prin tatuare, împodobirea cu pene, colorarea
armelor, întrebuinarea mtilor de lupt etc.), îi procur i o bucurie sincer desinteresat: bucuria estetic. In acest instinct
primordial gsim embrionul rudimentar al frumosului care, va produce mai târziu arta perfecionat.
Concomitent cu acest sentiment aparinând vieei superioare sufleteti, se nate în om în timpul luptei de conservare, sentimen

 tul religios.
„Sufletul îi creaz în religie un sprijin împotriva viitorului neptruns i a puterei de neînvins a forelor dumane" (Ebbinghaus).
Spre a putea învinge aceste fore potrivnice, omul caut s cunoasc esena lor. Printr’un ir de experiene i observaii asupra
propriei sale naturi ajunge la o fireasc analogie, considerând lumea exterioar însufleit, tratând-o în consecin ca pe
un semen al su.

 Printr’o transpunere dc reprezentri, omul populeaz universul cu demoni, genii, spirite etc. dotai de o for analoag dar
superioar, cari iau parte Ia toate aciunile omeneti. „Omul primitiv însufleete lucrurile spre a le putea mânui" (Ebbinghaus).
Ca urmare dup asemnarea sufleteasc a omului, vor fi spirite bune i rele.
Spre a invoca protecia unora i a îmbuna pe altele primitivul recurge la rugciuni, sacrificii etc. Spre a-i intra în voe el cio
plete chipul spiritului adorat sau temut, oarecum, dup chipul i asemnarea omeneasc.

 Aci gsim deci, origina sculpturei antropomorfice animiste a negrilor cari, în fetiuri i idoli cioplii îi gseau însi ra
iunea lor de existen fizic i sufleteasc. Din concepia lor spiritual asupra existenei lumei exterioare s’a nscut sculptura
neagr, iar din instinctul ’de a triumfa în lupta zilnic pentru existen a luat natere arta lor aplicat," care împreun supuse
condiiilor speciale de climat i ras au dat spre surprinderea noastr acea puternic expresiune de frumos, infinit de variat,
subordonat i armonizat îns, în câdrul ei de perfect unitate.
 E greu de stabilit cu preciziune epoca în care s’a nscut aceast art
Presupuneri cari, au oarecari anse de stabilitate ne fac s credem c ea ar fi post-preistoric, ar aparine înc perioadei mi
tice i e mai mult decât probabil, ca ar fi influenat arta i civilizaia egiptean. In gravura preistoric'omul primitiv reproduce
cât mai fidel, deci obiectiv, impresia primit din afar, pe când cioplitorul african i oceanian de idoli, spiritualizeaz formele în
care exteriorizeaz idei sau sentimente subiective. Ne gsim deci înainte cu un pas în evoluia sensibilitâei creatoare, fapt care

 ne permite susinerea de mai sus.  ,
O chestiune care ne-ar putea abate îns e aceea a lipsei aproape totale a unei architecturi negre. . ; ^
Teza lui La Meunais care face s derive din arhitectur toate artele ne-ar servi prea puin în aseriunile noastre.
Totui e prea puin probabil, ca arhitectura, nu ca element de utilitate ci ca element de înfrumuseare, care cere deci spre des
voltare un mediu calm i înfloritor social, s fie premers artelor isvorâte dintr’un sentiment primar de .imediat necesitate.
„Architectura primitiv fu sau trebui s fie mult timp lipsit de elementul frumosului, pe când vântorul sau rzboinicul aso
ciind ideea teribilului la acea a frumosului se „decora" cu trofeele animale" (P. Rouaix).
Prima locuin omeneasc e petera, în ea gsim i primele manifestri de art: gravurile de os de ren la nord; picturile bo
imane în Africa, cu minunate scene de vântoare su rsboi, pline de ritm i micare.
Viaa spiritual a negrilor se desfoar în natura înpnat de diviniti. i - _

 Templul e pdurea cu miile de coloane animate: copacii. i ’ ' "

Natura inspir sentimentul architectonic artistului negru. Arborele îi procur materialul de realizare a operei sale sculpturale.
Architectura evolu'âtâ, domestic, e cabana, iar cea religioas templul, când condiiile sociale i fizice îi permit.
Spre a te feri de profanare, Papuaii construesc i astzi temple uoare acoperite cu trestie pe piloi de; lemn
sculptai în forme omeneti, .cariatide pline de sugestie!
 De obicei idolii sunt adorai în plin aer: ei stau la rspântii ca hermeii eleni, ealvarele bretone [sau troiele
româneti.
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