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Beleza como mandamento
Obra artística resvala para a mentira, para o engano

Posso falar de arte e artistas outra vez? Espero que em algum lugar aí no Brasil haja leitores e leitoras,
mesmo poucos, que se interessem pela figura singular e tão fundamental do artista. Ou quem sabe dou sorte e
há um ou outro artista aí fora, extraviado nesta coluna?

Queria começar com duas grandes almas russas — Dostoievski e Tolstoi. Artistas até o fundo mais remoto
da alma, sucumbiam, volta e meia, à tentação de ser mais do que artistas. Pousavam então de líder religioso
(Tolstoi), jornalista e publicista (Dostoievksi), moralista (os dois) e pensador social (os dois). Em todos esses
papéis foram geralmente bem-sucedidos — mas sobretudo enquanto artistas.

Não sei se o leitor me entende. Em Tolstoi, a pregação religiosa aparece como performance artística, ainda
que talvez prejudicada pela interferência sincera de outras preocupações. Nas mãos de Dostoievski, o texto
jornalístico não informa nem opina propriamente, mas traz muitos momentos de beleza e brilho retórico. Como
pensador social, Dostoievski foi, em determinada fase da vida, obscurantista e retrógrado, mas mesmo esses
seus textos políticos fascinam pela música verbal, pela verve, pelas imagens.

Sempre me pareceu que o artista verdadeiro sacrifica qualquer “conteúdo”, qualquer “coerência”, por uma
bela frase, por um belo gesto, por um belo efeito plástico ou cênico. Como dizia Oscar Wilde, “coerência é a
virtude dos que não têm imaginação”. Dos não-artistas, portanto.

O que distingue o artista é a busca incondicional da beleza, em detrimento da verdade, do equilíbrio, do
bom senso, da ética, da saúde e até da própria vida. Além disso, leitor, o artista é frequentemente um pobre
ser ameaçado, precariamente instalado no mundo. E, se faz concessões, corre o risco de se desvirtuar, de
perder o rumo.

Assim, o artista precisa sacrificar, ou deixar em segundo plano, a verdade e a moral. A objetividade e os
bons princípios são temas para outros tipos humanos, para o cientista e para o sacerdote, respectivamente.
Para o artista, o “conteúdo” enquanto tal não existe propriamente. Nietzsche expressou isso, com perfeição,
quando escreveu que só se é artista, verdadeiramente, quando se trata aquilo que os não artistas chamam de
“forma” como o conteúdo mesmo da coisa.

Quando um artista migra para outros terrenos (ciência, moral, filosofia, pensamento social, crítica literária)
o que acaba dominando, em última análise, é a expressão da beleza. Para o verdadeiro artista, a beleza é o
único mandamento. Para bem e para mal, ela interfere o tempo todo. E a obra artística resvala para a mentira,
para o engano, para a fabulação. Tangencia a imoralidade, o crime, a perversão.

Paro um instante. Sinto que posso estar ferindo algum leitor ou leitora mais sensível, mais idealista, talvez
mais jovem. Ressalvo então: a verdade e a moral podem, sim, coincidir com a beleza, podem aparecer juntas
e se reforçar mutuamente. Mas não como regra geral. Há beleza na verdade, há beleza na bondade, mas é
uma beleza ligeiramente suspeita aos olhos do verdadeiro artista e da verdadeira beleza. A beleza subordinada
a outros valores, exercendo função decorativa para a ciência, para a moral ou para a fé, fica na condição de
elemento complementar de atividades essencialmente estranhas ao artista, à arte e à beleza.
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