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a spiritului. A fost un veto pe care în anii de holocaust

al continentelor i din ei iscat asemeni unei unde sismice,
cînd în restul lumii era interzis un cuvînt mai rspicat
rostit, tineretul concentrat la Ziirich îl svîrlia cu pumnul
în fruntea ca o admirabil felie de dovleac a Domnului

Poet, a Marelui Romancier i a Graioasei Pictorie spe
cializat în ochiul-boului i auto-portrete languroase. Din
aceia Elveie care a gestat i revoluia social, din ace
iai Eleveie care mai tîrziu a cercat s adpostiasc o
central a pcii, a pornit cu furie idoloclast i declaraia

 de rzboi contra artei de pasti. A fost o revoluie estetic,
individual — fr pseudopozi în massa cititorilor — fr

menirea de a coastrui ci doar a trece prin etuv. Umbra
unui nihilism : „cu unitatea de msur Eternitatea, orice

aciune este este zdaraic" (Tristan Tzara). Ideie de ne
gaie, logic în acei ani, pe care o regsim mai dur i la
Breton : „E inadmisibil c un om las vre o urm prin
trecerea sa pe pmînt".

Supus roentgenului dadaitilor, preacurvia artei a
fost denunat fr genuflexiunile adjectivelor gentile: ca
pe o plac radiografic, sulimanurile cari ascundeau ca
botinismul odat splate, scheletul rmîne hidos de arti
ficial. Dada ? Reaciunea unor temperamente cari arunc
lestul sfintei tradiii în podul cu scaune scoase din uz.

Cuvintele încep s fie alturate rupte din chingile grama
ticei i goale de senz s activeze în poem „prin simpla
lor putere evocatoare în lumina unei magii tot atît de difi
cil de sezizat cît i de exprimat 1 ' (1). In contra poeziei
mijloc de expresie i pentru poezia activitate a spiritului.
Fiind dictat de spirit nu va putea fi explicat. „Ne repugna
dealtfel a o explica" (1). Numai depriîndu-se de limbaj
i de forma sa, poezia putea ajunge acolo i tot Tzara ada
ug „dac Dada nu s'a putut lipsi de limbaj, el a cons
tatat îndeajuns greutile i piedicile ce pune la eliberarea
poeziei". Iar Andre Breton acuz pe oameni de greala
monstruoas care îi face „s cread c limbajul e nscut

pentru a le uura legturile reciproce". Deaceia au aprut
în Cannibale alfabetul sub forma unei poeme de Aragon

(1) Tristan TZARA : Essai sur la siiuation de la poesie în le Surrea-
llsme o. s. d. /, r. Nr. 4 din Decembrie 1931.


