
Ascensor triplu cu ascensiuni contrarii... bâr unde* furnici vin s guste absint... plop în vârf cu soaie
dantelat i confetti de stele în frunzi...
un semaphor parle Ie fran&lt;;ais sans accent... -

tii ce-i un semafor ? Demoni pluridigital, antene prelungite în abstract, tiinific de fapt un protest
împotriva spaiului. ^ ^

Astfel îl vedeam pe Max Jacob. Creerul funciona încetinit ca o haraba.

Intr’un desen de Picasso l-am suprins mascat în Schopenhauer. ||
Va-t’en farceur! Nu eti mizantrop precum nu eti decât recent catolic. ;
Dintr’o prefa, am îneles îns c Max Jacob se numete Max Jacob.

L-am urmrit în sborul su peste veac. Am descoperit — Americ ultra comun — c inteligena

lucid poate fi vitez; nu neaprat calm, static. Am descoperit, contradicia între accepia logic
a trechnicei, pus la dispoziie de civilizaie i refuzul artei exasperate mecanic, simultaneitii im-
presive — i c artificial nu-i decât ceiace nu vrei s accepi.
Max Jacob nu e precis ceiace se chiam scriitor.

Recent artele i au gsit abia calea, expresia; esena materiei cu aburii peste mltini. Plastica adevenit
bitum, bazalt sticl, crbune. Bagi un bec sub marmor i ochii devin incadesceni. Lipeti mrci,
scoi o madon. Nu mai e pictur nici sculptur. Meteug înlat peste un nivel inedit.
Natura a fost alungat din art ; ea nu se deosebete de noi. O vom aprecia deci, cu mil, ca pe un

amor defunct. Cuvântul nostru va fi cifr cu care jonglezi. Cine nu-i acrobat nu scrie! De aceia arta

lui Max Jacob e un protest împotriva duratei i spaiului. Un pamflet grandios, svârcolit. Romanul su
 nu intete la fabul, dei personagiile poart nume. Agitatorul se menine în altitudine ; ceia ce s’ar
puteâ numi obiectivitate. Un maestru privete depe sgârie-nori ferberea piftiei masse. Atitudine în

 care nu s’a comp’cut Anatole France, calomniat sceptic din viciu i n’a tiut s’o pstreze pn la
capt Gourmont, monah cu accese sentimentale.

 Acum ia Filibuth, ou le montre en or.

Amintete-i, Max Jacob parafrazeaz Nietsche : ,,Uh ecrivain doit ecrire avec son sang“ ; adic nu ne
 trebue maculatur în baluri cernelite. Stil epocal nu înseamn implicit pasti comun, ci difereniere. E .
 nevoe de coloan vertebal. Oamenii trebue s înceteze a fi molute. Anecdota lui Max Ja

 cob, cetibil, nu intereseaz. Dac rmâi terre  terre circuli subteran

prin suferin parisianâ ; vid de balast literar, vezi joc geometric, bucu
 ria integral de creaie. Oper situat; turnul Babei peste amestecul lim

 bilor. Oprete-te i la Cornet  des! Un om boteaz, inedit, lumea. Cu nume
 celebre în istorie. Lptarul se poate numi Dostoeswski, portreasa Mme de

Sevigne, femeia de la 00 — Georges Sand,mai pur — femee de litere.

 Câte odat Max Jacob preface pagina în ecran. Agregatele în litere, scriu
 memorii, tenori înebunii se agit, gândul fuge, fuge, cuvântul pierde ma
 teria, devine spirit pur. Iat pe scriitor metamorfozat regisor, slovele actori!

Max Jacob medit îns în profunzimi inaccesibile. Inutil goneti s surprinzi
pe anahoret. Ii va rsri vedenia jidovului care râde amar i reinut.

Râde ameit. Vrei orientare râsului ? Pentruc lumea e cldit pe alt plan
decât cel ideal; pentru c fiinele au prins forme mahalageti, cuget
se cred ind : spensabile — i c ele-s cauzalitatea micrii pla

neilor. Râsul lui Max Jacob e râs. Atât. N’are nevoie de in-

terpret, precum Max Jacob n’are nevoie. Un artist integral tre- i
 de M. H. m A x y bue integral cunoscut prin sine. Nu prin pâinia altuia.
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