
LUI TUDOR ARGHEZI
Nu exist, în marile epoci de anarhie, figur mai plin de mduv, specific, ca
aceia a reacionarului. La mari energii slobozite, trebuesc mari energii de captare,
mari stvilare. Nimic nu-i mai greu de redus într’o schem decât micarea pur,
mai greu de realizat într'o figur, decât libertatea. Invenia e un dar de sus, im
personal; împrejurri excepionale, un cutremur nervos, o boal nedefinit, o fac
posibil: Dac n’o socotim ca geniul propriu zis, atunci, când ânete prin cineva,
e c exprim un hazard, calific o ans. Omul e un animal de extrema-dreapt:
mulge, conserv i utilizeaz. O for necunoscut dintr’însul provoac, libereaz,
 sparge rezervorii; o for contient din el, educat de dânsul, msoar i agoni*
sete. Animatorul—imaginea în banalitatea ei e semnificativ—ne apare ca o forj
elementar, ca o erupie;. geniul îns e un lung produs, un belug prevzut, o
revolt. Intre biciul creator de micare i zbala care o tempereaz i o oprete,
o întreag vitez ia loc i se definete. Nu exist în istoria unei culturi decât cei
cari dau natere i cei cari modeleaz. Cei cari se las târâi dela unul la cellalt,
nu sunt decât oile lui Panurg ale fiecrui secol, un flux de continuitate, o scurgere
de sensibilitate cu care omul umple viduri, potcovete prpstii cu poduri, coase
pmântul cu ine, leag cu vorbe de aer urechi urcate în vzduh, de metal. 19
Nimic nu-i mai departe de sensul cuvântului reacionar ca sensul cuvântului con-
servator. Conservatorul e un spirit lent, o memorie lene, o incapacitate de*a s*
vâri ceva, dincolo de un calcul asigurat, cu pruden, impotriva accidentelor de
orice natur. Reacionarul e un mercur viu i în acela timp, rebel; nimeni nu
iubete mai mult câ dânsul gospodria aezat la adpost de grindin, de ispit,
de haiducie; nimeni nu se risc îns mai mult ca dânsul, pentru plcerea gratuit
de a se risca; câtigul unui metru de zpad din polul nord, îi se pare incalcu"
labil. Cât mai departe de instinctul pur, fie c duce la pierzanie, fie c duce la
folos! reacionarul pledeaz pentru omul activ, pentru o main provizorie de
certitudini permanente: numai la dânsul o teorie a activitii e posibil, politic,
metafizic sau artistic. Când o epoc a czut, cu toat cutia ei de surprize, sin*
gurul care'a motenit-o în ceiace avea mai’durabil, e reacionarul; singurul aij*
deri, care asimileaz ce-i mai viabil, cu rapiditatea unei plante, din epoca creia îi
premerge. Marea for a omului nu'i în urechea cu care, atent, ascult natura; e
în raionamentul cu care-o abstrage, o strivete într’o pilul i se servete de dânsa
împotriva durerei de cap.

Sufletul meu'îi mai aduce aminte,
i^acum i nencetat, de ce^a trecut
De un trecut cernii e necunoscut,
Dar ale crui sfinte oseminte,
S’au aezat în mine fr’s tiu...

Nu vi se pare c Arghezi se claseaz singur, printre cei cari conserv? 11
Cuvântul meu s ard,
Gândirea mea s’arunce foc,
In sinagoga lor bastard...

S^mi fie verbul, limb
De flcri vaste ce distrug
Trecând ca erpii când se plimb...

Nu vi se pare c Arghezi refuz s accepte, calc peste paratonere, reacioneaz ?

Cuvântul meu s fie plug
Ce faa solului o schimb
Lsând în urma lui belug.

O, d-mi puterea s scufund
O lume vag, lâncezârid,

... i i s âneasc^apoi din fund,
O alt limpede i blând.

Nu vi se pare c Arghezi tie ofece reacioneaz, tie ce vrea s distrug, tie ce vrea s conserve? H

m
Toat fptura lui Arghezi e o reacie, întreg temperamentul lui un cal de btlie, întreg spiritul lui o for ordo*
natoare de haos. Acolo unde natura a greit’o, unde buna rânduial e tirb, unde guri s'au surpat din frecri
cosmice, Arghezi e cel dintâi la lucru, cu imaginea i cu târncopul. Visul Iui: un raft de imaterial ordine, mereu
râvnit, niciodat ajuns. Arghezi e împotriva a tot; în poezia lui împotriva elocventei, pentru restaurarea modestiei,
pudoarei: ”*

Genunchii copi ca grâul
Duc Domnului prinos.
Fr'ndoial rîul
îi las pleoapa'n jos.

In proza lui, împotriva laitii de expresie, pentru violen i impudoare. Mistic, Arghezi drâm biserici; simbolist,
Arghezi surp, cu imaginile lui, cu sonoritatea lui vtuit, intern, cariatidele nscute din muzic i obscur, ale
colii. Amicii mei s'au necjit c Arghezi e împotriva poeziei noui, constructiviste; dar Arghezi a fost ca nimeni altul

împotriva poeziei simboliste; poezia lui e, împotriva ei, cea mai teribil arj. Deaceea poezia lui care-a
fost nou atunci, e*aa de nou i astzi; nu cei cari sunt mai mult în spiritul vremii, reprezint mai
târziu vremea.

European, Arghezi sparge falsul europenism; el slvete pe nton Pan, nu pe Withman; iubete neolo'
gismul H gsete pduchi. Dar în poemul Iui plin de refugiu i rcoare, lava izbucnete din când în Când,
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