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(POEZIA NOUA)

Oricare dintre manifestrile de sensibilitate modern îi cuprinde desvârirea ei; fiecare (muzic, poezie, pictur)
îi are libertile, destinderile sau constrângerile proprii. Ar fi o eroare deci s se desprind dela început linia

 comun sprgând fruntariile dintre sunet, cuvânt, culoare; i totu, numai prin calea aceasta se poate coborâ
pân în mruntaiele epocei; de aci scap formula însemnând îndelungile reacii de laborator, limb fixând un

 ceas pe peretele vremei.

Poezia modern trebuie primit aâ dar de u parte ca o mân strbtând s’ngur printr’o ap. Desigur, rsu
netul acesteia îl vom gsi necontenit în toate celelalte realizri contimporane; tria îns a curentului actual
consist în integralul tuturor eforturilor de pretutindeni: filon unitar, nerv vibrând acela în plastic, literatur
muzic, arhitectur, teatru. Exist neîndoelnic, o intens analogie, mai presus de trsturile înnscut organice.

 O analogie-esen; o analogie de corpuri geometrice.

Materialul poeziei moderne (ca i al picturei) poate fi acela ca al poeziei de totdeauna. îmbogirea lui printr’o
 sum de elemente în urm apropiate: inveniei tehnice, operaii matematice san bancare, e de pur suprafa.
De fapt, materialul a rmas acela; schimbat cu desvâr ; re e îns interpretarea lui. Pentru spectator înele
gerea aceasta scap. Observaia lui se lovete dela început, fr putin de înaintare, de transformrile din
afar; Pentru el arta nou e o art de revoluie lipsit de suportul continuitate în timp. Inexact. De altfel în
art ca pretutindeni, în domeniul social de pild, revoluia este exclus. Se vorbete despre revoluia francez,
revoluia proletar sau revoluia cubist, neinându-se seama de însu esenialul proces de dezagregare a unei
stri de fapt i de cristalizare lent a unei alteia urmtoare. Fenomenul ignoranei e uor explicabil prin aceea
c mintea spectatorului ia contact cu o nou etap artistic sau social în clipa îns a desvâririi ei. Strui
toarele cercetri de atelier, transformrile de sâmbur germinând subteran cu încetul, rmân necunoscute.
In pictura modern, descoperirea fundamental, ideia de plecare (i aceasta revine în mare parte lui Cezanne)
a fost: considerarea obiectului ca obiect în spaiu posedând toate elementele de echilibru ale volumului: dimen
siuni, centru de gravitate, pondere. De aici: întreg sistemul constructivist de acum. îndeprtarea oricrui su
biectivism, integrarea portretului, peisagiului, naturei moarte, nu ca expresie de suflet ci ca existen material,
organic iat în nucleu doctrina realizrii contimporane. Din ea s’a desfcut mai târziu, coad de pun, curcubeu,
cer în amurg sau în zii torid, ca trepte, înfiarea viril a tabloului modernist.
Rsfrânt aceast atitudine în poezie, capt o i mai adânc semnificaie.
Substana poeziei noui — am spus — a rmas aceeas. Observarea ei e îns cu totul alta: tiinific nu ca

precizie ci ca sistem: organic, obiectiv.
Poetul drumului de azi nu geme, nu se

emoioneaz bolnav, nu-i terge lacrmile
de carnea uneori pietroas a fluviilor.
Aspru, sub biciul lui turma stelelor latr
slbatec.

Desigur, poezia nou poate relu temele
vechi: lacul, pdurea, marea, dragostea
toamna, etc. Dar aici toate acestea ps
treaz întreag prospeimea duritatea pri
mitiv. Pulseaz, plutesc incoherent real
precum în pmânt crbune.
Cu chipul acesta, poezia înceteaz de a
mai fi subiect; în locul fotografiei, sau
povestirei reproducere, elementele consi
derate în spaiu, capt o existen acut.
Poezia devine tren sprgând pupila în di
latare, munte cu schelet de lumin mare

cu dantel i lanuri, câmp, aciune pur
transpus pe un plan de via în cretere.
Problema poeziei deci nu se mai pune pe

catalogri diferite (erotic, naional, istoric)
 ci, poezia devine dintr’odat universal uman,mo* . V. Brauner


