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INTERPRETRI
Viziunea direct, neprefcut supr. Oamenii implor interprei, giuvaergii cari s sufle cu praf de bronz
realitMe, pompieri municipali, cari s inunde peste privelitea voinic un iichid, de preferin, dulce. Ceia
ce b crâncen, abrupt, indecent de sinceritate nu se înelege i nimeni nu se strdue s priceap,
lat dece manifestul nostru din primul numr s'a relevat pentru unii ca o fars In plus peste farsele con-
timporaneitii sau — pentru finea bucuretean I— înc o încercare care va sfâri în bine — aa cum sfâr
esc toate la noi: bet&gt;i se vor cumini. Un inofensiv calambur, cu un motor circulând invers, a amuzat:
— se poate ca în gândul autorului fabulei motorul s fi fost noi. Un alt scriitor a dat fiecrui colaborator
al nostru — individual — certificat de normalitate.

Beii cari se exercit cu pana electric nu’s deci demeni. Am fi ingrai dac n’am mulumi pentru certifi
catul de normalitate, oferit cu dezinteresat gentilet.
Obtit, oamenii cari ne discut în viu graiu sau prin scris se cred în primele rânduri ale avantgardei; totui
modernismul e pentru dânii o deviare. E mod care trece; formul care vestejete. Simpl formul.
Da I recunoatem: reprezintm o formul. Dar formula, de-ar fi numai atât, trebuie s fie înc expresia unei
necesiti vitale; ea reprezint, la un moment dat, un punct de evoluie. Orice ideie devenit expresie e
formul. Toate percepiile se cristaliz în formule. E desconsiderat pentruc e sintetic. Reprezentm o for
mul nou. Oficialitii nu-i se poate pretinde alt atitudine decât—repudierea noutii, formulei. Dar, pa

 ralel cu oficialitatea major, slpân, în toat plenitudinea puterii, pe toti factorii productivi se stratific
din activismul viu oficialitatea minor. Intermediar, între dou mentaliti se sbate între contracditii. Des
fur^ argumentaie cât de solid, desfat-i urechea cu logic, d-i s guste din aroma artei... titi doar

 fabula câinelui i flaconului de parfum, din Baudelaire?... Oeaceia artitii de avantgard cunosc mai ales
reaciunea democraiei — îi simt ades represiunea. «Democraia» nu vrea art I — pentruc e politic i
politicienii sunt insensibili la abstraciuni. Mentalitatea politician se întinde, tluzind. Oficialitatea mi
nor îi impune lipsa-i de crez, îi imprim în veac insensibilitatea, molipsete cu lene creerii fragezi...
Oficialitatea minor distruge fr fanatism, convins de „înalta-i misiune istoric"... (A nu se confunda
colectivitate cu ,,democraie" i spiritul colectiv contemporan care ne indic, de fapt, calea).

__

Manifestul nostru n’a intenionat decât s constate- Am spus c descoperirile nu exist nici în viat, nici
în art. Exist numai invenie. Câiva invent l cohortele de trândavi, sraci cu duhul, exploateaz comer
cial invenia.
Am rtecit destul prin coridoare cu trape, creiate de o intelectualitate monoton. In rscrucea de ev la care
ne aflm ritmul vieii nou ns impune alt psihofiziologie. Am trit sub obsesia inflaiei de genialitate —
 ne-am devalorat ca fiine i ca lucruri. Suntem deputai, jurnaliti sau sufragete, plini de sine i inutil
obraznici cu natura i a doua natur inventat de noi: technica. Plutim peste veacuri ca nite arhangheli
peste un cosmos de ulei: planeii dnuie în gând, stpânim spaii i timp.

 Scriam mai departe în manifest: Din cunoatere i desesperare reinut a nscut stilul marilor
epoci; aceleai cauze nasc stilul celei de acum, Odinioar, umanitatea pigmeic psihiceste
fa de natur, acum, fa de natur i fa de fora motrice inventat de noi.
Uin adevr prea evident ca s mai necesite demonstraii. Exemplul devenit comun: dintr’un fantast pesimism
 cunoatere a eit elenismul. Nietsche a demonstrat-o în „Originea Tragediei" i o dovedete, pe alt plan,
cu alt material, Freud.
Dar pentru c am intrat în faza romantismului proletarian, care va da o nou figuraie continentelor, scriam :
,.Integral predic esena expresiei primare.
Tradiie: Inteligena norodului, evadat din patiul etern natural—i technica. Imaginaia
colectiv a cldit basm, cânt, culturi, deapururi viabile.
Norodul a iluminat realitile; s’a ferit de mitocnia materialului brut. Creaiile norodului n'au cunoscut
dialect, ci au tins spre universalitate. Deaceia: un idol african seamn în subtilitate cu o cioplitur ro
mâneasc, un basm românesc cu unul mongol. La mijloc nu e numai migraiunea de popoare i legende...
Era clar. Câi s’au strduit s ne îneleag? cel puin ca erezie de via, tinzând s se desfure în toat
complexitudinea ?...

Comentarii asupra crora vom mai reveni. ion Ciugiru
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