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Desen de VICTOR BR AUNER

DE LA FUTURISM LA INTEGRALISM
Sensibilitatea ultimelor decenii: sensibilitatea de transformist.
Mti succedându-se ca pasageri într’un hotel; siluete evoluând ca echilibriti pe sârm; fizionomii alctuite labo
rios’ i îndelung, pentru fastul unei singure clipe ; spectacolul brusc al unui foc de artificii.
In vlmagul de situaii i profesiuni, în concertul brutal al emulaiei toreniale, în carnavalul desvâririlor sân
 gerânde i al plsmuirilor ’ revoluionate, — câte un balet oferit vertiginos ineditului. Viaa dansând în orice bal;
artistul dansând în orice via.
In aceast foarte acut risip de pragmatism, — fatal — ochiul a pierdut obinuina delimitrilor generale. întâr
ziere îndrtnic, fecund totui, asupra unei unice pagini. Investigaii de orfeum. Punct care, hipertrofiat de o
cotidian struin i întrebuinare, tindea s ia proporii de suprafa i volum. Avânt stimulat de orgoliul inu
 tilitii. Privirea, * din contemplativ devenit subit abil detectiv, se opria asupra amnuntului, cu o inzisten de
burghiu. O prodigioas i desndjduit cultivare de detalii. Detalii specifice, proprii modelului, purtând definitiv
eticheta singularului; dar, toate, sfârind numai cu simpla i insuficienta intuire a întregului. — Tren-fulger care,

 prin monoclul vertigiului, nu putea abuza decât de o singur faad a grii.

A fost o fal înelegere a sensului perspicacitii. Ptrundere, adânc poate, dar fr întindere. Anchetare price
put, dar mrginit unui teren înbuit de ziduri copleitoare.
Amgindu-ne pe noi, bnuim a înela i pe alii. Având pleoapele lipite de neîmplinirea somnului de diminea,
îi presupunem pe toi matinali. Suntem’îns în anul 1925. Ne considerm destul de mândri, ca s mai fim ipo
 crii i s ne deghizm sub modestii metodic speculate. Contiina propriei noastre inteligene ne strpunge ascuit,
ca’un miros lacrimogen de fermol. Sfidm, cinstit i desinteresat, ignorana i imbecilitatea tuturor semidocilor. i,
în tog de oel, ne ridicm, drepi i fr ur, pe tronul de acuzator public’ al procurorului nestrmutat i ptima.

De fapt, pentru noi, umanitatea nu poate fi considerat decât în dmp. (T. S. F., intelectualismul actual, recentele
maree sociale, au distrus spaiul). Astfel, o îinprim în dou mari epoce: preistoria i istoria. Preistoria nu inte
reseaz decât pe arheologi. Istoria ne poate ocupa i pe noi. i pe noi. Dar perioada istoriei începe de la noi;
din copilria noastr, Mai precis: dela Marinetti. In consecin nu cunoatem decât: Arta veche i Arta nou.
Arta veche: Futurismul, Expresionismul, Cubismul, Dadaismul, etc... Arta nou: Integralismul.
Arta veche: desvoltarea, educarea i cizelarea antenelor adevratei sensibiliti, antene aproape atrofiate de neuz,
în vedereâ descoperirii luminii, în vederea inventrii vieii.
Cortegiu multicolor de precursori. Ateptare. Pipire senzual i eroic, explorare i exploatare incisiv, când dege
tele nscânde, înprumutând simuri strine, nu deosebiau, în î’ntuneicul înconjurtor, materiile fecale de diamant.
O raz fugar, nedumerit i ca un semn de întrebare, se impunea retinelor buimace, cu vigoarea unui astru.
Amintiri ereditare cântau gloria perimatului. Gravitatea newtonian era în lupt cu avionul înc sub tutela bibe
ronului. In peisagiul sterp, reflexe nenumrate începur a izbucni din de patru ori patru sute de puncte cardinale.
Pieptenele gândirii le culegea, îns, pe fiecare în parte. Mâini ample se deslindeau dârz spre ele, încercând s
le capteze în cuvânt, culoare, eprubet. Monopol al detaliului. Nici un pumn n’a boxat cu soarele.
A fost arta de eri. Pulverizând existena — originar compact i indivizibil — se vântura convingerea stpânirii
complexului într’un atom. Sisteme, teorii, manifeste. Numele i’insignele multiple (Futurism, Expresionism, etc.)
n’au fost decât variatele faete ale aceleia sensibiliti, virtui i caliti diverse ale aceluia suflet, — utilizate
 separat i sub alt emblem, necoordonate cu restul ofi’lit de neglijare, neînchegate sistematic î’ntr’un tot. îndelet
niciri mrunte, caracteristice fiecrui debut de veac. Lipsia viziunea panteist a concentrrii plurale; lipsia, iniial,
puterea de sintez.
Futurismul a epuizat dinamica. In detrimentul tuturor celorlalte fore. Dinamica psihic a eului; dinamica molecu
lar exterioar, Deci: cuvinte în libertate, succesiune de valori (plastice sau morale), descompunere de contururi.
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